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علمية  تطورات  من  الرابعة  ال�صناعية  الثورة  ع�صر  اأعتاب  بدخول  العامل  ي�صهده  ما  اإن   

وثقافية واجتماعية واقت�صادية مذهلة، ي�صتدعي من منظومة العمل التعليمية اأن تواكب تلك 

الثورة املعرفية ب�صكل يجعلها  اأكرث مرونة وقدرة  يف التعامل مع معطياتها واأبعادها املختلفة.  

  وياأتي االهتمام بالبيئة املدر�صية وحت�صني طريقة عملها وتطوير براجمها واأن�صطتها من 

اأهم االأولويات التي ت�صعى وزارة الرتبية والتعليم اإىل حتقيقه؛ فاملدر�صة بو�صائلها احلديثة 

باتت �صبياًل حقيقيًا لتحفيز الطلبة والطالبات؛ وتعزيز مهارات التفكري العليا لديهم  من 

اأجل حتقيق مزيد من االإبداع واالبتكار؛ ليكونوا قادرين على مواكبة التطور املعريف الهائل، 

وي�صبحوا اأكرث قدرة على مواجهة التحديات وحتويلها اإىل فر�ص لالإجادة و�صناعة امل�صتقبل.

والك�صفية  والريا�صية  وال�صحية  والعلمية  الثقافية  باأبعادها  الرتبوية  االأن�صطة  وتعد     

اجلوانب  لتعزيز  املدر�صة  يف  التعليمية  للعملية  ومكماًل  مهمًا  جانبًا  واالأدبية  واالجتماعية 

للطلبة  واملتوازنة  املتكاملة  ال�صخ�صية  بناء  يف  بدور  االأن�صطة  اأ�صهمت  حيث  االإبداعية، 

والطالبات.  

متنح   التي  الهادفة  املدر�صية  االأن�صطة  من  واحدًا  واالإر�صادي  الك�صفي  الن�صاط  وميثل     

ووعدها  بقانونها  فالك�صفية  واحلياتي،  واملهاري  املعريف  للتطور  عديدة  فر�صًا  الطالب 

وطريقة عملها الرتبوية مدر�صة حلفز االإبداع واالبتكار، ومواكبة الثورة املعرفية اجلديدة، 

فاأن�صطتها مل تعد تقليدية كما كانت بل اأ�صبحت اأن�صطة فكرية وعلمية تواكب امل�صتجدات 

ال�صبكة  عرب  والتوا�صل  املحادثات  وبرامج  الال�صلكي  اأن�صطة  وتاأتي  احلديثة،  التقنية 

املعلوماتية واحدة من االأن�صطة التي عززت لدى الفتية والفتيات الكثري من املهارات التقنية 

والربجمية احلديثة، كما اأ�صبحت املخيمات الك�صفية واالإر�صادية بيئة ناجعة وو�صيلة جيدة 

الطالئع  واأ�صبح نظام  تفيدهم وجمتمعهم،  التي  املهارات احلياتية  والفتيات  الفتية  لتعلم 

بالوحدات الك�صفية واالإر�صادية  طريقة  لتعلم اآداب احلوار وطرح االأفكار واحرتام الراأي 

املدر�صة  يف  وممار�صاتها   الك�صفية  احلياة  عززت  كما  املنا�صبة،  القرارات  واتخاذ  االآخر 

واملخيمات مفاهيم الوالء ملوالنا ح�صرة �صاحب اجلاللة ال�صلطان قابو�ص املعظم  – حفظه 

اهلل ورعاه- الك�صاف االأعظم لل�صلطنة واالنتماء لرتاب هذا الوطن املعطاء، واحلفاظ على 

مقدراته ومنجزاته،  واالعتزاز بتاريخه العريق  وحا�صره امل�صرق .

وال �صك  فاإن اال�صتمرار يف تطوير الربامج التعليمية واالأن�صطة يف منظومة العمل الك�صفي 

واالإر�صادي، مطلب متجدد ملواكبة امل�صتجدات املعرفية وا�صتيعاب الثورة ال�صناعية الرابعة 

وت�صخريها لبناء اأجيال قادرة على موا�صلة العطاء لبناء م�صتقبل هذا الوطن الزاهر .

معالي الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانية
وزيرة التربية والتعلمي

الك�صفية وا�صتيعاب الثورة ال�صناعية الرابعة

افتتاحية
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كاأ�س الك�صاف الأعظم

ددون  � كشافة ومرشدات السلطنة ��

ضة �ان �� �
الـــو�ء والطاعــة لبنا��

اهللا  – حفظه  املعظم  قابوس بن سعيد  السلطان  السامي ملوالنا حضرة صاحب اجلاللة  املقام  بتكليف من 
ورعاه-  رعت معالي الدكتورة راوية بنت سعود البوسعيدية وزيرة التعليم العالي مساء يوم األحد التاسع 
من ديسمبر ٢٠١٨ م  احتفال وزارة التربية والتعليم بتسليم كأس حضرة صاحب اجلاللة السلطان قابوس 
املعظم - حفظه اهللا ورعاه - الكشاف األعظم للسلطنة ملسابقة التفوق الكشفي واإلرشادي للعام الدراسي 
٢٠١٧/ ٢٠١٨ م، وذلك بحضور معالي الدكتورة مديحة بنت أحمد بن ناصر الشيبانية وزيرة التربية والتعليم 

مجلس  أعضاء  السعادة  وأصحاب  الدولة  مجلس  أعضاء  واملكرمني  الوزراء  املعالي  أصحاب  من  وعدد 
والتعليم  التربية  بوزارة  املسؤولني  من  وعدد  واملستشارين  الوزارة  وكالء  السعادة  وأصحاب  الشورى 

واملكرمني في احلفل وقادة الكشافة واملرشدات وذلك مبسرح وزارة التربية والتعليم بالوطية.  
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وقدمت الفرقة املوسيقية الكشفية عدداً من املقطوعات املوسيقية، ثم ألقى سعادة الشيخ محمد بن حمدان التوبي 
املستشار بوزارة التربية والتعليم رئيس اللجنة الرئيسية لإلشراف على مسابقة التفوق الكشفي واإلرشادي على 
كأس الكشاف األعظم كلمة الوزارة، أكد فيها  على أهمية املسابقة في تعزيز قدرات الكشافة واملرشدات فقال: 
لقد أسهمت مسابقة التفوق الكشفي واإلرشادي على كأس الكشاف األعظم – حفظه اهللا ورعاه- في بناء قدرات 
الوحدات الكشفية واإلرشادية في مختلف املفوضيات بدنيًا واجتماعيًا وذهنيًا وروحيًا، فضًال عن تنمية مهارات 
بلورة مفاهيم  في  السليم، كما أسهمت  والتخطيط  الطيبِة،  واملبادئ  القيم األخالقيِة،  واملعرفة، وترسيِخ  العلم 
التعاون والعمِل اجلماِعي وخدمة املجتمِع، وتنمية روِح العمِل ضمن الفريق الواحِد، والتي ُتْعُدّ أهُم مرتكزاِتها، 
والتنفيذ  التخطيِط  أعماِل  في  الفاعلِة  املشاركِة  فرَص  لهم  وهيأْت  عندهم،  واالبتكاِر  اإلبداِع  وصقلْت جوانَب 
الوعي مبختلف مجاالته االجتماعية  العامة، وجعلهم عناصر فاعلة في تنمية  القرار، وإعدادهم للحياة  وصياغة 

والبيئية والصحية.   

معزوفات موسيقية واستعراضات كشفية 
جســدت حب الــوطن والكشاف األعــظم

� وإرشادي
يت كش�� أو��

احلفل  الباطنة  شمال  محافظة  وزهرات  وأشبال  ومرشدات  كشافة  وقدم   
االستعراضي الفني (أوبريت الكشافة واملرشدات ) الذي يتكون من أربع 
للكشاف  ووالئهم  حبهم   عن  والفتيات  الفتية  خالله  من  عَبّر  لوحات 
األعظم  - حفظه اهللا ورعاه- وجسدوا من خاللها فرحة احملافظة بحصولها 
شهدته  الذي  النوعي  التطور  مستعرضني  األعظم،  الكشاف  كأس  على 
يقودها  التي  املباركة  النهضة  مسيرة  طوال  العمانية  واملرشدات  الكشافة 
موالنا حضرة صاحب اجلاللة السلطان قابوس املعظم -حفظه اهللا ورعاه- 

الكشاف األعظم للسلطنة.
وفي اخلتام جدد كشافة ومرشدات عمان عهد الوالء والطاعة والعرفان لباني 
نهضة عمان موالنا حضرة صاحب اجلاللة السلطان قابوس بن سعيد املعظم 

– حفظه اهللا ورعاه – بترديد الوعد الكشفي واإلرشادي.
بتتويج  احلفل  راعية  العالي  التعليم  وزيرة  الدكتورة  معالي  قامت  بعدها 
محافظة شمال الباطنة بكأس الكشاف األعظم، ومنح املفوضيات الكشفية 
محافظة  مفوضيات  وهي:  التفوق  بكؤوس  املتوجة  األخرى  اخلمسة 
الداخلية احلاصلة على املركز الثاني، ومحافظة جنوب الباطنة احلاصلة على 
املركز الثالث، ومحافظة مسندم احلاصلة على املركز الرابع، ومحافظة ظفار 
باملديريات  احمللية  اللجان  تكرمي  جانب  إلى  اخلامس،  املركز  على  احلاصلة 
ورؤساء  الكشفية  والوحدات  باملسابقة  الفائزة  والتعليم  للتربية  العامة 

مجالسها وقادتها ورؤساء السداسيات والطالئع. 
وعقب حفل التتويج باركت معالي الدكتورة راوية بنت سعود البوسعيدية  
وزيرة التعليم العالي حملافظة شمال الباطنة تتويجها بكأس الكشاف األعظم 
شمال  محافظة  بتعليمية  واإلرشادية  الكشفية  للمفوضية  نبارك  فقالت: 
الكشفي  التفوق  ملسابقة  األعظم  الكشاف  كأس  على  حصولها  الباطنة 
واإلرشادي للعام الدراسي (٢٠١٧/٢٠١٨م) ، ولبقية املفوضيات الكشفية 

التي فازت في هذه املسابقة. 
أبناءنا  ندعو  إننا  فقالت:  العطاء  مواصلة  إلى  واملرشدات  الكشافة  ودعت 
والعلمية  واإلرشادية  الكشفية  املهارات  كافة  ممارسة  ملواصلة  وبناتنا 
آفاقًا  لهم  ستفتح  ألنها حتما  فيها؛  ساهموا  التي  املجتمعية  واملسؤوليات 
التوفيق  دوام  لهم  متمنني  الحقًا  واملهنية  العلمية  مسيرتهم  خالل  واسعة 

والنجاح.  
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أبناءنا  ندعو  إننا  فقالت:  العطاء  مواصلة  إلى  واملرشدات  الكشافة  ودعت 
والعلمية  واإلرشادية  الكشفية  املهارات  كافة  ممارسة  ملواصلة  وبناتنا 
آفاقًا  لهم  ستفتح  ألنها حتما  فيها؛  ساهموا  التي  املجتمعية  واملسؤوليات 
التوفيق  دوام  لهم  متمنني  الحقًا  واملهنية  العلمية  مسيرتهم  خالل  واسعة 

والنجاح.  
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 تزامنا مع احتفاالت السلطنة بالعيد الوطني الــ٤٨ املجيد احتفلت املديرية العامة 
السلطان  اجلاللة  لتنصيب حضرة صاحب  الـ٣٥  بالذكرى  واملرشدات  للكشافة 
قابوس بن سعيد املعظم – حفظه اهللا ورعاه -  كشافا أعظم للسلطنة، رعى احلفل 
سعادة الشيخ محمد بن حمدان التوبي املستشار بوزارة التربية والتعليم بحضور 
الدكتور يعقوب بن خلفان بن عبداهللا الندابي مدير عام املديرية العامة للشكافة 
واملستشارين  العسكرية  املوسيقية  الفرقة  وضباط  قادة  من  وعدد  واملرشدات 
ومديري العموم باحملافظات التعليمية وديوان عام وزارة التربية يوم الثالثاء الرابع 
من ديسمبر ٢٠١٨م وذلك مببنى الفرقة املوسيقية اجلديد مبرتفعات املطار، وخالل 
عمان  نهضة  لباني  والطاعة  الوالء  عهد  عمان  ومرشدات  كشافة  جدد  احلفل 
املوسيقية  الفرقة  بدأ احلفل بعزف مقطوعات موسيقية قدمتها  احلديثة، حيث 
الكشفية، بعدها قدمت وحدة مرشدات مدرسة النبع للتعليم األساسي مبحافظة 
مسقط فقرة ترحيبية بهذه املناسبة الغالية تلتها فقرة استعراضية غنائية، ابتهاجًا 
بالعيد الوطني الــ ٤٨ املجيد ومبا حتقق على أرض الوطن من منجزات عظيمة في 
ظل القيادة احلكيمة حلضرة صاحب اجلاللة السلطان قابوس بن سعيد املعظم – 

حفظه اهللا ورعاه- الكشاف األعظم للسلطنة.   

لذكرى الــ٣٥  لتنصيب  تفل ��
�

الكشافة  وا�رشدات �

 أعظم 
ً
ج لته كشافا

كلمة  للمرشدات  املساعدة  العامة  املديرة  العامرية  عبداهللا  بنت  ابتسام  وألقت 
به  ما حظت  عظيم  لشرٌف  إنه  فيها:  قالت  واملرشدات   للكشافة  العامة  املديرية 
املديرية العامة للكشافة واملرشدات من دعم ورعاية سامية من لدن موالنا حضرة 
صاحب اجلاللة السلطان قابوس بن سعيد املعظم – حفظه اهللا ورعاه – فمنذ بواكير 
-أعزه  جاللته  لدن  من  كرمية  برعاية  العماني  الشباب  حظي  املباركة  النهضة 
اهللا-وكان نصيب احلركة الكشفية واالرشادية من ذلك الدعم الكبير مما أسهم في 
تبوأ كشافة ومرشدات عمان مكانة مرموقة بني نظيراتها من اجلمعيات الكشفية 

العربية والعاملية.
وأكدت على دور احلركة في خدمة املجتمع فقالت:  لقد كان للحركة الكشفية 
واالرشادية الدور الريادي في مالمسة احتياجات الشباب وخدمة املجتمع، حيث 
أسهمت في دفع عجلة التنمية الشاملة، وترسيخ مبادئ الوالء والطاعة في نفوس 

شبابنا الذين هم عماد الوطن وأداته للحفاظ على اجنازاته ومكتسباته.

: »HƒàdG

� كشافة العا� الد� السا�� للكشافة بوأها م�نة مرموقة ب��

املراحل  مختلف  من  واملرشدات  الكشافة  وحدات  من  عدد  وقدم   
مرهون  بن  أحمد  كلمات  من  األعظم“   ”الكشاف  أوبريت 
البوسعيدي  وأحلان جالل اخلويطري وإخراج مسعد بن علي املعني 
األساسي  للتعليم  الفتح  مدرسة  وزهرات  أشبال  وحدات  أداء  ومن 
وكشافة مدرسة حازم بن همام للتعليم األساسي، ووحدة  الكشاف 
البحري املتقدم مبدرسة اخلوض للتعليم األساسي و مرشدات مدرسة 
استعراضات كشفية  للتعليم األساسي من خالل  نسيبة بنت كعب 
لقائد  ووالئهم  عن عمق حبهم  من خاللها  عبروا  غنائية،  وإرشادية 
املسيرة الظافرة موالنا حضرة صاحب اجلاللة السلطان قابوس بن سعيد 
املعظم – حفظه اهللا ورعاه- الكشاف األعظم للسلطنة،  بعدها ألقيت 
قصيدة شعرية بهذه املناسبة، ثم قدم عرض مرئي جسد تاريخ احلركة 
ونوعي  كمي  تطور  من  شهدته  وما  ونشأتها  واإلرشادية  الكشفية 

بفضل الدعم السامي من لدن الكشاف األعظم – أبقاه اهللا-

عظم
�
يت الكشاف ا� أو 
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: »HƒàdG

� كشافة العا� الد� السا�� للكشافة بوأها م�نة مرموقة ب��

املراحل  مختلف  من  واملرشدات  الكشافة  وحدات  من  عدد  وقدم   
مرهون  بن  أحمد  كلمات  من  األعظم“   ”الكشاف  أوبريت 
البوسعيدي  وأحلان جالل اخلويطري وإخراج مسعد بن علي املعني 
األساسي  للتعليم  الفتح  مدرسة  وزهرات  أشبال  وحدات  أداء  ومن 
وكشافة مدرسة حازم بن همام للتعليم األساسي، ووحدة  الكشاف 
البحري املتقدم مبدرسة اخلوض للتعليم األساسي و مرشدات مدرسة 
استعراضات كشفية  للتعليم األساسي من خالل  نسيبة بنت كعب 
لقائد  ووالئهم  عن عمق حبهم  من خاللها  عبروا  غنائية،  وإرشادية 
املسيرة الظافرة موالنا حضرة صاحب اجلاللة السلطان قابوس بن سعيد 
املعظم – حفظه اهللا ورعاه- الكشاف األعظم للسلطنة،  بعدها ألقيت 
قصيدة شعرية بهذه املناسبة، ثم قدم عرض مرئي جسد تاريخ احلركة 
ونوعي  كمي  تطور  من  شهدته  وما  ونشأتها  واإلرشادية  الكشفية 

بفضل الدعم السامي من لدن الكشاف األعظم – أبقاه اهللا-

عظم
�
يت الكشاف ا� أو 
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� ��يد تكر�� ا��

 »HƒàdG  ¿GóªM  øH  óª  ï«°ûdG  IOÉ©°S  ΩÉb  Éªc

 øH Üƒ≤©j QƒàcódGh º«∏©àdGh á«HÎdG IQGRƒH QÉ°ûà°ùŸG

 áeÉ©dG ájôjóŸG ΩÉY ôjóe »HGóædG ˆGóÑY øH ¿ÉØ∏N

 ácô◊G  OGhQ  øe  OóY  ËôµàH  äGó°TôŸGh  áaÉµ°û∏d

 ájôjóŸG  »ØXƒe  øe  OóYh  ,ájOÉ°TQE’Gh  á«Ø°ûµdG

 øjó«éŸGh  ,øjóYÉ≤àŸGh  äGó°TôŸGh  áaÉ°ûµ∏d  áeÉ©dG

   á«Ø°ûµdG  á«≤«°SƒŸG  ábôØdG  OGôaCG  øeh  ÚØXƒŸG  øe

 ¤EG  ,áæ£∏°ùdG  äÉ¶aÉ  ∞∏àîÃ  áaÉ°ûµdG  IOÉbh

 á«dhódG  á«Ø°ûµdG  ÖjQóàdG  IQÉ°T  º«∏°ùJ  ÖfÉL

 IQÉ°ûdG ΩÉ°Sh øe kÉbÓ£fG  É¡JÉjƒà°ùe ≈∏Y Ú∏°UÉë∏d

 ,º¡jóYÉ°ùeh  ÖjQóàdG  IOÉb  IQÉ°ûH  kGQhôeh  á«Ñ°ûÿG

 ájOÉ°TQE’Gh á«Ø°ûµdG ácô◊G ƒÑ°ùàæe OóL ΩÉàÿG ‘h

 ¿ÉªY  á°†¡f  ÊÉæÑd  áYÉ£dGh  A’ƒdG  ó¡Y  áæ£∏°ùdÉH

 øH ¢SƒHÉb ¿É£∏°ùdG ádÓ÷G ÖMÉ°U Iô°†M áãjó◊G

 º¶YC’G  ±É°ûµdG  -√ÉYQh  ˆG  ¬¶ØM–  º¶©ŸG  ó«©°S

      .…OÉ°TQE’Gh »Ø°ûµdG óYƒdG ójOôJ ∫ÓN øe áæ£∏°ù∏d

 áª°ShCÉH  áaÉ°ûµdG  IOÉb  ó«∏≤Jh   ËôµàdG  πØM  ó©Hh

 øH óª ï«°ûdG IOÉ©°S ∫Éb á«dhódG á«Ø°ûµdG ÖjQóàdG

 ¿EG  :º«∏©àdGh  á«HÎdG  IQGRƒH  QÉ°ûà°ùŸG  »HƒàdG  ¿GóªM

 É¡H  ôîØj  »àdG  Ió«©°ùdG  äÉÑ°SÉæŸG  ióMEG  ƒg πØ◊G

 äGó°TôŸGh  áaÉ°ûµdG  âaô°T  Éªæ«M  ,ÊÉªY  πc

 º¶YCG kÉaÉ°ûc -ˆG √É≤HCG- ¬àdÓL Ö«°üæàH  á«fÉª©dG

 »àdG IódÉÿG äÉ¶ë∏dG ∂∏J ,kÉeÉY ٣٥ òæe   ,áæ£∏°ù∏d

 ájƒæ©e   á∏≤f  á«fÉª©dG  äGó°TôŸGh   áaÉ°ûµdG  â£YCG

 ⁄É©dG áaÉ°ûc ÚH ábƒeôe áfÉµe CGƒÑàJ É¡∏©L ,IÒÑc

 √ò¡d  ôªà°ùŸG  »eÉ°ùdG  ºYódG  π°†ØH  ,¬JGó°Tôeh

 øe  π«L  OGóYEG  ‘  âª¡°SCG  »àdG  á«àØdG  ácô◊G

 äGÈÿGh  ±QÉ©ŸGh  äGQÉ¡ŸÉH  í∏°ùàŸG  ÜÉÑ°ûdG

  º¡fÉ£∏°Sh  º¡æWƒd  Ú°ü∏  Gƒfƒµ«d  á«JÉ«◊G

.º¡àeCGh

كرة الوطن � ذا
�

يوم خالد �
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مديرة إدارة التنمية املؤسسية باملنظمة الكشفية العربية 
يف حديث خاص للمجلة الكشفية: 

جاللة السلطان قابوس مثال يحتذى به
 يف دعـم احلـركة الكشفية عربيا وعامليا 

»MGhôdG »∏Y øH áØ«∏N :QGƒM

عبرت أمنية عباس أحمد ربيع مديرة إدارة التنمية املؤسسية باملنظمة الكشفية العربية 
السلطنة  بزيارة  سعادتها  عن  العاملية  الكشفية  باملنظمة  املؤسسي  الدعم  ومسؤولة 
والتعرف على تاريخها ومنجزاتها فقالت:  سعدت كثيرا بالزيارة األولى لسلطنة عمان 
التاريخ  أعماق  في  بجذوره  الضارب  وبتاريخها  الغنية  بإجنازاتها  وسررت  الفتية 
اإلنساني اخلالد، حيث منحتني الزيارة فرصة حقيقية للتعرف على السلطنة، تاريخا 
وحضارة ومنجزات تنموية، وموقعًا طبيعيًا فريداً، حيث زرنا عدداً من املواقع الثقافية 
والتراثية والعمرانية واملواقع السياحية، وتعرفنا على اإلجنازات العظيمة التي حتققت 
على أرض السلطنة بفضل القيادة احلكيمة حلضرة صاحب اجلاللة السلطان قابوس بن 

سعيد املعظم – حفظه اهللا ورعاه-.
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مديرة إدارة التنمية املؤسسية باملنظمة الكشفية العربية 
يف حديث خاص للمجلة الكشفية: 

جاللة السلطان قابوس مثال يحتذى به
 يف دعـم احلـركة الكشفية عربيا وعامليا 

»MGhôdG »∏Y øH áØ«∏N :QGƒM

عبرت أمنية عباس أحمد ربيع مديرة إدارة التنمية املؤسسية باملنظمة الكشفية العربية 
السلطنة  بزيارة  سعادتها  عن  العاملية  الكشفية  باملنظمة  املؤسسي  الدعم  ومسؤولة 
والتعرف على تاريخها ومنجزاتها فقالت:  سعدت كثيرا بالزيارة األولى لسلطنة عمان 
التاريخ  أعماق  في  بجذوره  الضارب  وبتاريخها  الغنية  بإجنازاتها  وسررت  الفتية 
اإلنساني اخلالد، حيث منحتني الزيارة فرصة حقيقية للتعرف على السلطنة، تاريخا 
وحضارة ومنجزات تنموية، وموقعًا طبيعيًا فريداً، حيث زرنا عدداً من املواقع الثقافية 
والتراثية والعمرانية واملواقع السياحية، وتعرفنا على اإلجنازات العظيمة التي حتققت 
على أرض السلطنة بفضل القيادة احلكيمة حلضرة صاحب اجلاللة السلطان قابوس بن 

سعيد املعظم – حفظه اهللا ورعاه-.

ájƒªæJ äGõéæeh IQÉ°†Mh ÉîjQÉJ ,áæ£∏°ùdG ≈∏Y ±ô©à∏d á«≤«≤M á°Uôa áæ£∏°ùdG IQÉ``jR

 á«Hô©dG á«Ø°ûµdG áª¶æŸG ¬©ÑàJ É```é¡æ‡ É```eÉ¶f »`````Ø°ûµdG QGô≤dG ™æ°U ‘ ÜÉÑ°ûdG ∑Gô°TEG

 á«ŸÉ©dG á«Hô©dG á```«Ø°ûµdG ájDhôdG É¡æª°†àJ »àdG äÉjƒdhC’G ø`````ª°V á«Yƒ````£àdG ∫Éª`````YC’G

¬›GôH Ú°ù–h »Ø°ûµdG πª©dG õjõ©àd áª¶æŸG Oƒ¡L øª°V »g á«°ù°SDƒŸG á«ªæàdG IQGOEG  çGóëà°SG

��د� سا

 

واشادت بالدعم الكبير الذي حتظى به كشافة عمان ومرشداتها   فقالت: 
إن تنصيب حضرة صاحب اجلاللة السلطان قابوس بن سعيد املعظم – 
حفظه اهللا ورعاه- كشافا أعظم للسلطنة وارتداءه الزي الكشفي أعطى 
اهللا-  -أبقاه  العمانية، وجاللته  واملرشدات  للكشافة  قوية  معنوية  دفعة 
أن  مضيفة  وعامليًا،  عربيًا  الكشفية  احلركة  دعم  في  به  يحتذى  مثال 
كميًا  توسعًا  شهدت  الرعاية  لهذه  ونتيجة  عمان  ومرشدات  كشافة 
الوطنية والعربية والعاملية، مما جعل  املستويات  نوعيًا الفتًا على  وتطوراً 
احلركة  تدعم  التي  والعاملية  العربية  الدول  واجهة  في  عمان  سلطنة 
حركة  في  تطوِر  من  شاهدناه  مبا  الزيارة  أثناء  سعدنا  وقد  الكشفية، 
الكشافة  اسسها  التي  الطيبة  وبالعالقات   واملرشدات،   الكشافة 
واملرشدات مع كافة املؤسسات احلكومية واملجتمعية التي تتعاون بشكل 
متلكه  مبا  سعدنا  كما  واملرشدات،  للكشافة  العامة  املديرية  مع  كبير 
األمر  واخلبرة،  بالكفاءة  تتميز  وإرشادية  كشفية  قيادات  من  السلطنة 
الذي انعكس إيجابا على تنظيم احلركة وقدرتها على التوسع واإلنتشار. 

 جــهود كبيرة لــوضع استراتيجيـة كشفية عـربية تتواءم
 مع سياسات املنظمة العاملية وأهداف التنمية املستدامة
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الكشفية والتنمية ا�ستدامة

واحلفاظ  املستدامة  التنمية  على  الكشفية  املؤمترات  اهتمام  وحول 
على البيئة قالت: بدأ ظهور أهداف التنمية املستدامة في ٢٠١٣م ، 
وتنبهت لها املنظمة الكشفية العربية وإقليمها العربي، وهذا انعكس 
بدوره على برامج الشباب والراشدين التي تضمنت فعالياتها أهداف 
البرامج  من  عدداً  تقدم  عمان  سلطنة  في  وهنا  املستدامة،  التنيمة 
الكشفية في  التي تعزز دور  والراشدين  بالشباب  واألنشطة اخلاصة 
املديرية  تنظمها  التي  التدريبية  البرنامج  املستدامة، ومنها:  التنمية 
جتربة  العمانية  الكشافة  خوض  ومنها  واملرشدات،  للكشافة  العامة 
املشاركة في زراعة املليون نخلة وتنفيذ برامج بيئية متنوعة أخرى، 
إلى جانب تنظيم عدد من الدورات التي تغرس في منتسبي احلركة 
البيئة  التنمية املستدامة للحفاظ على  الكشفية واإلرشادية أهداف 
برامج  وهي  احلياة  قيد  على  البقاء  دورات  ومنها  األرض،  وكوكب 
يحتذى بها، وميكن للجمعيات الكشفية العربية والعاملية االستفادة 
أهداف  من  عدداً  حتقق  التي  البرامج   أهم  من  أنها  ونعتقد  منها، 

التنمية املستدامة.

خر

تقبل ا�

املواطنة  قيم  لتنمية  الكشفية  احلركة  به  تقوم  الذي  الدور  وحول 
والتعايش والسالم:  أوضحت أن احلركة الكشفية تدعو إلى التنوع 
واإلندماج واالطالع على الثقافات وتقبل اآلخر، وهي من األولويات 
العربية  الكشفية  املؤمترات  وأقرتها  الكشفية  احلركة  تتبناها  التي 
والعاملية، كما أنها تعد من اجلوانب األساسية التي تعزز قيم التعايش 
والعمل  والثقافات،  القيم  في  املشتركة  التقاطع  نقاط  إلى  بالوصول 
العالم،  في  الكشافة  كافة  بني  والتفاهم  الود  عالم يسوده  بناء  على 
القيم  إن هذه  واإلخاء، موضحة  التفاهم  أفضل يسوده  عالم  لصنع 
العربية  الكشفية  واملخيمات  اللقاءات  جناح  في  أسهمت  املشتركة 

والعاملية .
 

� � العر��
� العمل الكش�� تعز��

املنظمة  ودور  املشترك  العربي  الكشفي  العمل  حول  سؤال  وفي 
العربية  الكشفية  املنظمة  تبذل  قالت:  تعزيزه  في  العربية  الكشفية 
العربي، وتعزيز دور  العمل الكشفي  جهوداً كبيرَة من أجل تفعيل 
استراتيجية  بوضع  حاليًا   املنظمة  وتقوم  املجتمع،  في  الكشافة 
كشفية عربية جديدة تتواءم مع سياسات  املنظمة الكشفية العاملية 

وتوجهاتها وأهداف التنمية املستدامة مبا يتوافق مع الثقافة والهوية 
الكشفية ومحورا  لتطور  أساسًا  الشباب  العربية، وهي جهود تضع 
اللجنة الكشفية  لتقدمها، موضحة أن االستراتيجية حتظى مبراجعة 
تستضيفه  الذي  العربي  الكشفي  املؤمتر  في  لعرضها  متهيداً  العربية 

جمهورية مصر العربية في عام ٢٠١٩م.

إرتفاع نسبة العضوية

العاملية  الكشفية  املنظمة  رؤية  لتحقيق  املوصلة  الطرق  أهم  وعن 
بالوصول إلى ١٠٠ مليون كشاف بحلول ٢٠٢٣ قالت: احلمد هللا أرقام 
املنتسبني للحركة الكشفية تتوسع بشكل جيد، وجتاوزنا ٥٠ مليون 
كشاف حول العالم وهي زيادة هائلة، ولدينا ١٦٩ جميعة كشفية 
في مختلف دول العالم، حيث استفاد الشباب أو الراشدين املنظمني 
وهللا احلمد من برامج احلركة الكشفية واإلرشادية وأنشطتها وبالتالي 
وأوطانهم،  أنفسهم  خلدمة  جيد  بشكل  مؤهلني  هؤالء  أصبح 
للحركة  مسوق  خير  سيكونون  مجتمعاتهم  في  اجليد  وبأدائهم 
الكشفية التي تدفع غير املنتسبني لإلنضمام للحركة واالستفادة من 
وسيلة  يعد  املؤهل  الكشاف  فوجود  املختلفة،  وأنشطتها  برامجها 

جلذب اآلخرين للحركة.
وجود  هو  املنتسبني  من  املزيد  جلذب  الوسائل  بني  من  وأضافت 
استراتيجية وسياسة لدى اجلمعيات الكشفية لضم غير املنتسبني من 
وبفضل  عمان  سلطنة  أن  مضيفة  ممنهجة،  تسويقية  برامج  خالل 
الدعم السامي من الكشاف األعظم – حفظه اهللا ورعاه-  ومن وزارة 
التربية والتعليم فقد شهدت احلركة توسعًا في عدد املشاركني من 
خالل تعميم النشاط الكشفي واإلرشادي جلميع مدارس السلطنة، 
حيث كانت تلك اخلطوة وسيلة جلذب املزيد من املنتسبني للحركة 
الكشفية واإلرشادية لذا فتجربة السلطنة مثال جيد لباقي اجلمعيات 

لزيادة العضوية.

مشاركة الشباب

املقدمة  البرامج  وحتسني  القرار  صنع  في  الشباب  مشاركة  عن  وأما 
قلبها  وهم  شبابية  حركة  الكشفية  احلركة  شك  بال  قالت:  إليهم  
أي  أو وضع  توجيه  أي  أو  برنامج  أي  نعمل  أن  فال ميكن  النابض، 
وآمالهم  تطلعاتهم  ملعرفة  القرار  صنع  في  مشاركتهم  دون  سياسة 
املستقبلية، لذلك عملت احلركة الكشفية على وضع سياسة جديدة 
الفرعية  العربية  اللجان  الشباب من خالل متثيلهم في  تقر مبشاركة 
ما  وأهم  قضاياهم  عن  والتعبير  أصواتهم  سماع  لضمان  للراشدين 

احلــركة الكشفيـة تـدعــو الى التنـوع واإلندمـاج واإلطـالع 
على الثقافات وتقبل اآلخر وهي مبادئ مهمة لصنع السالم

يشغلهم عند صياغة استراتيجيات العمل وأنظمته، وقبيل أي مؤمتر كشفي عربي  أوعاملي تعقد للشباب  منتديات 
كشفية وذلك ملعرفة تطلعاتهم واحتياجاتهم وبالتالي ترفع هذه التطلعات للمؤمترات الكشفية لألخذ بها وإقرر بعضها، 
األمة  حضار  كونهم  ممنهجا  نظاما  القرار  صنع  في  الشباب  إشراك  يكون  أن  وينبغي  الكشفية،  للحركة  قوة  وهذا 

ومستقبلها.

تدريب وفق ا�حتياج

قالت: هناك خطط  اجلانب  املنظمة في هذا  والشباب وتدريبهم ودور  الكشافة  وقادة  الطبيعيني  القادة  تأهيل  وحول 
واضحة لدى املنظمة لتأهيل القادة والشباب، حيث يتم في البداية معرفة االحتياجات الطبيعية للقادة والشباب، من 
خالل التواصل مع اجلمعيات الكشفية العربية املنتسبات للمنظمة، وكذلك التعرف على املراحل العمرية واحتياجاتها، 
وبالتالي صياغة برامج تالمس كل مرحلة عمرية، ومواءمة اجلميعات الكشفية لبرامجها لتتناسب مع خصوصية كل 

املجتمعات في كل بلد.

أ�ال تطوعية

وحول احلركة الكشفية والتطوعية قالت: احلركة الكشفية في األصل حركة تطوعية لذلك فالكشافة يحرصون على 
القيام باألعمال التطوعية، موضحة أن املنتسبني للحركة يقومون باألعمال التطوعية بشغف كبير، ويحرصون على أداء 
الكثير من األعمال التطوعية برضى تام ويشعرون من خاللها بعائد وارتياح نفسي عظيم وبسعادة كبيرة، و تندرج 
األعمال التطوعية ضمن أهم األولويات التي تتضمنها الرؤية الكشفية العربية العاملية وهي األثر االجتماعي، وبالتالي 
فكل كشاف يجب عليه أن يشارك في إحدى مشروعات خدمة املجتمع وتنمية، ليصبحوا أداة فاعلة للبناء والتنمية 

في مجتمعاتهم.
وحول عالقة الكشافة مع هيئات منظمة األمم املتحدة  قالت: ما تتميز به احلركة الكشفية واإلرشادية هو أن األمني العام 
للمنظمة الكشفية العاملية أحمد الهنداوي قادم من األمم املتحدة  حيث تولى منصب األمني العام للمنظمة الكشفية 
العاملية في ٢٠١٧م ، فقدومه من األمم املتحدة كان دعمًا قويًا للحركة الكشفية، وفتح مجاًال أوسع للتعاون مع الهيئات 
التي  األساسية  الركائز  أحد   باعتبارها  املستدامة  التنمية  أهداف  في وضع  العام  األمني  وأسهم  أفضل،  األممية بشكل 
روعيت عند  صياغة برامج الشباب والراشدين وتصميمها،  كما فتح هذا اجلانب قنوات أكبر للتعاون مع عدد من 
الهيئات املختلفة مبنظمة األمم املتحدة، وهناك شراكات قائمة في البلدان العربية للعمل مع الهيئات املختلفة،  ونحن 
بدورنا نشجع لتعزيز هذه الشراكات لتحقيق املزيد من التنسيق والتعاون مع هيئات منظمة األمم املتحدة لتنفيذ برامج 

تفيد الشباب، وحتقق طموحاتهم، وتالمس قضاياهم وقضايا املجتمع في ظل  أهداف التنمية املستدامة.

ودة � ا��  تعز��

 

وحول اجلهود التي تبذلها املنظمة الكشفية العاملية وإقليمها 
من  اجلودة   نظام  وتفعيل  احلوكمة  تعزيز  أجل   من  العربي 
الكشفية  املنظومة  إدارة  في  ودوره  جيسات،  برنامج  خالل 
ورفع معدالت الشفافية والكفاءة  في العمل باحلركة قالت: 
ليس  تستخدم  العاملي،  الدعم  أداة  هي  للجيسات  بالنسبة 
لتقييم اجلميعات الكشفية، وإمنا للوقوف على اآلليات التي 
تسهم في تعزيز عمل اجلمعيات الكشفية وحتسينها، وزيادة 
التقييم  فأداة  العاملية،  املمارسات  ومواءمتها ألفضل  فاعليتها 
التي  العاملية  املمارسات  أفضل  على  بنيت  جيسات  العاملي 
عشرة  وتراعي  املدني،  املجتمع  مؤسسات  تتبعها  أن  ميكن 
أبعاد عاملية محددة من املنظمة الكشفية العاملية وجلنة التقييم 
وعالقتها  املؤسسية  املتطلبات  على  األول  البعد  يركز  حيث 
نظام  على  الثاني  البعد  ويركز  العاملية،  الكشفية  باملنظمة 
ويركز  االسترتيجي،  العمل  إطار  على  التركيز  ثم  احلوكمة، 
التأييد  وكسب  والتواصل  النزيهة  اإلدارة  على  الرابع  البعد 
الراشدين في  البعد السادس على  العامة، ويتضمن  والصورة 
والضوابط  املوارد  السابع تخصيص  والبعد  الكشفية،  احلركة 
صنع  في  ودورهم  الشباب  برامج  على  الثامن  والبعد  املالية، 
القرار، أما البعد التاسع فيركز على تنمية العضوية في احلركة، 
والبعد العاشر يركز على التقدم املستمر للحركة،  وهي بنود 
التقييم  فترة  انتهاء  وبعد  خاللها،  من  اجلميعات  تقييم  يتم 
التي  النقاط  أهم  إلى  الوقوف  يتم  وفيها  العمل  خطة  توضع 
حتتاج فيها اجلمعيات الكشفية إلى دعم من املنظمة الكشفية 
العربية والعاملية، ويتم من خاللها توفير خبير لدعم اجلميعة 

لتحسني برامج الشباب وحتقق معها املزيد من اجلودة العالية.

�
� ولوجس��

د� ف��

مواكبة  إلى  العربية  الكشفية  املنظمة  جهود  وحول 
العاملية احلديثة، وجهودها في استحداث   املستجدات 
لتعزيز  منها  سعيا  باملنظمة  املؤسسية  التنمية  إدارة 
مت  لقد  قالت:  العربي  الكشفي  العمل  منظومة 
الكشفية  باملنظمة  املؤسسية  التنمية  إدارة  استحداث 
الفني  بالدعم  تقوم  إدارة  وهي   ،٢٠١٨ عام  في  العربية 
معهم  وتعمل  العربية،  الكشفية  للجميعات  والتقني 
لزيادة القدرات لبناء برامج جديد تتوافق مع توجهات 
املنظمة الكشفية العاملية واحتياجات الشباب واملجتمع 
الدعم  أداة  وتأتي  املستدامة،  التنمية  وأهداف 
الذي نحاول من  اإلطار  العاملي(جيسات) ضمن هذا 
خالله فهم واقع اجلمعيات ومساعدتها فنيا ولوجستيا، 

لتحسني برامجها.
تتبنى  التي  اجلمعيات  بدعم  الدائرة  تقوم  كما 
لصياغة  ومساعدتها  السالم  رسل  مشروعات 
واملجتمع،  الشباب  احتياجات  تلبي  التي  املشروعات 
بأن يكون ملبيًا ألحد أهداف التنمية املستدامة، ونحن 
الكشفية  اللجنة  اإلدارة من قبل  في ظل صياغة خطة 
االختصاصات  حتديد  على  والعمل  واملنظمة  العربية 
واملسؤوليات في ظل أولويات العمل الكشفية  العاملية.
العامة  للمديرية  بالشكر  توجهت  حديثها  ختام  وفي 
وحسن  الضيافة  كرم  على  واملرشدات  للشكافة 
االستقبال، داعية اهللا أن يدمي نعمة اخلير واألمان لهذا 
السلطان  اجلاللة  صاحب  حضرة  بقيادة  الطيب  البلد 

قابوس بن سعيد العظم – حفظه اهللا ورعاه-  
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الكشفية والتنمية ا�ستدامة

واحلفاظ  املستدامة  التنمية  على  الكشفية  املؤمترات  اهتمام  وحول 
على البيئة قالت: بدأ ظهور أهداف التنمية املستدامة في ٢٠١٣م ، 
وتنبهت لها املنظمة الكشفية العربية وإقليمها العربي، وهذا انعكس 
بدوره على برامج الشباب والراشدين التي تضمنت فعالياتها أهداف 
البرامج  من  عدداً  تقدم  عمان  سلطنة  في  وهنا  املستدامة،  التنيمة 
الكشفية في  التي تعزز دور  والراشدين  بالشباب  واألنشطة اخلاصة 
املديرية  تنظمها  التي  التدريبية  البرنامج  املستدامة، ومنها:  التنمية 
جتربة  العمانية  الكشافة  خوض  ومنها  واملرشدات،  للكشافة  العامة 
املشاركة في زراعة املليون نخلة وتنفيذ برامج بيئية متنوعة أخرى، 
إلى جانب تنظيم عدد من الدورات التي تغرس في منتسبي احلركة 
البيئة  التنمية املستدامة للحفاظ على  الكشفية واإلرشادية أهداف 
برامج  وهي  احلياة  قيد  على  البقاء  دورات  ومنها  األرض،  وكوكب 
يحتذى بها، وميكن للجمعيات الكشفية العربية والعاملية االستفادة 
أهداف  من  عدداً  حتقق  التي  البرامج   أهم  من  أنها  ونعتقد  منها، 

التنمية املستدامة.

خر

تقبل ا�

املواطنة  قيم  لتنمية  الكشفية  احلركة  به  تقوم  الذي  الدور  وحول 
والتعايش والسالم:  أوضحت أن احلركة الكشفية تدعو إلى التنوع 
واإلندماج واالطالع على الثقافات وتقبل اآلخر، وهي من األولويات 
العربية  الكشفية  املؤمترات  وأقرتها  الكشفية  احلركة  تتبناها  التي 
والعاملية، كما أنها تعد من اجلوانب األساسية التي تعزز قيم التعايش 
والعمل  والثقافات،  القيم  في  املشتركة  التقاطع  نقاط  إلى  بالوصول 
العالم،  في  الكشافة  كافة  بني  والتفاهم  الود  عالم يسوده  بناء  على 
القيم  إن هذه  واإلخاء، موضحة  التفاهم  أفضل يسوده  عالم  لصنع 
العربية  الكشفية  واملخيمات  اللقاءات  جناح  في  أسهمت  املشتركة 

والعاملية .
 

� � العر��
� العمل الكش�� تعز��

املنظمة  ودور  املشترك  العربي  الكشفي  العمل  حول  سؤال  وفي 
العربية  الكشفية  املنظمة  تبذل  قالت:  تعزيزه  في  العربية  الكشفية 
العربي، وتعزيز دور  العمل الكشفي  جهوداً كبيرَة من أجل تفعيل 
استراتيجية  بوضع  حاليًا   املنظمة  وتقوم  املجتمع،  في  الكشافة 
كشفية عربية جديدة تتواءم مع سياسات  املنظمة الكشفية العاملية 

وتوجهاتها وأهداف التنمية املستدامة مبا يتوافق مع الثقافة والهوية 
الكشفية ومحورا  لتطور  أساسًا  الشباب  العربية، وهي جهود تضع 
اللجنة الكشفية  لتقدمها، موضحة أن االستراتيجية حتظى مبراجعة 
تستضيفه  الذي  العربي  الكشفي  املؤمتر  في  لعرضها  متهيداً  العربية 

جمهورية مصر العربية في عام ٢٠١٩م.

إرتفاع نسبة العضوية

العاملية  الكشفية  املنظمة  رؤية  لتحقيق  املوصلة  الطرق  أهم  وعن 
بالوصول إلى ١٠٠ مليون كشاف بحلول ٢٠٢٣ قالت: احلمد هللا أرقام 
املنتسبني للحركة الكشفية تتوسع بشكل جيد، وجتاوزنا ٥٠ مليون 
كشاف حول العالم وهي زيادة هائلة، ولدينا ١٦٩ جميعة كشفية 
في مختلف دول العالم، حيث استفاد الشباب أو الراشدين املنظمني 
وهللا احلمد من برامج احلركة الكشفية واإلرشادية وأنشطتها وبالتالي 
وأوطانهم،  أنفسهم  خلدمة  جيد  بشكل  مؤهلني  هؤالء  أصبح 
للحركة  مسوق  خير  سيكونون  مجتمعاتهم  في  اجليد  وبأدائهم 
الكشفية التي تدفع غير املنتسبني لإلنضمام للحركة واالستفادة من 
وسيلة  يعد  املؤهل  الكشاف  فوجود  املختلفة،  وأنشطتها  برامجها 

جلذب اآلخرين للحركة.
وجود  هو  املنتسبني  من  املزيد  جلذب  الوسائل  بني  من  وأضافت 
استراتيجية وسياسة لدى اجلمعيات الكشفية لضم غير املنتسبني من 
وبفضل  عمان  سلطنة  أن  مضيفة  ممنهجة،  تسويقية  برامج  خالل 
الدعم السامي من الكشاف األعظم – حفظه اهللا ورعاه-  ومن وزارة 
التربية والتعليم فقد شهدت احلركة توسعًا في عدد املشاركني من 
خالل تعميم النشاط الكشفي واإلرشادي جلميع مدارس السلطنة، 
حيث كانت تلك اخلطوة وسيلة جلذب املزيد من املنتسبني للحركة 
الكشفية واإلرشادية لذا فتجربة السلطنة مثال جيد لباقي اجلمعيات 

لزيادة العضوية.

مشاركة الشباب

املقدمة  البرامج  وحتسني  القرار  صنع  في  الشباب  مشاركة  عن  وأما 
قلبها  وهم  شبابية  حركة  الكشفية  احلركة  شك  بال  قالت:  إليهم  
أي  أو وضع  توجيه  أي  أو  برنامج  أي  نعمل  أن  فال ميكن  النابض، 
وآمالهم  تطلعاتهم  ملعرفة  القرار  صنع  في  مشاركتهم  دون  سياسة 
املستقبلية، لذلك عملت احلركة الكشفية على وضع سياسة جديدة 
الفرعية  العربية  اللجان  الشباب من خالل متثيلهم في  تقر مبشاركة 
ما  وأهم  قضاياهم  عن  والتعبير  أصواتهم  سماع  لضمان  للراشدين 

يشغلهم عند صياغة استراتيجيات العمل وأنظمته، وقبيل أي مؤمتر كشفي عربي  أوعاملي تعقد للشباب  منتديات 
كشفية وذلك ملعرفة تطلعاتهم واحتياجاتهم وبالتالي ترفع هذه التطلعات للمؤمترات الكشفية لألخذ بها وإقرر بعضها، 
األمة  حضار  كونهم  ممنهجا  نظاما  القرار  صنع  في  الشباب  إشراك  يكون  أن  وينبغي  الكشفية،  للحركة  قوة  وهذا 

ومستقبلها.

تدريب وفق ا�حتياج

قالت: هناك خطط  اجلانب  املنظمة في هذا  والشباب وتدريبهم ودور  الكشافة  وقادة  الطبيعيني  القادة  تأهيل  وحول 
واضحة لدى املنظمة لتأهيل القادة والشباب، حيث يتم في البداية معرفة االحتياجات الطبيعية للقادة والشباب، من 
خالل التواصل مع اجلمعيات الكشفية العربية املنتسبات للمنظمة، وكذلك التعرف على املراحل العمرية واحتياجاتها، 
وبالتالي صياغة برامج تالمس كل مرحلة عمرية، ومواءمة اجلميعات الكشفية لبرامجها لتتناسب مع خصوصية كل 

املجتمعات في كل بلد.

أ�ال تطوعية

وحول احلركة الكشفية والتطوعية قالت: احلركة الكشفية في األصل حركة تطوعية لذلك فالكشافة يحرصون على 
القيام باألعمال التطوعية، موضحة أن املنتسبني للحركة يقومون باألعمال التطوعية بشغف كبير، ويحرصون على أداء 
الكثير من األعمال التطوعية برضى تام ويشعرون من خاللها بعائد وارتياح نفسي عظيم وبسعادة كبيرة، و تندرج 
األعمال التطوعية ضمن أهم األولويات التي تتضمنها الرؤية الكشفية العربية العاملية وهي األثر االجتماعي، وبالتالي 
فكل كشاف يجب عليه أن يشارك في إحدى مشروعات خدمة املجتمع وتنمية، ليصبحوا أداة فاعلة للبناء والتنمية 

في مجتمعاتهم.
وحول عالقة الكشافة مع هيئات منظمة األمم املتحدة  قالت: ما تتميز به احلركة الكشفية واإلرشادية هو أن األمني العام 
للمنظمة الكشفية العاملية أحمد الهنداوي قادم من األمم املتحدة  حيث تولى منصب األمني العام للمنظمة الكشفية 
العاملية في ٢٠١٧م ، فقدومه من األمم املتحدة كان دعمًا قويًا للحركة الكشفية، وفتح مجاًال أوسع للتعاون مع الهيئات 
التي  األساسية  الركائز  أحد   باعتبارها  املستدامة  التنمية  أهداف  في وضع  العام  األمني  وأسهم  أفضل،  األممية بشكل 
روعيت عند  صياغة برامج الشباب والراشدين وتصميمها،  كما فتح هذا اجلانب قنوات أكبر للتعاون مع عدد من 
الهيئات املختلفة مبنظمة األمم املتحدة، وهناك شراكات قائمة في البلدان العربية للعمل مع الهيئات املختلفة،  ونحن 
بدورنا نشجع لتعزيز هذه الشراكات لتحقيق املزيد من التنسيق والتعاون مع هيئات منظمة األمم املتحدة لتنفيذ برامج 

تفيد الشباب، وحتقق طموحاتهم، وتالمس قضاياهم وقضايا املجتمع في ظل  أهداف التنمية املستدامة.

ودة � ا��  تعز��

 

وحول اجلهود التي تبذلها املنظمة الكشفية العاملية وإقليمها 
من  اجلودة   نظام  وتفعيل  احلوكمة  تعزيز  أجل   من  العربي 
الكشفية  املنظومة  إدارة  في  ودوره  جيسات،  برنامج  خالل 
ورفع معدالت الشفافية والكفاءة  في العمل باحلركة قالت: 
ليس  تستخدم  العاملي،  الدعم  أداة  هي  للجيسات  بالنسبة 
لتقييم اجلميعات الكشفية، وإمنا للوقوف على اآلليات التي 
تسهم في تعزيز عمل اجلمعيات الكشفية وحتسينها، وزيادة 
التقييم  فأداة  العاملية،  املمارسات  ومواءمتها ألفضل  فاعليتها 
التي  العاملية  املمارسات  أفضل  على  بنيت  جيسات  العاملي 
عشرة  وتراعي  املدني،  املجتمع  مؤسسات  تتبعها  أن  ميكن 
أبعاد عاملية محددة من املنظمة الكشفية العاملية وجلنة التقييم 
وعالقتها  املؤسسية  املتطلبات  على  األول  البعد  يركز  حيث 
نظام  على  الثاني  البعد  ويركز  العاملية،  الكشفية  باملنظمة 
ويركز  االسترتيجي،  العمل  إطار  على  التركيز  ثم  احلوكمة، 
التأييد  وكسب  والتواصل  النزيهة  اإلدارة  على  الرابع  البعد 
الراشدين في  البعد السادس على  العامة، ويتضمن  والصورة 
والضوابط  املوارد  السابع تخصيص  والبعد  الكشفية،  احلركة 
صنع  في  ودورهم  الشباب  برامج  على  الثامن  والبعد  املالية، 
القرار، أما البعد التاسع فيركز على تنمية العضوية في احلركة، 
والبعد العاشر يركز على التقدم املستمر للحركة،  وهي بنود 
التقييم  فترة  انتهاء  وبعد  خاللها،  من  اجلميعات  تقييم  يتم 
التي  النقاط  أهم  إلى  الوقوف  يتم  وفيها  العمل  خطة  توضع 
حتتاج فيها اجلمعيات الكشفية إلى دعم من املنظمة الكشفية 
العربية والعاملية، ويتم من خاللها توفير خبير لدعم اجلميعة 

لتحسني برامج الشباب وحتقق معها املزيد من اجلودة العالية.

�
� ولوجس��

د� ف��

مواكبة  إلى  العربية  الكشفية  املنظمة  جهود  وحول 
العاملية احلديثة، وجهودها في استحداث   املستجدات 
لتعزيز  منها  سعيا  باملنظمة  املؤسسية  التنمية  إدارة 
مت  لقد  قالت:  العربي  الكشفي  العمل  منظومة 
الكشفية  باملنظمة  املؤسسية  التنمية  إدارة  استحداث 
الفني  بالدعم  تقوم  إدارة  وهي   ،٢٠١٨ عام  في  العربية 
معهم  وتعمل  العربية،  الكشفية  للجميعات  والتقني 
لزيادة القدرات لبناء برامج جديد تتوافق مع توجهات 
املنظمة الكشفية العاملية واحتياجات الشباب واملجتمع 
الدعم  أداة  وتأتي  املستدامة،  التنمية  وأهداف 
الذي نحاول من  اإلطار  العاملي(جيسات) ضمن هذا 
خالله فهم واقع اجلمعيات ومساعدتها فنيا ولوجستيا، 

لتحسني برامجها.
تتبنى  التي  اجلمعيات  بدعم  الدائرة  تقوم  كما 
لصياغة  ومساعدتها  السالم  رسل  مشروعات 
واملجتمع،  الشباب  احتياجات  تلبي  التي  املشروعات 
بأن يكون ملبيًا ألحد أهداف التنمية املستدامة، ونحن 
الكشفية  اللجنة  في ظل صياغة خطة اإلدارة من قبل 
االختصاصات  حتديد  على  والعمل  واملنظمة  العربية 
واملسؤوليات في ظل أولويات العمل الكشفية  العاملية.

العامة  للمديرية  بالشكر  توجهت  حديثها  ختام  وفي 
وحسن  الضيافة  كرم  على  واملرشدات  للشكافة 
االستقبال، داعية اهللا أن يدمي نعمة اخلير واألمان لهذا 
السلطان  اجلاللة  صاحب  حضرة  بقيادة  الطيب  البلد 

قابوس بن سعيد العظم – حفظه اهللا ورعاه-  
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الكشفية والتنمية ا�ستدامة

واحلفاظ  املستدامة  التنمية  على  الكشفية  املؤمترات  اهتمام  وحول 
على البيئة قالت: بدأ ظهور أهداف التنمية املستدامة في ٢٠١٣م ، 
وتنبهت لها املنظمة الكشفية العربية وإقليمها العربي، وهذا انعكس 
بدوره على برامج الشباب والراشدين التي تضمنت فعالياتها أهداف 
البرامج  من  عدداً  تقدم  عمان  سلطنة  في  وهنا  املستدامة،  التنيمة 
الكشفية في  التي تعزز دور  والراشدين  بالشباب  واألنشطة اخلاصة 
املديرية  تنظمها  التي  التدريبية  البرنامج  املستدامة، ومنها:  التنمية 
جتربة  العمانية  الكشافة  خوض  ومنها  واملرشدات،  للكشافة  العامة 
املشاركة في زراعة املليون نخلة وتنفيذ برامج بيئية متنوعة أخرى، 
إلى جانب تنظيم عدد من الدورات التي تغرس في منتسبي احلركة 
البيئة  التنمية املستدامة للحفاظ على  الكشفية واإلرشادية أهداف 
برامج  وهي  احلياة  قيد  على  البقاء  دورات  ومنها  األرض،  وكوكب 
يحتذى بها، وميكن للجمعيات الكشفية العربية والعاملية االستفادة 
أهداف  من  عدداً  حتقق  التي  البرامج   أهم  من  أنها  ونعتقد  منها، 

التنمية املستدامة.

خر

تقبل ا�

املواطنة  قيم  لتنمية  الكشفية  احلركة  به  تقوم  الذي  الدور  وحول 
والتعايش والسالم:  أوضحت أن احلركة الكشفية تدعو إلى التنوع 
واإلندماج واالطالع على الثقافات وتقبل اآلخر، وهي من األولويات 
العربية  الكشفية  املؤمترات  وأقرتها  الكشفية  احلركة  تتبناها  التي 
والعاملية، كما أنها تعد من اجلوانب األساسية التي تعزز قيم التعايش 
والعمل  والثقافات،  القيم  في  املشتركة  التقاطع  نقاط  إلى  بالوصول 
العالم،  في  الكشافة  كافة  بني  والتفاهم  الود  عالم يسوده  بناء  على 
القيم  إن هذه  واإلخاء، موضحة  التفاهم  أفضل يسوده  عالم  لصنع 
العربية  الكشفية  واملخيمات  اللقاءات  جناح  في  أسهمت  املشتركة 

والعاملية .
 

� � العر��
� العمل الكش�� تعز��

املنظمة  ودور  املشترك  العربي  الكشفي  العمل  حول  سؤال  وفي 
العربية  الكشفية  املنظمة  تبذل  قالت:  تعزيزه  في  العربية  الكشفية 
العربي، وتعزيز دور  العمل الكشفي  جهوداً كبيرَة من أجل تفعيل 
استراتيجية  بوضع  حاليًا   املنظمة  وتقوم  املجتمع،  في  الكشافة 
كشفية عربية جديدة تتواءم مع سياسات  املنظمة الكشفية العاملية 

وتوجهاتها وأهداف التنمية املستدامة مبا يتوافق مع الثقافة والهوية 
الكشفية ومحورا  لتطور  أساسًا  الشباب  العربية، وهي جهود تضع 
اللجنة الكشفية  لتقدمها، موضحة أن االستراتيجية حتظى مبراجعة 
تستضيفه  الذي  العربي  الكشفي  املؤمتر  في  لعرضها  متهيداً  العربية 

جمهورية مصر العربية في عام ٢٠١٩م.

إرتفاع نسبة العضوية

العاملية  الكشفية  املنظمة  رؤية  لتحقيق  املوصلة  الطرق  أهم  وعن 
بالوصول إلى ١٠٠ مليون كشاف بحلول ٢٠٢٣ قالت: احلمد هللا أرقام 
املنتسبني للحركة الكشفية تتوسع بشكل جيد، وجتاوزنا ٥٠ مليون 
كشاف حول العالم وهي زيادة هائلة، ولدينا ١٦٩ جميعة كشفية 
في مختلف دول العالم، حيث استفاد الشباب أو الراشدين املنظمني 
وهللا احلمد من برامج احلركة الكشفية واإلرشادية وأنشطتها وبالتالي 
وأوطانهم،  أنفسهم  خلدمة  جيد  بشكل  مؤهلني  هؤالء  أصبح 
للحركة  مسوق  خير  سيكونون  مجتمعاتهم  في  اجليد  وبأدائهم 
الكشفية التي تدفع غير املنتسبني لإلنضمام للحركة واالستفادة من 
وسيلة  يعد  املؤهل  الكشاف  فوجود  املختلفة،  وأنشطتها  برامجها 

جلذب اآلخرين للحركة.
وجود  هو  املنتسبني  من  املزيد  جلذب  الوسائل  بني  من  وأضافت 
استراتيجية وسياسة لدى اجلمعيات الكشفية لضم غير املنتسبني من 
وبفضل  عمان  سلطنة  أن  مضيفة  ممنهجة،  تسويقية  برامج  خالل 
الدعم السامي من الكشاف األعظم – حفظه اهللا ورعاه-  ومن وزارة 
التربية والتعليم فقد شهدت احلركة توسعًا في عدد املشاركني من 
خالل تعميم النشاط الكشفي واإلرشادي جلميع مدارس السلطنة، 
حيث كانت تلك اخلطوة وسيلة جلذب املزيد من املنتسبني للحركة 
الكشفية واإلرشادية لذا فتجربة السلطنة مثال جيد لباقي اجلمعيات 

لزيادة العضوية.

مشاركة الشباب

املقدمة  البرامج  وحتسني  القرار  صنع  في  الشباب  مشاركة  عن  وأما 
قلبها  وهم  شبابية  حركة  الكشفية  احلركة  شك  بال  قالت:  إليهم  
أي  أو وضع  توجيه  أي  أو  برنامج  أي  نعمل  أن  فال ميكن  النابض، 
وآمالهم  تطلعاتهم  ملعرفة  القرار  صنع  في  مشاركتهم  دون  سياسة 
املستقبلية، لذلك عملت احلركة الكشفية على وضع سياسة جديدة 
الفرعية  العربية  اللجان  الشباب من خالل متثيلهم في  تقر مبشاركة 
ما  وأهم  قضاياهم  عن  والتعبير  أصواتهم  سماع  لضمان  للراشدين 

يشغلهم عند صياغة استراتيجيات العمل وأنظمته، وقبيل أي مؤمتر كشفي عربي  أوعاملي تعقد للشباب  منتديات 
كشفية وذلك ملعرفة تطلعاتهم واحتياجاتهم وبالتالي ترفع هذه التطلعات للمؤمترات الكشفية لألخذ بها وإقرر بعضها، 
األمة  حضار  كونهم  ممنهجا  نظاما  القرار  صنع  في  الشباب  إشراك  يكون  أن  وينبغي  الكشفية،  للحركة  قوة  وهذا 

ومستقبلها.

تدريب وفق ا�حتياج

قالت: هناك خطط  اجلانب  املنظمة في هذا  والشباب وتدريبهم ودور  الكشافة  وقادة  الطبيعيني  القادة  تأهيل  وحول 
واضحة لدى املنظمة لتأهيل القادة والشباب، حيث يتم في البداية معرفة االحتياجات الطبيعية للقادة والشباب، من 
خالل التواصل مع اجلمعيات الكشفية العربية املنتسبات للمنظمة، وكذلك التعرف على املراحل العمرية واحتياجاتها، 
وبالتالي صياغة برامج تالمس كل مرحلة عمرية، ومواءمة اجلميعات الكشفية لبرامجها لتتناسب مع خصوصية كل 

املجتمعات في كل بلد.

أ�ال تطوعية

وحول احلركة الكشفية والتطوعية قالت: احلركة الكشفية في األصل حركة تطوعية لذلك فالكشافة يحرصون على 
القيام باألعمال التطوعية، موضحة أن املنتسبني للحركة يقومون باألعمال التطوعية بشغف كبير، ويحرصون على أداء 
الكثير من األعمال التطوعية برضى تام ويشعرون من خاللها بعائد وارتياح نفسي عظيم وبسعادة كبيرة، و تندرج 
األعمال التطوعية ضمن أهم األولويات التي تتضمنها الرؤية الكشفية العربية العاملية وهي األثر االجتماعي، وبالتالي 
فكل كشاف يجب عليه أن يشارك في إحدى مشروعات خدمة املجتمع وتنمية، ليصبحوا أداة فاعلة للبناء والتنمية 

في مجتمعاتهم.
وحول عالقة الكشافة مع هيئات منظمة األمم املتحدة  قالت: ما تتميز به احلركة الكشفية واإلرشادية هو أن األمني العام 
للمنظمة الكشفية العاملية أحمد الهنداوي قادم من األمم املتحدة  حيث تولى منصب األمني العام للمنظمة الكشفية 
العاملية في ٢٠١٧م ، فقدومه من األمم املتحدة كان دعمًا قويًا للحركة الكشفية، وفتح مجاًال أوسع للتعاون مع الهيئات 
التي  األساسية  الركائز  أحد   باعتبارها  املستدامة  التنمية  أهداف  في وضع  العام  األمني  وأسهم  أفضل،  األممية بشكل 
روعيت عند  صياغة برامج الشباب والراشدين وتصميمها،  كما فتح هذا اجلانب قنوات أكبر للتعاون مع عدد من 
الهيئات املختلفة مبنظمة األمم املتحدة، وهناك شراكات قائمة في البلدان العربية للعمل مع الهيئات املختلفة،  ونحن 
بدورنا نشجع لتعزيز هذه الشراكات لتحقيق املزيد من التنسيق والتعاون مع هيئات منظمة األمم املتحدة لتنفيذ برامج 

تفيد الشباب، وحتقق طموحاتهم، وتالمس قضاياهم وقضايا املجتمع في ظل  أهداف التنمية املستدامة.

ودة � ا��  تعز��

 

وحول اجلهود التي تبذلها املنظمة الكشفية العاملية وإقليمها 
من  اجلودة   نظام  وتفعيل  احلوكمة  تعزيز  أجل   من  العربي 
الكشفية  املنظومة  إدارة  في  ودوره  جيسات،  برنامج  خالل 
ورفع معدالت الشفافية والكفاءة  في العمل باحلركة قالت: 
ليس  تستخدم  العاملي،  الدعم  أداة  هي  للجيسات  بالنسبة 
لتقييم اجلميعات الكشفية، وإمنا للوقوف على اآلليات التي 
تسهم في تعزيز عمل اجلمعيات الكشفية وحتسينها، وزيادة 
التقييم  فأداة  العاملية،  املمارسات  ومواءمتها ألفضل  فاعليتها 
التي  العاملية  املمارسات  أفضل  على  بنيت  جيسات  العاملي 
عشرة  وتراعي  املدني،  املجتمع  مؤسسات  تتبعها  أن  ميكن 
أبعاد عاملية محددة من املنظمة الكشفية العاملية وجلنة التقييم 
وعالقتها  املؤسسية  املتطلبات  على  األول  البعد  يركز  حيث 
نظام  على  الثاني  البعد  ويركز  العاملية،  الكشفية  باملنظمة 
ويركز  االسترتيجي،  العمل  إطار  على  التركيز  ثم  احلوكمة، 
التأييد  وكسب  والتواصل  النزيهة  اإلدارة  على  الرابع  البعد 
الراشدين في  البعد السادس على  العامة، ويتضمن  والصورة 
والضوابط  املوارد  السابع تخصيص  والبعد  الكشفية،  احلركة 
صنع  في  ودورهم  الشباب  برامج  على  الثامن  والبعد  املالية، 
القرار، أما البعد التاسع فيركز على تنمية العضوية في احلركة، 
والبعد العاشر يركز على التقدم املستمر للحركة،  وهي بنود 
التقييم  فترة  انتهاء  وبعد  خاللها،  من  اجلميعات  تقييم  يتم 
التي  النقاط  أهم  إلى  الوقوف  يتم  وفيها  العمل  خطة  توضع 
حتتاج فيها اجلمعيات الكشفية إلى دعم من املنظمة الكشفية 
العربية والعاملية، ويتم من خاللها توفير خبير لدعم اجلميعة 

لتحسني برامج الشباب وحتقق معها املزيد من اجلودة العالية.

�
� ولوجس��

د� ف��

مواكبة  إلى  العربية  الكشفية  املنظمة  جهود  وحول 
العاملية احلديثة، وجهودها في استحداث   املستجدات 
لتعزيز  منها  سعيا  باملنظمة  املؤسسية  التنمية  إدارة 
مت  لقد  قالت:  العربي  الكشفي  العمل  منظومة 
الكشفية  باملنظمة  املؤسسية  التنمية  إدارة  استحداث 
الفني  بالدعم  تقوم  إدارة  وهي   ،٢٠١٨ عام  في  العربية 
معهم  وتعمل  العربية،  الكشفية  للجميعات  والتقني 
لزيادة القدرات لبناء برامج جديد تتوافق مع توجهات 
املنظمة الكشفية العاملية واحتياجات الشباب واملجتمع 
الدعم  أداة  وتأتي  املستدامة،  التنمية  وأهداف 
الذي نحاول من  اإلطار  العاملي(جيسات) ضمن هذا 
خالله فهم واقع اجلمعيات ومساعدتها فنيا ولوجستيا، 

لتحسني برامجها.
تتبنى  التي  اجلمعيات  بدعم  الدائرة  تقوم  كما 
لصياغة  ومساعدتها  السالم  رسل  مشروعات 
واملجتمع،  الشباب  احتياجات  تلبي  التي  املشروعات 
بأن يكون ملبيًا ألحد أهداف التنمية املستدامة، ونحن 
الكشفية  اللجنة  اإلدارة من قبل  في ظل صياغة خطة 
االختصاصات  حتديد  على  والعمل  واملنظمة  العربية 
واملسؤوليات في ظل أولويات العمل الكشفية  العاملية.
العامة  للمديرية  بالشكر  توجهت  حديثها  ختام  وفي 
وحسن  الضيافة  كرم  على  واملرشدات  للشكافة 
االستقبال، داعية اهللا أن يدمي نعمة اخلير واألمان لهذا 
السلطان  اجلاللة  صاحب  حضرة  بقيادة  الطيب  البلد 

قابوس بن سعيد العظم – حفظه اهللا ورعاه-  
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تعد املعسكرات وسيلة من وسائل التربية احلديثة 
وتتــــــــوفر فيهــــــا فـــــــــــــــــــرص طبيعية للترويـــــــــح واالندمـــــــــــاج

á«fÉÑ«°ûdG ídÉ°U âæH áæjR/ ¢VôYh IAGôb

…ƒHôJ ΩÓYEG á«FÉ°üNCG

لطلبة  الكشفية  (التربية  كتاب 
ملؤلفه  الرياضية)  التربية  كليات 
وآخرون،  املعموري  الدكتور سالم 
واألخالقيات  املراحل  يستعرض 
والتقاليد واملصطلحات واألهداف 
واإلرشادية،  الكشفية  والبرامج 
تاريخ  مفصل  بشكل  يتناول  كما 
ونشأة  العالم  في  الكشفية  احلركة 
نظام  من  والهدف  املعسكرات، 
إلى  الكاتب  أشار  كما  الطالئع، 
والتنمية  السري  الكشاف  رموز 
الكشفية  احلركة  في  االجتمـاعية 
الكاتب  تطرق  وأخيرا  واإلرشادية 
وصيحات  العاب  من  عدد  إلى 

وأنشطة الطليعة والفريق 

قراءة يف كتاب
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يعرف الكاتب الكشافة على أنها نظام شبه عسكري 
تهدف إلى تنمية القدرات واملهارات البدنية والصحية 

” á«°VÉjôdG á«HÎdG äÉ«∏c áÑ∏£d á«Ø°ûµdG á«HÎdG ”

إلى  تهدف  عسكري  شبه  نظام  أنها  على  الكشافة  الكاتب  يعرف 
العالقات  وإشباع  والصحية،  البدنية  واملهارات  القدرات  تنمية 
وتوفير  اجلماعي،  والعمل  القيادة  مهارات  واكتساب  الشخصية 
باالجناز  اإلحساس  ينمي  مبا  واملهارات  الفردية  الهوايات  وتشجيع 
الفردي والتفكير بطريقة صحيحة حلل املشكالت، وتوفير األنشطة 
وطاقاتهم  األعضاء  بحاجات  وتفي  القدرات،  تتحدى  التي  املتميزة 
لصقلها  الفرص  وتوفير  املهارات  واكتشاف  اخلالء،  حياة  وتشجيع 
السلوك  وتنمية  للبيئة،  جديدة  مفاهيم  واكتساب  املجتمع  خلدمة 
القومي، واكتساب القيم الدينية عن طريق االهتمام باآلخرين، وفهم 
واحلفاظ  واالجتماعية  األخالقية  القيم  واكتساب  وعظمته  اهللا  قدرة 
التربوية  األهداف  بعض  الكاتب  أوضح  الكشفية،كما  الروح  على 
الزي  ارتداء  من  الهدف  إلى  وتطرق  وللجوالة.  املتقدم  للكشاف 

الكشفي وتقاليده ومكوناته وأخالقياته ..  

قراءة يف كتاب
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قراءة يف كتاب

 �� العا
�

� ا�ركة الكشفية � ر�� ��

أشار الكاتب إلى نشأة الكشفية بجهود من مؤسسها 
للعاملية،  الكشفية  احلركة  وانتقال  باول  بادن  اللورد 
املؤمتر  الذي يضم  الكشفية  للحركة  العاملي  والتنظيم 
واملكتب  العاملية  الكشفية  واللجنة  العاملي  الكشفي 
حركة  تاريخ  إلى  تطرق  كما  العاملي،  الكشفي 
املرشدات في العالم، وتاريخ االحتاد العاملي للكشاف 
العربية،  األقطار  في  الكشفية  احلركة  وتاريخ  املسلم 
ومحطات تاريخية للكشافة العربية، وتاريخ الكشافة 

اجلوية وأهدافها.

تعد املعسكرات وسيلة من وسائل التربية احلديثة وتتوفر فيها فرص طبيعية 
للتـــــــرويح واالندماج في جماعــــــــــــــــــــــــــــات تعيش وفق أساليب التربية االستقاللية
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قراءة يف كتاب

ا�عسكرات الكشفية 

فرص  فيها  وتتوفر  احلديثة  التربية  وسائل  من  وسيلة  املعسكرات  تعد 
التربية  أساليب  وفق  تعيش  جماعات  في  واالندماج  للترويح  طبيعية 
االستقاللية ، وتعتبر املعسكرات صاحلة ألغراض محددة عن طريق ممارسة 
ولكل   ، متخصصة  مهنية  قيادة  إشراف  حتت  املنظم  النشاط  من  أنواع 
معسكر هدفه اخلاص الذي أنشيء من أجله، إال أن هناك أهدافًا عامة من 
وشغل  والترويح،  املخاطر  من  والوقاية  الصحية،  احلياة  تعليم  أهمها: 
احلياة  وممارسة  األفراد،  شخصية  تنمية  في  واإلسهام  الفراغ،  أوقات 
املعسكرات  من  معسكر  لكل  يكون  أن  الطبيعي  ومن   ، الدميقراطية 
الفرص  تهيئة  إلى  املشتركون  فيه  يسعى  معني  هدف  املختلفة  بأنواعها 
للنمو اجلسماني واالجتماعي والعقلي والوجداني من خالل التواجد في 
اخلالء، وتنمية روح املخاطرة، والتذوق جلمال الطبيعة، وتنمية صداقات 
وعالقات إنسانية، والهدف األسمى واملشترك لكل املعسكرات هو تنمية 

املجتمع احمللي.
الهيكل  القائد في املعسكر في مساعدة األعضاء في رسم  ويتمثل دور 
البرنامج، وحتديد املوعد واملكان، وتوزيع  التنظيمي للمعسكر، كوضع 
املسؤوليات، وتقييم املعسكر، وتختلف املعسكرات تبعا لثالث حاجات 
هي : الهدف من إقامتها واجلهة املسؤولة عنها ومدة اإلقامة بها ، وتنقسم 
املخيمات تبعا للهدف إلى مخيمات ترويحية وتهدف إلى استغالل وقت 

الفراغ في نشاط ترويحي ومن أمثلتها :- 
برنامجها  ويتضمن  البحر  شاطئ  على  وتقام  الشاطئية:  املخيمات   -

أنشطة رياضية واجتماعية وثقافية وفنية ترويحية .
الكشفية  للدراسات  رسمية  بدعوة  تعقد  وهي  دراسية:  مخيمات   -

وتعميق مفهومها.
خاصة  بدعوة  أو  رسمية  بدعوة  تعقد  وهي  تدريبية:  مخيمات   -
للتدريب على بعض املهارات الكشفية ولتعميق مفهوم كشفي محدد .

- مخيمات عامة ( مؤمترات أو جتمعات ) وتعقد بدعوة رسمية للتداول 
والتشاور ويتم في نهايتها إعطاء قرارات عامة.

- مخيمات ترويحية: وهذه املخيمات تقام بهدف الترويح عن الكشافة، 
ومن خالل املخيم يتم تدريب الكشاف على مهارات كشفية معينة. 

- مخيمات تدريبية: والهدف منها تدريب مجموعة من األفراد مهنيًا أو 
رياضيًا كاملعسكرات التي تقام للفرق الرياضية قبل الدورات الدولية أو 

األوملبية.
- مخيمات اخلدمة العامة: ويندرج حتت هذا النوع من املخيمات :-

 مخيمات خدمة البيئة والهدف منها التواصل بني املؤسسة والبيئة احمللية 
بحمالت  املخيمان  ويقوم  البيئة  احتياجات  دراسة  حيث  بها،  احمليطة 

نظافة أو ببرامج اجتماعية أو ثقافية.
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قراءة يف كتاب

أ�ية ا�عسكرات الكشفية 

تتخذ احلركة الكشفية لنفسها طريقة منفردة تتمثل في التعلم باملمارسة ، فالكشفية ال تقوم على التعليم 
الطرق  أفضل  هي  املعسكرات  وتعد   ، تطبيقي  عملي  واقع  إلى  النظري  اجلانب  بنقل  تقوم  وإمنا  النظري 
والوسائل التي تتيح للفتية ممارسة الكشفية بشكلها الصحيح ، وذلك من خالل البرامج التي تطرح في هذه 
املعسكرات والتي تتنوع بني الديني والثقافي والرياضي والكشفي ..وفيما يلي بعض الفوائد التي يحصل 

عليها الكشاف من خالل املعسكرات واملخيمات :-
- تنمية روح القيادة والتبعية وتعميق مفهوم املواطنة الصاحلة من خالل األماكن التي يخيم فيها الكشاف 

واخلدمات التي يقدمها لتلك املناطق .
 - تنمية اإلجتاهات االيجابية مثل: حب العمل اليدوي والنظام واحترام اآلخرين ومساعدة الغير واإليثار 
وتنمية اللياقة البدنية والصحة العامة واالعتماد على النفس ، كما تعد املعسكرات كذلك امليدان احلقيقي 
ملمارسة املهارات الكشفية املختلفة مثل: املالحة البحرية واقتفاء األثر واستعمال احلبال والتخييم، كما تعد 
املعسكرات فرصة للتعرف على املهارات الفردية للكشافة وطبائعهم ، حيث ينطلق األفراد على سجيتهم، 
فرصة  املعسكرات  وتعد   ، وعالجها  نقاط ضعفهم  عن  وكذلك  وصقلها  مواهبهم  عن  الكشف  فيمكن 
للتأمل في خلق الكون وفي خلق اهللا تعالى ، حيث غالبا ماتكون املعسكرات في الطبيعة  بصورتها اجلميلة 
التي خلقها اهللا بها بعيدة عن املدنية ، واملعسكرات متنح الفرصة للتعارف بني أفراد الكشافة من مناطق ودول 
مختلفة ، وبالتالي فهي توفر الفرصة لتبادل اخلبرات واالستفادة من مهارات اآلخرين والتعلم منها ، وكما 
تعد فرصة لشغل أوقات فراغ الكشافة في أشياء مفيدة ، تعود على الكشاف بالنفع والفائدة بدال من قضاء 
الشباب  طاقات  تستوعب  املعسكرات  أن  إذ  مجتمعه؛  وتضر  تضره  قد  وعادات  أعمال  ممارسة  في  وقته 
لتنمية  والفتيات  الفتية  إعداد  في  املساهمة  إلى  الكشفية  احلركة  وتهدف  والعطاء،  اإلبداع  في  ورغبتهم 
قدراتهم البدنية واالجتماعية والعقلية والروحية كأفراد ومواطنني وكأعضاء في مجتمعاتهم احمللية والوطنية 

والعاملية . 
 وقد اهتمت احلركة الكشفية في الوطن العربي بالتنمية االجتماعية من خالل املجال االجتماعي في املناهج 
األدوار  وتفهم  القومي،  السلوك  وقواعد  والتقاليد،  والعادات  االجتماعية  بالقيم  يعني  الذي  الكشفية 

االجتماعية والعمل مع اجلماعة،  واإلملام باملشكالت االجتماعية واألحداث اجلارية. 

اهتمت احلركة الكشفية يف الوطن العربي بتنمية اجلانب
الــروحي من خالل املجــال الديني يف املناهج الكشفية 

البرنامـج التربوي للحركة الكشفية يـؤكد على أهمية
النشاط البدني وحتقيق أقصى تنمية للقدرات البدنية
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قراءة يف كتاب

عية �قق التنمية ا�ج�
�

أنشطة �

 

يرى الكاتب أن هناك العديد من األنشطة التي ميكن القيام بها لتعزيز 
التنمية لدى الفتية والفتيات في املراحل السنية املختلفة، وقد أورد 
الكاتب العديد من األنشطة التي تتالءم مع كل مرحلة منها أنشطة 
ملرحلة األشبال،  وأنشطة ملرحلة الكشافة، وأنشطة ملرحلة الكشاف 

املتقدم وملرحلة اجلوالة.
كما يرى الكاتب بأن البرنامج التربوي للحركة الكشفية يؤكد على 
أهمية النشاط البدني وحتقيق أقصى تنمية للقدرات البدنية، وإتباع 
القواعد الصحية السليمة، وجتنب املمارسات الضارة بالصحة مبا في 
إلى  الكشفية  وتسعى  والتدخني،  واخلمور  املخدرات  تعاطي  ذلك 

حتقيق هذه األهداف من خالل البرامج واملناهج واألنشطة .
وهناك العديد من األنشطة التي ميكن القيام بها لتعزيز التنمية البدنية 

لدى الفتية والفتيات تتالءم  مع كل مرحلة .

� ا�ركة الكشفية
�

التنمية الروحية �

التربوية  الرسالة  أولويات  في  متميزة  مكانة  الروحية  التنمية  حتتل 
للحركة الكشفية منذ نشأتها ، ويبدو ذلك جليا في أهدفها ومبادئها 
أحد  هو  الروحي  واجلانب  العاملي،  الدستور  في  عليها  املنصوص 

اجلوانب التي تعتني بها الكشفية.
وقد اهتمت احلركة الكشفية في الوطن العربي بتنمية اجلانب الروحي 
جوانب  يعمق  الذي  الكشفية  املناهج  في  الديني  املجال  خالل  من 
في  وتطبيقاتها  السلوك  وآداب  اإلميانية  والقيم  والعبادات  العقيدة 

برامج وأنشطة املراحل الكشفية املختلفة. 

يق  ألعاب وصيحات ومسابقات وأنشطة الطليعة والفر

تعد األلعاب من أهم وسائل التدريب، وعلى العريف ضرورة االهتمام 
أفراد  وتدريب  الهادفة  األلعاب  واختيار  الطليعة  اجتماعات  في  بها 
الطليعة على املهارات املختلفة التي تساعدهم على التقدم واحلصول 
على الرتب الكشفية األعلى ، وتعمل األلعاب على إزالة اجلمود الذي 
احلماس  روح  وإذكاء  العمل  من  فترة  بعد  الطليعة  أفراد  على  يخيم 
وتطبيق بعض املعلومات الفنية التي تلقوها في اجتماع سابق، ورفع 
الروح املعنوية للطليعة، وبث روح التعاون والنظام والطاعة من خالل 
البوصلة  وألعاب  اللياقة  ألعاب  من  عدداً  املؤلف  أورد  وقد  اللعب، 
واخلريطة ، وألعاب قانون الكشافة وألعاب اإلسعافات األولية، وألعاب 

املالحظة والذاكرة، وألعاب املرح واللياقة البدنية.
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املخيمات الكشفية واإلرشادية بيئة تعلم، تعزز قدرات
الكشـافة واملـرشدات ومهـاراتهـم وخبراتهـم احلياتيــة

مشــاركــة الشبــاب يف إعـــداد بـــرامج املخيمـــات 
إطـــار يستنــد عليــه عند إعــداد البـرامــج الكشفيـة

تعد املخيمات الكشفية واإلرشادية البيئة املمكنة لتعزيز قدرات الكشافة واملرشدات 
ومهاراتهم وخبراتهم احلياتية، وتضطلع املديرية العامة للكشافة واملرشدات بدور كبير 
في تطوير برامجها وأنشطتها لتالمس احتياجات الشباب واهتماماتهم، فاتخذت من 
األولويات الكشفية واإلرشادية العاملية التي حددها  املؤمترات الكشفية العاملية ، ومؤمتر 
املرشدات العاملية مرجعًا لتطوير برامج املخيمات وأنشطتها لتصبح بيئًة معززًة ملهارات 
الكشافة واملرشدات ومعارفهم، وبالرجوع إلى األولويات الستة التي حددتها املؤمترات 
تطوير  خالل  من  التربوية  بالطرق  واالهتمام  الشباب  مشاركة  على  تركز  أنها   جند 
الكشفية  الوحدة  تعزيز  على  والعمل  االحتياجات  تلبي  التي  التعليمية  البرامج 
الكشافة  ومساهمة  للحركة،  االنتساب  في  العضوية  زيادة  خالل  من  واإلرشادية  
واملرشدات في إحداث األثر االجتماعي بالعمل على خدمة املجتمع وتنميته، والعمل 
أساليب  بانتهاج  واألهلية؛  واخلاصة  احلكومية  املؤسسات  مع  فعالة  إقامة شراكة  على 
اتصال فاعلة ومؤثرة،  وتبّني منهج الشفافية والوضوح لتعزيز مفهوم احلوكمة وحتديد 
األدوار واملسؤوليات، حيث متثل هذه األولويات اإلطار العاملي لتنمية احلركة الكشفية 

على املستوى الوطني في كل دولة .
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إلى  واملرشدات   للكشافة  العامة  املديرية  املنطلق سعت  هذا  ومن 
االهتمام بتطوير برامج املخيمات الكشفية واإلرشادية وأنشطتها، 
أكثر  لتكون  اجلانب؛  هذا  في  الشباب  ملشاركة  الفرصة  وإتاحة 
مالئمة الحتياجاتهم ومبا يعزز من معارفهم ومهاراتهم، األمر الذي 
في  املستدامة  التنمية  في  والفعال  النشط  بالدور  للقيام  يؤهلهم 
ومرشدات  كشافة  سعت  التعليمية  البرامج  إطار  وفي  املجتمع، 
عمان جلعل املخيمات بيئة تعلم تستهدف تعزيز مهارات الكشافة 
واملرشدات ومعارفهم وخبراتهم احلياتية من خالل تقدير الشراكة 
الكشافة  لتدريب  واألهلية؛  واخلاصة  احلكومية  املؤسسات  مع 
لتلك  الفرصة  إتاحة  جانب  إلى  املجاالت  مختلف  في  واملرشدات 

املؤسسات إلبراز برامجها وأنشطتها وحتقيق أهدافها الوطنية.
للكشافة  رائعة  فرصة  الكشفية واإلرشادية  املخيمات  برامج  وتوفر 
والتجارب،  اخلبرات  لتبادل  التعليمية  املديريات  من  واملرشدات 
توفير  وفي  بينهم،  الشخصية  العالقات  وتوثيق  التعارف،  وزيادة 
فرص مميزة للكشافة واملرشدات خلدمة املجتمع وتنميته، واملساهمة 
احلركة  ألهداف  وفقًا  وذلك  املستدامة،  التنمية  في  اإليجابية 

الكشفية واإلرشادية وغاياتها املرتبطة بالوعد والقانون الكشفي.

 ا�هارات والفنون الكشفية 

عمل  من  املهم  اجلانب  املختلفة  املهارات  على  التدريب  يعد 
الكشاف  قدرات  صقل  في  أكبر  بشكل  لتسهم  املخيمات؛  
واملرشدة وتنمية الذات وتعزيز االجتاهات وامليول نحو الكفاءة التي 
يريد الفرد ممارستها بالشكل اإليجابي ، متخذا من بعضها مهارات 
أساسية تعطيه املساحات اإلبداعية لالبتكار واملبادرة، فيما تكمل 
تلتزم  التي  واإلرشادية  الكشفية  الشخصية  األخرى  املهارات 
بالقانون في القيام بالواجب نحو اآلخرين والذات ، كما تقوم هذه 
املهارات  والفنون بتنمية اإلحساس باالجناز وتطوير األداء واجلودة 
من خالل إتقان املهارة والقدرة على القيام بها باملمارسة املتتابعة في 
أقل وقت وجهد وبدون أخطاء، ملهمة الفرد القيام بهذا الدور في 
اليومية  حياته  في  يصادفها  قد  التي  واملجتمعية  احلقيقية  املواقف 
العاملة  باللجان  العمل  فرصة  الشباب  يعطي  مما  واملستقبلية، 
باملخيمات وتشكيالتها وتؤدي إلى تنمية القدرة لدى الفرد على 
التركيز على التقييم والتقومي الذاتي وفق مبدأ توزيع األدوار الذي 
ميارس فيه الكشاف واملرشدة واجبات الدور واملسؤولية، متخذين 

املناسبة  القرارات  التخاذ  العلمي  واألسلوب  للتخطيط  العملي  األسلوب  من 
حلل املشكالت بوجود الدعم واملساندة والتوجيه من القادة والقائدات للوصول 
للهدف املنشود ، مع إعطائهم الثقة لتلك القدرات والبناء على تلك األفكار 
واملبادرات والنتاجات في تفعيل األنشطة واالجتماعات والتخطيط والتنفيذ.

 شارات ا�واية :

في  واملرشدة  الكشاف  ينجزها  التي  املثيرة  املتدرجة  البرامج  مجموعة  وهي 
واملهارات  املعلومات  والفتيات  الفتية  اكساب  إلى  وتهدف  املخيمات، 
 ، واملتوازنة  املتكاملة  التنمية  لتحقيق  محددة  مناهج  من خالل  واالجتاهات، 

باستثمار ميولهم الطبيعي وحب الظهور ومن بينها :
- شارة الدفاع املدني  

- شارة أصدقاء املرور       
- شارة أصدقاء البيئة

- شارة الرياضة للجميع          
- شارة اإلبداع

ويشارك في اكساب الكشاف/ املرشدة املهارات اخلاصة بكل شارة من شارات 
الهواية عدد من املؤسسات التي تندرج وفق طبيعة الشارة، وهذا يأتي في إطار 
تنفيذ األولويات العاملية التي تؤكد على استخدام الطرق التربوية في التدريب 

والعالقات واالتصال مع مؤسسات املجتمع املختلفة. 
  

روج للطبيعة : رحت ا ستكشاف وا�غامرة / ا��

وذلك  الكشفية،  املخيمات  في  األساسية  البرامج  من  البرامج  هذه  وتعد 
بتدريب الكشافة  على  الوصول للهدف واملكان املطلوب بأسهل السبل من 
خالل اتقان املالحة البرية، وطرق حتديد االجتاهات واستخدامات البوصلة وفك 
إلى  النشاط  هذا  ويهدف  الكنز،  عن  والبحث  األثر  واقتفاء  املشفرة  الرسائل 
القرار، ومعايشة  الفرد على ذاته وحتمل املسؤولية اجلماعية في اتخاذ  اعتماد 
 ، املدنية  عن  بعيداً  البيئة  خامات  باستغالل  املمكنة،  الوسائل  بأبسط  اخلالء 
وسوف يخرج الكشافة في ذلك اليوم إلى مجموعة من األماكن املالئمة لعملية 
االستكشاف واملغامرة من خالل ممارسة الرحلة اخللوية، فيما تخرج املرشدات 
أثناء املخيم لرحالت اخلروج للطبيعة، حيث يتم حتديد هذه األماكن مسبقًا 
بعد أن يتم دراستها من جميع اجلوانب لتكون مالئمة لالستكشاف واملغامرة 

للكشافة وللرحالت واخلروج للطبيعة بالنسبة للمرشدات.

دة : يع الر�� مشار

وهي مجموعة من األعمال اإلنشائية الهادفة التي يقوم بها الكشافة 
والبوابات،  األبراج،  جتهيز  مثل:  املخيمات  في  واملرشدات 
واجلسور، التي حتقق الهدف املرجو منه، كاملساعدة على احلراسة 
وحفظ  والرافعات،  للجسور،  والعبور  والنقل،   ، لألبراج  واملراقبة 
هذه  عمل  يتطلب  حيث   ، الدخول  بوابات  عبر  وااللتزام  النظام 
املشاريع االتقان املطلق في مهارة استخدامات احلبال ، والذي أفرد 
مشاريع  وتكسب  والتطبيق،  للممارسة  كامال  يوما  باملخيم  له 
لإلتقان  العالية  املهارات  من  العديد  واملرشدة  الكشاف  الريادة 
لإلبداع  رائعة  فرصة  أنها  وإدارته، كما  الوقت  واستثمار  والتعاون 

والتميز واالبتكار في تصميم املشاريع الريادية وتنفيذها.
 

تمعية : كة ا�� ا الكشافة وال��

كما تعد املخيمات فرصة للشراكة املجتمعية حيث تهدف برامج 
املخيمات إلى إيجاد شراكة مستدامة مع املؤسسات املجتمعية في 
املهارات  بعض  في  والفتيات  الفتية  تدريب  إحداهما  جزئيتني؛ 
اليدوية واملشغوالت احلرفية من خالل املدربني املختصني باملجال ، 
تقدمي  في  واملرشدات  الكشافة  إسهام  في  يتركز  اآلخر  واجلزء 

تطـــــــــويــــــــــــــر بــــــــــــرامج املخيمــــــــات وأنشطتهـــــــا لتالمــــــــس
االحتياجات هدف تسعى إليه املديرية لتحقيقه

 

للمجتمع  دعمها وخدماتها  تقدمي  في  املؤسسات  ومشاركة  اخلدمات 
من  مجموعة  مع  املجال  هذا  في  التعاون  ويكون   ، مسؤولة  كجهة 

الوزارات واملؤسسات احلكومية واخلاصة طوال فترة املخيم.

رات الع�ية والثقافية : الز��

يقوم  حيث  والثقافية  العلمية  للزيارات  فرصا  املخيمات  وتوفر 
احلضارية  واملعالم  األثرية  املعالم  لبعض  بزيارة  الكشاف/املرشدة 
السلطنة في محافظة مسقط، وذلك  التي تزخر بها  الثقافية  والصروح 
من أجل اطالعهم على اإلرث احلضاري الضارب في القدم، ومعايشة 
(السياحة  إطار  في  ذلك  ويأتي  احلديثة،  والنهضة  التقدم  مظاهر 

الكشفية) كمشروع تتبناه كشافة ومرشدات عمان. 

بداعات : ا�واهب وا �

فيه  ويقوم  املخيمات  تتضمنها  التي  األساسية  البرامج  إحدى  وهو 
الكشاف واملرشدة بتقدمي مواهبه من خالل حفالت السمر أو املسابقات 
الفردية للهوايات وأيضا أمسية املبدعني، التي يقدم فيها الفرد موهبته 

أمام املخيم واللجنة اخلاصة لتقييم العمل املقدم.
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إلى  واملرشدات   للكشافة  العامة  املديرية  املنطلق سعت  هذا  ومن 
االهتمام بتطوير برامج املخيمات الكشفية واإلرشادية وأنشطتها، 
أكثر  لتكون  اجلانب؛  هذا  في  الشباب  ملشاركة  الفرصة  وإتاحة 
مالئمة الحتياجاتهم ومبا يعزز من معارفهم ومهاراتهم، األمر الذي 
في  املستدامة  التنمية  في  والفعال  النشط  بالدور  للقيام  يؤهلهم 
ومرشدات  كشافة  سعت  التعليمية  البرامج  إطار  وفي  املجتمع، 
عمان جلعل املخيمات بيئة تعلم تستهدف تعزيز مهارات الكشافة 
واملرشدات ومعارفهم وخبراتهم احلياتية من خالل تقدير الشراكة 
الكشافة  لتدريب  واألهلية؛  واخلاصة  احلكومية  املؤسسات  مع 
لتلك  الفرصة  إتاحة  جانب  إلى  املجاالت  مختلف  في  واملرشدات 

املؤسسات إلبراز برامجها وأنشطتها وحتقيق أهدافها الوطنية.
للكشافة  رائعة  فرصة  الكشفية واإلرشادية  املخيمات  برامج  وتوفر 
والتجارب،  اخلبرات  لتبادل  التعليمية  املديريات  من  واملرشدات 
توفير  وفي  بينهم،  الشخصية  العالقات  وتوثيق  التعارف،  وزيادة 
فرص مميزة للكشافة واملرشدات خلدمة املجتمع وتنميته، واملساهمة 
احلركة  ألهداف  وفقًا  وذلك  املستدامة،  التنمية  في  اإليجابية 

الكشفية واإلرشادية وغاياتها املرتبطة بالوعد والقانون الكشفي.

 ا�هارات والفنون الكشفية 

عمل  من  املهم  اجلانب  املختلفة  املهارات  على  التدريب  يعد 
الكشاف  قدرات  صقل  في  أكبر  بشكل  لتسهم  املخيمات؛  
واملرشدة وتنمية الذات وتعزيز االجتاهات وامليول نحو الكفاءة التي 
يريد الفرد ممارستها بالشكل اإليجابي ، متخذا من بعضها مهارات 
أساسية تعطيه املساحات اإلبداعية لالبتكار واملبادرة، فيما تكمل 
تلتزم  التي  واإلرشادية  الكشفية  الشخصية  األخرى  املهارات 
بالقانون في القيام بالواجب نحو اآلخرين والذات ، كما تقوم هذه 
املهارات  والفنون بتنمية اإلحساس باالجناز وتطوير األداء واجلودة 
من خالل إتقان املهارة والقدرة على القيام بها باملمارسة املتتابعة في 
أقل وقت وجهد وبدون أخطاء، ملهمة الفرد القيام بهذا الدور في 
اليومية  حياته  في  يصادفها  قد  التي  واملجتمعية  احلقيقية  املواقف 
العاملة  باللجان  العمل  فرصة  الشباب  يعطي  مما  واملستقبلية، 
باملخيمات وتشكيالتها وتؤدي إلى تنمية القدرة لدى الفرد على 
التركيز على التقييم والتقومي الذاتي وفق مبدأ توزيع األدوار الذي 
ميارس فيه الكشاف واملرشدة واجبات الدور واملسؤولية، متخذين 

املناسبة  القرارات  التخاذ  العلمي  واألسلوب  للتخطيط  العملي  األسلوب  من 
حلل املشكالت بوجود الدعم واملساندة والتوجيه من القادة والقائدات للوصول 
للهدف املنشود ، مع إعطائهم الثقة لتلك القدرات والبناء على تلك األفكار 
واملبادرات والنتاجات في تفعيل األنشطة واالجتماعات والتخطيط والتنفيذ.

 شارات ا�واية :

في  واملرشدة  الكشاف  ينجزها  التي  املثيرة  املتدرجة  البرامج  مجموعة  وهي 
واملهارات  املعلومات  والفتيات  الفتية  اكساب  إلى  وتهدف  املخيمات، 
 ، واملتوازنة  املتكاملة  التنمية  لتحقيق  محددة  مناهج  من خالل  واالجتاهات، 

باستثمار ميولهم الطبيعي وحب الظهور ومن بينها :
- شارة الدفاع املدني  

- شارة أصدقاء املرور       
- شارة أصدقاء البيئة

- شارة الرياضة للجميع          
- شارة اإلبداع

ويشارك في اكساب الكشاف/ املرشدة املهارات اخلاصة بكل شارة من شارات 
الهواية عدد من املؤسسات التي تندرج وفق طبيعة الشارة، وهذا يأتي في إطار 
تنفيذ األولويات العاملية التي تؤكد على استخدام الطرق التربوية في التدريب 

والعالقات واالتصال مع مؤسسات املجتمع املختلفة. 
  

روج للطبيعة : رحت ا ستكشاف وا�غامرة / ا��

وذلك  الكشفية،  املخيمات  في  األساسية  البرامج  من  البرامج  هذه  وتعد 
بتدريب الكشافة  على  الوصول للهدف واملكان املطلوب بأسهل السبل من 
خالل اتقان املالحة البرية، وطرق حتديد االجتاهات واستخدامات البوصلة وفك 
إلى  النشاط  هذا  ويهدف  الكنز،  عن  والبحث  األثر  واقتفاء  املشفرة  الرسائل 
القرار، ومعايشة  الفرد على ذاته وحتمل املسؤولية اجلماعية في اتخاذ  اعتماد 
 ، املدنية  عن  بعيداً  البيئة  خامات  باستغالل  املمكنة،  الوسائل  بأبسط  اخلالء 
وسوف يخرج الكشافة في ذلك اليوم إلى مجموعة من األماكن املالئمة لعملية 
االستكشاف واملغامرة من خالل ممارسة الرحلة اخللوية، فيما تخرج املرشدات 
أثناء املخيم لرحالت اخلروج للطبيعة، حيث يتم حتديد هذه األماكن مسبقًا 
بعد أن يتم دراستها من جميع اجلوانب لتكون مالئمة لالستكشاف واملغامرة 

للكشافة وللرحالت واخلروج للطبيعة بالنسبة للمرشدات.

دة : يع الر�� مشار

وهي مجموعة من األعمال اإلنشائية الهادفة التي يقوم بها الكشافة 
والبوابات،  األبراج،  جتهيز  مثل:  املخيمات  في  واملرشدات 
واجلسور، التي حتقق الهدف املرجو منه، كاملساعدة على احلراسة 
وحفظ  والرافعات،  للجسور،  والعبور  والنقل،   ، لألبراج  واملراقبة 
هذه  عمل  يتطلب  حيث   ، الدخول  بوابات  عبر  وااللتزام  النظام 
املشاريع االتقان املطلق في مهارة استخدامات احلبال ، والذي أفرد 
مشاريع  وتكسب  والتطبيق،  للممارسة  كامال  يوما  باملخيم  له 
لإلتقان  العالية  املهارات  من  العديد  واملرشدة  الكشاف  الريادة 
لإلبداع  رائعة  فرصة  أنها  وإدارته، كما  الوقت  واستثمار  والتعاون 

والتميز واالبتكار في تصميم املشاريع الريادية وتنفيذها.
 

تمعية : كة ا�� ا الكشافة وال��

كما تعد املخيمات فرصة للشراكة املجتمعية حيث تهدف برامج 
املخيمات إلى إيجاد شراكة مستدامة مع املؤسسات املجتمعية في 
املهارات  بعض  في  والفتيات  الفتية  تدريب  إحداهما  جزئيتني؛ 
اليدوية واملشغوالت احلرفية من خالل املدربني املختصني باملجال ، 
تقدمي  في  واملرشدات  الكشافة  إسهام  في  يتركز  اآلخر  واجلزء 

للمجتمع  دعمها وخدماتها  تقدمي  في  املؤسسات  ومشاركة  اخلدمات 
من  مجموعة  مع  املجال  هذا  في  التعاون  ويكون   ، مسؤولة  كجهة 

الوزارات واملؤسسات احلكومية واخلاصة طوال فترة املخيم.

رات الع�ية والثقافية : الز��

يقوم  حيث  والثقافية  العلمية  للزيارات  فرصا  املخيمات  وتوفر 
احلضارية  واملعالم  األثرية  املعالم  لبعض  بزيارة  الكشاف/املرشدة 
السلطنة في محافظة مسقط، وذلك  التي تزخر بها  الثقافية  والصروح 
من أجل اطالعهم على اإلرث احلضاري الضارب في القدم، ومعايشة 
(السياحة  إطار  في  ذلك  ويأتي  احلديثة،  والنهضة  التقدم  مظاهر 

الكشفية) كمشروع تتبناه كشافة ومرشدات عمان. 

بداعات : ا�واهب وا �

فيه  ويقوم  املخيمات  تتضمنها  التي  األساسية  البرامج  إحدى  وهو 
الكشاف واملرشدة بتقدمي مواهبه من خالل حفالت السمر أو املسابقات 
الفردية للهوايات وأيضا أمسية املبدعني، التي يقدم فيها الفرد موهبته 

أمام املخيم واللجنة اخلاصة لتقييم العمل املقدم.
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فل�صفة املخيمات

إلى  واملرشدات   للكشافة  العامة  املديرية  املنطلق سعت  هذا  ومن 
االهتمام بتطوير برامج املخيمات الكشفية واإلرشادية وأنشطتها، 
أكثر  لتكون  اجلانب؛  هذا  في  الشباب  ملشاركة  الفرصة  وإتاحة 
مالئمة الحتياجاتهم ومبا يعزز من معارفهم ومهاراتهم، األمر الذي 
في  املستدامة  التنمية  في  والفعال  النشط  بالدور  للقيام  يؤهلهم 
ومرشدات  كشافة  سعت  التعليمية  البرامج  إطار  وفي  املجتمع، 
عمان جلعل املخيمات بيئة تعلم تستهدف تعزيز مهارات الكشافة 
واملرشدات ومعارفهم وخبراتهم احلياتية من خالل تقدير الشراكة 
الكشافة  لتدريب  واألهلية؛  واخلاصة  احلكومية  املؤسسات  مع 
لتلك  الفرصة  إتاحة  جانب  إلى  املجاالت  مختلف  في  واملرشدات 

املؤسسات إلبراز برامجها وأنشطتها وحتقيق أهدافها الوطنية.
للكشافة  رائعة  فرصة  الكشفية واإلرشادية  املخيمات  برامج  وتوفر 
والتجارب،  اخلبرات  لتبادل  التعليمية  املديريات  من  واملرشدات 
توفير  وفي  بينهم،  الشخصية  العالقات  وتوثيق  التعارف،  وزيادة 
فرص مميزة للكشافة واملرشدات خلدمة املجتمع وتنميته، واملساهمة 
احلركة  ألهداف  وفقًا  وذلك  املستدامة،  التنمية  في  اإليجابية 

الكشفية واإلرشادية وغاياتها املرتبطة بالوعد والقانون الكشفي.

 ا�هارات والفنون الكشفية 

عمل  من  املهم  اجلانب  املختلفة  املهارات  على  التدريب  يعد 
الكشاف  قدرات  صقل  في  أكبر  بشكل  لتسهم  املخيمات؛  
واملرشدة وتنمية الذات وتعزيز االجتاهات وامليول نحو الكفاءة التي 
يريد الفرد ممارستها بالشكل اإليجابي ، متخذا من بعضها مهارات 
أساسية تعطيه املساحات اإلبداعية لالبتكار واملبادرة، فيما تكمل 
تلتزم  التي  واإلرشادية  الكشفية  الشخصية  األخرى  املهارات 
بالقانون في القيام بالواجب نحو اآلخرين والذات ، كما تقوم هذه 
املهارات  والفنون بتنمية اإلحساس باالجناز وتطوير األداء واجلودة 
من خالل إتقان املهارة والقدرة على القيام بها باملمارسة املتتابعة في 
أقل وقت وجهد وبدون أخطاء، ملهمة الفرد القيام بهذا الدور في 
اليومية  حياته  في  يصادفها  قد  التي  واملجتمعية  احلقيقية  املواقف 
العاملة  باللجان  العمل  فرصة  الشباب  يعطي  مما  واملستقبلية، 
باملخيمات وتشكيالتها وتؤدي إلى تنمية القدرة لدى الفرد على 
التركيز على التقييم والتقومي الذاتي وفق مبدأ توزيع األدوار الذي 
ميارس فيه الكشاف واملرشدة واجبات الدور واملسؤولية، متخذين 

املناسبة  القرارات  التخاذ  العلمي  واألسلوب  للتخطيط  العملي  األسلوب  من 
حلل املشكالت بوجود الدعم واملساندة والتوجيه من القادة والقائدات للوصول 
للهدف املنشود ، مع إعطائهم الثقة لتلك القدرات والبناء على تلك األفكار 
واملبادرات والنتاجات في تفعيل األنشطة واالجتماعات والتخطيط والتنفيذ.

 شارات ا�واية :

في  واملرشدة  الكشاف  ينجزها  التي  املثيرة  املتدرجة  البرامج  مجموعة  وهي 
واملهارات  املعلومات  والفتيات  الفتية  اكساب  إلى  وتهدف  املخيمات، 
 ، واملتوازنة  املتكاملة  التنمية  لتحقيق  محددة  مناهج  من خالل  واالجتاهات، 

باستثمار ميولهم الطبيعي وحب الظهور ومن بينها :
- شارة الدفاع املدني  

- شارة أصدقاء املرور       
- شارة أصدقاء البيئة

- شارة الرياضة للجميع          
- شارة اإلبداع

ويشارك في اكساب الكشاف/ املرشدة املهارات اخلاصة بكل شارة من شارات 
الهواية عدد من املؤسسات التي تندرج وفق طبيعة الشارة، وهذا يأتي في إطار 
تنفيذ األولويات العاملية التي تؤكد على استخدام الطرق التربوية في التدريب 

والعالقات واالتصال مع مؤسسات املجتمع املختلفة. 
  

روج للطبيعة : رحت ا ستكشاف وا�غامرة / ا��

وذلك  الكشفية،  املخيمات  في  األساسية  البرامج  من  البرامج  هذه  وتعد 
بتدريب الكشافة  على  الوصول للهدف واملكان املطلوب بأسهل السبل من 
خالل اتقان املالحة البرية، وطرق حتديد االجتاهات واستخدامات البوصلة وفك 
إلى  النشاط  هذا  ويهدف  الكنز،  عن  والبحث  األثر  واقتفاء  املشفرة  الرسائل 
القرار، ومعايشة  الفرد على ذاته وحتمل املسؤولية اجلماعية في اتخاذ  اعتماد 
 ، املدنية  عن  بعيداً  البيئة  خامات  باستغالل  املمكنة،  الوسائل  بأبسط  اخلالء 
وسوف يخرج الكشافة في ذلك اليوم إلى مجموعة من األماكن املالئمة لعملية 
االستكشاف واملغامرة من خالل ممارسة الرحلة اخللوية، فيما تخرج املرشدات 
أثناء املخيم لرحالت اخلروج للطبيعة، حيث يتم حتديد هذه األماكن مسبقًا 
بعد أن يتم دراستها من جميع اجلوانب لتكون مالئمة لالستكشاف واملغامرة 

للكشافة وللرحالت واخلروج للطبيعة بالنسبة للمرشدات.

دة : يع الر�� مشار

وهي مجموعة من األعمال اإلنشائية الهادفة التي يقوم بها الكشافة 
والبوابات،  األبراج،  جتهيز  مثل:  املخيمات  في  واملرشدات 
واجلسور، التي حتقق الهدف املرجو منه، كاملساعدة على احلراسة 
وحفظ  والرافعات،  للجسور،  والعبور  والنقل،   ، لألبراج  واملراقبة 
هذه  عمل  يتطلب  حيث   ، الدخول  بوابات  عبر  وااللتزام  النظام 
املشاريع االتقان املطلق في مهارة استخدامات احلبال ، والذي أفرد 
مشاريع  وتكسب  والتطبيق،  للممارسة  كامال  يوما  باملخيم  له 
لإلتقان  العالية  املهارات  من  العديد  واملرشدة  الكشاف  الريادة 
لإلبداع  رائعة  فرصة  أنها  وإدارته، كما  الوقت  واستثمار  والتعاون 

والتميز واالبتكار في تصميم املشاريع الريادية وتنفيذها.
 

تمعية : كة ا�� ا الكشافة وال��

كما تعد املخيمات فرصة للشراكة املجتمعية حيث تهدف برامج 
املخيمات إلى إيجاد شراكة مستدامة مع املؤسسات املجتمعية في 
املهارات  بعض  في  والفتيات  الفتية  تدريب  إحداهما  جزئيتني؛ 
اليدوية واملشغوالت احلرفية من خالل املدربني املختصني باملجال ، 
تقدمي  في  واملرشدات  الكشافة  إسهام  في  يتركز  اآلخر  واجلزء 

للمجتمع  دعمها وخدماتها  تقدمي  في  املؤسسات  ومشاركة  اخلدمات 
من  مجموعة  مع  املجال  هذا  في  التعاون  ويكون   ، مسؤولة  كجهة 

الوزارات واملؤسسات احلكومية واخلاصة طوال فترة املخيم.

رات الع�ية والثقافية : الز��

يقوم  حيث  والثقافية  العلمية  للزيارات  فرصا  املخيمات  وتوفر 
احلضارية  واملعالم  األثرية  املعالم  لبعض  بزيارة  الكشاف/املرشدة 
السلطنة في محافظة مسقط، وذلك  التي تزخر بها  الثقافية  والصروح 
من أجل اطالعهم على اإلرث احلضاري الضارب في القدم، ومعايشة 
(السياحة  إطار  في  ذلك  ويأتي  احلديثة،  والنهضة  التقدم  مظاهر 

الكشفية) كمشروع تتبناه كشافة ومرشدات عمان. 

بداعات : ا�واهب وا �

فيه  ويقوم  املخيمات  تتضمنها  التي  األساسية  البرامج  إحدى  وهو 
الكشاف واملرشدة بتقدمي مواهبه من خالل حفالت السمر أو املسابقات 
الفردية للهوايات وأيضا أمسية املبدعني، التي يقدم فيها الفرد موهبته 

أمام املخيم واللجنة اخلاصة لتقييم العمل املقدم.

أولويات املؤمترات الكشفية واإلرشادية العاملية منطلقات أساسية لتطوير برامج املخيمات وأنشطتها

إلى  واملرشدات   للكشافة  العامة  املديرية  املنطلق سعت  هذا  ومن 
االهتمام بتطوير برامج املخيمات الكشفية واإلرشادية وأنشطتها، 
أكثر  لتكون  اجلانب؛  هذا  في  الشباب  ملشاركة  الفرصة  وإتاحة 
مالئمة الحتياجاتهم ومبا يعزز من معارفهم ومهاراتهم، األمر الذي 
في  املستدامة  التنمية  في  والفعال  النشط  بالدور  للقيام  يؤهلهم 
ومرشدات  كشافة  سعت  التعليمية  البرامج  إطار  وفي  املجتمع، 
عمان جلعل املخيمات بيئة تعلم تستهدف تعزيز مهارات الكشافة 
واملرشدات ومعارفهم وخبراتهم احلياتية من خالل تقدير الشراكة 
الكشافة  لتدريب  واألهلية؛  واخلاصة  احلكومية  املؤسسات  مع 
لتلك  الفرصة  إتاحة  جانب  إلى  املجاالت  مختلف  في  واملرشدات 

املؤسسات إلبراز برامجها وأنشطتها وحتقيق أهدافها الوطنية.
للكشافة  رائعة  فرصة  الكشفية واإلرشادية  املخيمات  برامج  وتوفر 
والتجارب،  اخلبرات  لتبادل  التعليمية  املديريات  من  واملرشدات 
توفير  وفي  بينهم،  الشخصية  العالقات  وتوثيق  التعارف،  وزيادة 
فرص مميزة للكشافة واملرشدات خلدمة املجتمع وتنميته، واملساهمة 
احلركة  ألهداف  وفقًا  وذلك  املستدامة،  التنمية  في  اإليجابية 

الكشفية واإلرشادية وغاياتها املرتبطة بالوعد والقانون الكشفي.

 ا�هارات والفنون الكشفية 

عمل  من  املهم  اجلانب  املختلفة  املهارات  على  التدريب  يعد 
الكشاف  قدرات  صقل  في  أكبر  بشكل  لتسهم  املخيمات؛  
واملرشدة وتنمية الذات وتعزيز االجتاهات وامليول نحو الكفاءة التي 
يريد الفرد ممارستها بالشكل اإليجابي ، متخذا من بعضها مهارات 
أساسية تعطيه املساحات اإلبداعية لالبتكار واملبادرة، فيما تكمل 
تلتزم  التي  واإلرشادية  الكشفية  الشخصية  األخرى  املهارات 
بالقانون في القيام بالواجب نحو اآلخرين والذات ، كما تقوم هذه 
املهارات  والفنون بتنمية اإلحساس باالجناز وتطوير األداء واجلودة 
من خالل إتقان املهارة والقدرة على القيام بها باملمارسة املتتابعة في 
أقل وقت وجهد وبدون أخطاء، ملهمة الفرد القيام بهذا الدور في 
اليومية  حياته  في  يصادفها  قد  التي  واملجتمعية  احلقيقية  املواقف 
العاملة  باللجان  العمل  فرصة  الشباب  يعطي  مما  واملستقبلية، 
باملخيمات وتشكيالتها وتؤدي إلى تنمية القدرة لدى الفرد على 
التركيز على التقييم والتقومي الذاتي وفق مبدأ توزيع األدوار الذي 
ميارس فيه الكشاف واملرشدة واجبات الدور واملسؤولية، متخذين 

املناسبة  القرارات  التخاذ  العلمي  واألسلوب  للتخطيط  العملي  األسلوب  من 
حلل املشكالت بوجود الدعم واملساندة والتوجيه من القادة والقائدات للوصول 
للهدف املنشود ، مع إعطائهم الثقة لتلك القدرات والبناء على تلك األفكار 
واملبادرات والنتاجات في تفعيل األنشطة واالجتماعات والتخطيط والتنفيذ.

 شارات ا�واية :

في  واملرشدة  الكشاف  ينجزها  التي  املثيرة  املتدرجة  البرامج  مجموعة  وهي 
واملهارات  املعلومات  والفتيات  الفتية  اكساب  إلى  وتهدف  املخيمات، 
 ، واملتوازنة  املتكاملة  التنمية  لتحقيق  محددة  مناهج  من خالل  واالجتاهات، 

باستثمار ميولهم الطبيعي وحب الظهور ومن بينها :
- شارة الدفاع املدني  

- شارة أصدقاء املرور       
- شارة أصدقاء البيئة

- شارة الرياضة للجميع          
- شارة اإلبداع

ويشارك في اكساب الكشاف/ املرشدة املهارات اخلاصة بكل شارة من شارات 
الهواية عدد من املؤسسات التي تندرج وفق طبيعة الشارة، وهذا يأتي في إطار 
تنفيذ األولويات العاملية التي تؤكد على استخدام الطرق التربوية في التدريب 

والعالقات واالتصال مع مؤسسات املجتمع املختلفة. 
  

روج للطبيعة : رحت ا ستكشاف وا�غامرة / ا��

وذلك  الكشفية،  املخيمات  في  األساسية  البرامج  من  البرامج  هذه  وتعد 
بتدريب الكشافة  على  الوصول للهدف واملكان املطلوب بأسهل السبل من 
خالل اتقان املالحة البرية، وطرق حتديد االجتاهات واستخدامات البوصلة وفك 
إلى  النشاط  هذا  ويهدف  الكنز،  عن  والبحث  األثر  واقتفاء  املشفرة  الرسائل 
القرار، ومعايشة  الفرد على ذاته وحتمل املسؤولية اجلماعية في اتخاذ  اعتماد 
 ، املدنية  عن  بعيداً  البيئة  خامات  باستغالل  املمكنة،  الوسائل  بأبسط  اخلالء 
وسوف يخرج الكشافة في ذلك اليوم إلى مجموعة من األماكن املالئمة لعملية 
االستكشاف واملغامرة من خالل ممارسة الرحلة اخللوية، فيما تخرج املرشدات 
أثناء املخيم لرحالت اخلروج للطبيعة، حيث يتم حتديد هذه األماكن مسبقًا 
بعد أن يتم دراستها من جميع اجلوانب لتكون مالئمة لالستكشاف واملغامرة 

للكشافة وللرحالت واخلروج للطبيعة بالنسبة للمرشدات.

دة : يع الر�� مشار

وهي مجموعة من األعمال اإلنشائية الهادفة التي يقوم بها الكشافة 
والبوابات،  األبراج،  جتهيز  مثل:  املخيمات  في  واملرشدات 
واجلسور، التي حتقق الهدف املرجو منه، كاملساعدة على احلراسة 
وحفظ  والرافعات،  للجسور،  والعبور  والنقل،   ، لألبراج  واملراقبة 
هذه  عمل  يتطلب  حيث   ، الدخول  بوابات  عبر  وااللتزام  النظام 
املشاريع االتقان املطلق في مهارة استخدامات احلبال ، والذي أفرد 
مشاريع  وتكسب  والتطبيق،  للممارسة  كامال  يوما  باملخيم  له 
لإلتقان  العالية  املهارات  من  العديد  واملرشدة  الكشاف  الريادة 
لإلبداع  رائعة  فرصة  أنها  وإدارته، كما  الوقت  واستثمار  والتعاون 

والتميز واالبتكار في تصميم املشاريع الريادية وتنفيذها.
 

تمعية : كة ا�� ا الكشافة وال��

كما تعد املخيمات فرصة للشراكة املجتمعية حيث تهدف برامج 
املخيمات إلى إيجاد شراكة مستدامة مع املؤسسات املجتمعية في 
املهارات  بعض  في  والفتيات  الفتية  تدريب  إحداهما  جزئيتني؛ 
اليدوية واملشغوالت احلرفية من خالل املدربني املختصني باملجال ، 
تقدمي  في  واملرشدات  الكشافة  إسهام  في  يتركز  اآلخر  واجلزء 

ندوة عرفاء الطئع / رئيسات الطئع:

وتقام في إطار فعاليات املخيم ندوه عرفاء الطالئع / رئيسات 
الطالئع التي  متثل جانبا مهما في برامج  املخيمات كونها تتيح 
للكشاف / املرشدة فرصا إلدارة وتقدمي أوراقها، ومتثل الندوة 
أدوار  حول  وقيمهم  ومهاراتهم  معارفهم  لتنمية  فرصًا  لهم 
لهم  وتتيح  الطالئع،  رئيسات   / الطالئع  عرفاء  ومسؤوليات 
فرصًا أكبر للتخطيط والتنفيذ واملتابعة والتقييم ألعمال الندوة 
في إطار اإلدارة الذاتية ويكون  دور القادة والقائدات دور املوجه 
املواضيع  من  عدداً  الندوات  وتتضمن  واالستشاري،  واملرشد 
التنمية  في  املستهدفني  الحتياجات  وفقا  اختيارها  يتم  التي 

وشعار املخيم واملستجدات الكشفية واإلرشادية.

: ندوة مصاحبة ل�خ��

كأحد  املخيم  شعار  متثل   ندوة  املخيم  فعاليات  ضمن  وتقام 
احلكومية  املؤسسات  وتشارك  املخيم  شعار  تفعيل  جوانب 
خاللها  من  تطرح  العمل  أوراق  تقدمي  في  واألهلية  واخلاصة 
لطبيعة  وفقًا  تبنى  التي  الندوة  موضوع  حول  الرائدة  التجارب 
الندوة  هذه  وتستهدف  واحد،  يوم  ملدة  وتكون  املخيم  شعار 
جميع الكشافة / املرشدات املشاركني في املخيم، وتكون فرصة 
 / الكشافة  مع  املؤسسات  تلك  في  املختصني  اللتقاء  رائعة 
املرشدات لعرض جتارب مؤسساتها مبا يتيح فرصة مواتية أيضا 

للكشافة واملرشدات لطرح تساؤالتهم في املجال ملقدمي أوراق العمل 
واخلروج بتوصيات تسهم في تفعيل مواضيعها.

رشادي لقادة الكشافة وقائدات ا�رشدات � وا �
ا�نتدى الكش¡�

     
وتسعى  واإلرشادية  الكشفية  للمخيمات  املصاحبة  البرامج  من  وهو 
قدرات  تنمية  إلى  خالله  من  واملرشدات  للكشافة  العامة  املديرية 
القيادات الكشفية واإلرشادية ومهاراتهم ، حيث تأتي هذه املنتديات 
القادة/  ملعاونة  واإلرشادية  الكشفية  القيادات  تنمية  مشروع  ضمن 
الكشفية  قدراتهم  وتنمية  احتياجاتهم  تلبية  على  والقائدات  

والتخصصية.
ومهاراتهم  املشاركني  قدرات  تنمية  املنتديات:  أهدف  وتتمثل 
الفرصة  وإتاحة  التخصصي،  واملجال  الكشفي  املجال  في  واجتاهاتهم 
من خالل  تأهيلهم  مراحل  واإلرشادية الستكمال  الكشفية  للقيادات 
تقدمي اجللسات التدريبية في املنتدى، وإتاحة الفرصة للمختصني في 
املديرية العامة للكشافة واملرشدات باختيار القيادات املجيدة لالستفادة 
منهم في برامج  الكشافة واملرشدات وأنشطتها وفقا ملجاالت إجادتهم، 
واإلرشادية  الكشفية  الوحدات  وقائدات  قادة  املنتديات  وتستهدف 
ومساعديهم، ويأتي اختيار الفئة املستهدفة وفقًا للهدف من املنتدى، 
الكشفية  الوحدات  قادة  مساعدين  اختيار  يتم  املثال  سبيل  فعلى 
واإلرشادية احلاصلني على الدراسة األساسية بهدف اكسابهم مجموعة 
قيادة  من  متكنهم  التي  واملهارات  املعارف  من  التدريبية  اجلرعات  من 
وحداتهم بكفاءة عالية، ويشمل برامج املنتديات مجموعة من املواضيع 
واإلرشادي  الكشفي  العمل  في  منها  االستفادة  ميكن  التي  التدريبية 
وتوظيفها في تنظيم الوحدة الكشفية واإلرشادية وإدارتها، كاستخدام 
وأساليب  طرق  وتطبيق  الفاعلة،  الكشفية  القيادة  أساليب 
االستراتيجيات احلديثة للتعلم الكشفي، واستخدام مهارات التخطيط 
واتخاذ  املشكالت  وحل  واإلرشادي،  الكشفي  العمل  في  للنجاح 

القرار، ومهارات التفكير اإلبداعي في قيادة الوحدة..الخ.
كما تتيح املنتديات الفرصة للقيادات املجيدة في تقدمي جتاربها الرائدة 
احملافظات  في  منها  واالستفادة  واإلرشادي،  الكشفي  العمل  في 
خبرات  من  االستفادة  إلى  باإلضافة  عملها  تطوير  في  التعليمية 
املؤسسات التدريبية والتعليمية وجتاربها في تقدمي البرامج في املنتدى، 
وهكذا تكون املخيمات الكشفية واإلرشادية بيئة تعلم وتعليم، وبيئة 
والقادة  واملرشدات  الكشافة  قدرات  ومكان الكتشاف  وإجادة،  إبداع 
والقائدات وتنميتها، وبيئة يتعلم فيها اجلميع اإلدارة الذاتية ويطبقون 
وأنشطتها  برامجها  تأتي  كما  واإلرشادي،  الكشفي  والقانون  الوعد 
فلسفتها  وحتقيق  واإلرشادية  الكشفية  احلركة  تطوير  منظومة  ضمن 

وأهدافها وأولوياتها العاملية. 

للمجتمع  دعمها وخدماتها  تقدمي  في  املؤسسات  ومشاركة  اخلدمات 
من  مجموعة  مع  املجال  هذا  في  التعاون  ويكون   ، مسؤولة  كجهة 

الوزارات واملؤسسات احلكومية واخلاصة طوال فترة املخيم.

رات الع�ية والثقافية : الز��

يقوم  حيث  والثقافية  العلمية  للزيارات  فرصا  املخيمات  وتوفر 
احلضارية  واملعالم  األثرية  املعالم  لبعض  بزيارة  الكشاف/املرشدة 
السلطنة في محافظة مسقط، وذلك  التي تزخر بها  الثقافية  والصروح 
من أجل اطالعهم على اإلرث احلضاري الضارب في القدم، ومعايشة 
(السياحة  إطار  في  ذلك  ويأتي  احلديثة،  والنهضة  التقدم  مظاهر 

الكشفية) كمشروع تتبناه كشافة ومرشدات عمان. 

بداعات : ا�واهب وا �

فيه  ويقوم  املخيمات  تتضمنها  التي  األساسية  البرامج  إحدى  وهو 
الكشاف واملرشدة بتقدمي مواهبه من خالل حفالت السمر أو املسابقات 
الفردية للهوايات وأيضا أمسية املبدعني، التي يقدم فيها الفرد موهبته 

أمام املخيم واللجنة اخلاصة لتقييم العمل املقدم.
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فل�صفة املخيمات

إلى  واملرشدات   للكشافة  العامة  املديرية  املنطلق سعت  هذا  ومن 
االهتمام بتطوير برامج املخيمات الكشفية واإلرشادية وأنشطتها، 
أكثر  لتكون  اجلانب؛  هذا  في  الشباب  ملشاركة  الفرصة  وإتاحة 
مالئمة الحتياجاتهم ومبا يعزز من معارفهم ومهاراتهم، األمر الذي 
في  املستدامة  التنمية  في  والفعال  النشط  بالدور  للقيام  يؤهلهم 
ومرشدات  كشافة  سعت  التعليمية  البرامج  إطار  وفي  املجتمع، 
عمان جلعل املخيمات بيئة تعلم تستهدف تعزيز مهارات الكشافة 
واملرشدات ومعارفهم وخبراتهم احلياتية من خالل تقدير الشراكة 
الكشافة  لتدريب  واألهلية؛  واخلاصة  احلكومية  املؤسسات  مع 
لتلك  الفرصة  إتاحة  جانب  إلى  املجاالت  مختلف  في  واملرشدات 

املؤسسات إلبراز برامجها وأنشطتها وحتقيق أهدافها الوطنية.
للكشافة  رائعة  فرصة  الكشفية واإلرشادية  املخيمات  برامج  وتوفر 
والتجارب،  اخلبرات  لتبادل  التعليمية  املديريات  من  واملرشدات 
توفير  وفي  بينهم،  الشخصية  العالقات  وتوثيق  التعارف،  وزيادة 
فرص مميزة للكشافة واملرشدات خلدمة املجتمع وتنميته، واملساهمة 
احلركة  ألهداف  وفقًا  وذلك  املستدامة،  التنمية  في  اإليجابية 

الكشفية واإلرشادية وغاياتها املرتبطة بالوعد والقانون الكشفي.

 ا�هارات والفنون الكشفية 

عمل  من  املهم  اجلانب  املختلفة  املهارات  على  التدريب  يعد 
الكشاف  قدرات  صقل  في  أكبر  بشكل  لتسهم  املخيمات؛  
واملرشدة وتنمية الذات وتعزيز االجتاهات وامليول نحو الكفاءة التي 
يريد الفرد ممارستها بالشكل اإليجابي ، متخذا من بعضها مهارات 
أساسية تعطيه املساحات اإلبداعية لالبتكار واملبادرة، فيما تكمل 
تلتزم  التي  واإلرشادية  الكشفية  الشخصية  األخرى  املهارات 
بالقانون في القيام بالواجب نحو اآلخرين والذات ، كما تقوم هذه 
املهارات  والفنون بتنمية اإلحساس باالجناز وتطوير األداء واجلودة 
من خالل إتقان املهارة والقدرة على القيام بها باملمارسة املتتابعة في 
أقل وقت وجهد وبدون أخطاء، ملهمة الفرد القيام بهذا الدور في 
اليومية  حياته  في  يصادفها  قد  التي  واملجتمعية  احلقيقية  املواقف 
العاملة  باللجان  العمل  فرصة  الشباب  يعطي  مما  واملستقبلية، 
باملخيمات وتشكيالتها وتؤدي إلى تنمية القدرة لدى الفرد على 
التركيز على التقييم والتقومي الذاتي وفق مبدأ توزيع األدوار الذي 
ميارس فيه الكشاف واملرشدة واجبات الدور واملسؤولية، متخذين 

املناسبة  القرارات  التخاذ  العلمي  واألسلوب  للتخطيط  العملي  األسلوب  من 
حلل املشكالت بوجود الدعم واملساندة والتوجيه من القادة والقائدات للوصول 
للهدف املنشود ، مع إعطائهم الثقة لتلك القدرات والبناء على تلك األفكار 
واملبادرات والنتاجات في تفعيل األنشطة واالجتماعات والتخطيط والتنفيذ.

 شارات ا�واية :

في  واملرشدة  الكشاف  ينجزها  التي  املثيرة  املتدرجة  البرامج  مجموعة  وهي 
واملهارات  املعلومات  والفتيات  الفتية  اكساب  إلى  وتهدف  املخيمات، 
 ، واملتوازنة  املتكاملة  التنمية  لتحقيق  محددة  مناهج  من خالل  واالجتاهات، 

باستثمار ميولهم الطبيعي وحب الظهور ومن بينها :
- شارة الدفاع املدني  

- شارة أصدقاء املرور       
- شارة أصدقاء البيئة

- شارة الرياضة للجميع          
- شارة اإلبداع

ويشارك في اكساب الكشاف/ املرشدة املهارات اخلاصة بكل شارة من شارات 
الهواية عدد من املؤسسات التي تندرج وفق طبيعة الشارة، وهذا يأتي في إطار 
تنفيذ األولويات العاملية التي تؤكد على استخدام الطرق التربوية في التدريب 

والعالقات واالتصال مع مؤسسات املجتمع املختلفة. 
  

روج للطبيعة : رحت ا ستكشاف وا�غامرة / ا��

وذلك  الكشفية،  املخيمات  في  األساسية  البرامج  من  البرامج  هذه  وتعد 
بتدريب الكشافة  على  الوصول للهدف واملكان املطلوب بأسهل السبل من 
خالل اتقان املالحة البرية، وطرق حتديد االجتاهات واستخدامات البوصلة وفك 
إلى  النشاط  هذا  ويهدف  الكنز،  عن  والبحث  األثر  واقتفاء  املشفرة  الرسائل 
القرار، ومعايشة  الفرد على ذاته وحتمل املسؤولية اجلماعية في اتخاذ  اعتماد 
 ، املدنية  عن  بعيداً  البيئة  خامات  باستغالل  املمكنة،  الوسائل  بأبسط  اخلالء 
وسوف يخرج الكشافة في ذلك اليوم إلى مجموعة من األماكن املالئمة لعملية 
االستكشاف واملغامرة من خالل ممارسة الرحلة اخللوية، فيما تخرج املرشدات 
أثناء املخيم لرحالت اخلروج للطبيعة، حيث يتم حتديد هذه األماكن مسبقًا 
بعد أن يتم دراستها من جميع اجلوانب لتكون مالئمة لالستكشاف واملغامرة 

للكشافة وللرحالت واخلروج للطبيعة بالنسبة للمرشدات.

دة : يع الر�� مشار

وهي مجموعة من األعمال اإلنشائية الهادفة التي يقوم بها الكشافة 
والبوابات،  األبراج،  جتهيز  مثل:  املخيمات  في  واملرشدات 
واجلسور، التي حتقق الهدف املرجو منه، كاملساعدة على احلراسة 
وحفظ  والرافعات،  للجسور،  والعبور  والنقل،   ، لألبراج  واملراقبة 
هذه  عمل  يتطلب  حيث   ، الدخول  بوابات  عبر  وااللتزام  النظام 
املشاريع االتقان املطلق في مهارة استخدامات احلبال ، والذي أفرد 
مشاريع  وتكسب  والتطبيق،  للممارسة  كامال  يوما  باملخيم  له 
لإلتقان  العالية  املهارات  من  العديد  واملرشدة  الكشاف  الريادة 
لإلبداع  رائعة  فرصة  أنها  وإدارته، كما  الوقت  واستثمار  والتعاون 

والتميز واالبتكار في تصميم املشاريع الريادية وتنفيذها.
 

تمعية : كة ا�� ا الكشافة وال��

كما تعد املخيمات فرصة للشراكة املجتمعية حيث تهدف برامج 
املخيمات إلى إيجاد شراكة مستدامة مع املؤسسات املجتمعية في 
املهارات  بعض  في  والفتيات  الفتية  تدريب  إحداهما  جزئيتني؛ 
اليدوية واملشغوالت احلرفية من خالل املدربني املختصني باملجال ، 
تقدمي  في  واملرشدات  الكشافة  إسهام  في  يتركز  اآلخر  واجلزء 

ندوة عرفاء الطئع / رئيسات الطئع:

وتقام في إطار فعاليات املخيم ندوه عرفاء الطالئع / رئيسات 
الطالئع التي  متثل جانبا مهما في برامج  املخيمات كونها تتيح 
للكشاف / املرشدة فرصا إلدارة وتقدمي أوراقها، ومتثل الندوة 
أدوار  حول  وقيمهم  ومهاراتهم  معارفهم  لتنمية  فرصًا  لهم 
لهم  وتتيح  الطالئع،  رئيسات   / الطالئع  عرفاء  ومسؤوليات 
فرصًا أكبر للتخطيط والتنفيذ واملتابعة والتقييم ألعمال الندوة 
في إطار اإلدارة الذاتية ويكون  دور القادة والقائدات دور املوجه 
املواضيع  من  عدداً  الندوات  وتتضمن  واالستشاري،  واملرشد 
التنمية  في  املستهدفني  الحتياجات  وفقا  اختيارها  يتم  التي 

وشعار املخيم واملستجدات الكشفية واإلرشادية.

: ندوة مصاحبة ل�خ��

كأحد  املخيم  شعار  متثل   ندوة  املخيم  فعاليات  ضمن  وتقام 
احلكومية  املؤسسات  وتشارك  املخيم  شعار  تفعيل  جوانب 
خاللها  من  تطرح  العمل  أوراق  تقدمي  في  واألهلية  واخلاصة 
لطبيعة  وفقًا  تبنى  التي  الندوة  موضوع  حول  الرائدة  التجارب 
الندوة  هذه  وتستهدف  واحد،  يوم  ملدة  وتكون  املخيم  شعار 
جميع الكشافة / املرشدات املشاركني في املخيم، وتكون فرصة 
 / الكشافة  مع  املؤسسات  تلك  في  املختصني  اللتقاء  رائعة 
املرشدات لعرض جتارب مؤسساتها مبا يتيح فرصة مواتية أيضا 

للكشافة واملرشدات لطرح تساؤالتهم في املجال ملقدمي أوراق العمل 
واخلروج بتوصيات تسهم في تفعيل مواضيعها.

رشادي لقادة الكشافة وقائدات ا�رشدات � وا �
ا�نتدى الكش¡�

     
وتسعى  واإلرشادية  الكشفية  للمخيمات  املصاحبة  البرامج  من  وهو 
قدرات  تنمية  إلى  خالله  من  واملرشدات  للكشافة  العامة  املديرية 
القيادات الكشفية واإلرشادية ومهاراتهم ، حيث تأتي هذه املنتديات 
القادة/  ملعاونة  واإلرشادية  الكشفية  القيادات  تنمية  مشروع  ضمن 
الكشفية  قدراتهم  وتنمية  احتياجاتهم  تلبية  على  والقائدات  

والتخصصية.
ومهاراتهم  املشاركني  قدرات  تنمية  املنتديات:  أهدف  وتتمثل 
الفرصة  وإتاحة  التخصصي،  واملجال  الكشفي  املجال  في  واجتاهاتهم 
من خالل  تأهيلهم  مراحل  واإلرشادية الستكمال  الكشفية  للقيادات 
تقدمي اجللسات التدريبية في املنتدى، وإتاحة الفرصة للمختصني في 
املديرية العامة للكشافة واملرشدات باختيار القيادات املجيدة لالستفادة 
منهم في برامج  الكشافة واملرشدات وأنشطتها وفقا ملجاالت إجادتهم، 
واإلرشادية  الكشفية  الوحدات  وقائدات  قادة  املنتديات  وتستهدف 
ومساعديهم، ويأتي اختيار الفئة املستهدفة وفقًا للهدف من املنتدى، 
الكشفية  الوحدات  قادة  مساعدين  اختيار  يتم  املثال  سبيل  فعلى 
واإلرشادية احلاصلني على الدراسة األساسية بهدف اكسابهم مجموعة 
قيادة  من  متكنهم  التي  واملهارات  املعارف  من  التدريبية  اجلرعات  من 
وحداتهم بكفاءة عالية، ويشمل برامج املنتديات مجموعة من املواضيع 
واإلرشادي  الكشفي  العمل  في  منها  االستفادة  ميكن  التي  التدريبية 
وتوظيفها في تنظيم الوحدة الكشفية واإلرشادية وإدارتها، كاستخدام 
وأساليب  طرق  وتطبيق  الفاعلة،  الكشفية  القيادة  أساليب 
االستراتيجيات احلديثة للتعلم الكشفي، واستخدام مهارات التخطيط 
واتخاذ  املشكالت  وحل  واإلرشادي،  الكشفي  العمل  في  للنجاح 

القرار، ومهارات التفكير اإلبداعي في قيادة الوحدة..الخ.
كما تتيح املنتديات الفرصة للقيادات املجيدة في تقدمي جتاربها الرائدة 
احملافظات  في  منها  واالستفادة  واإلرشادي،  الكشفي  العمل  في 
خبرات  من  االستفادة  إلى  باإلضافة  عملها  تطوير  في  التعليمية 
املؤسسات التدريبية والتعليمية وجتاربها في تقدمي البرامج في املنتدى، 
وهكذا تكون املخيمات الكشفية واإلرشادية بيئة تعلم وتعليم، وبيئة 
والقادة  واملرشدات  الكشافة  قدرات  ومكان الكتشاف  وإجادة،  إبداع 
والقائدات وتنميتها، وبيئة يتعلم فيها اجلميع اإلدارة الذاتية ويطبقون 
وأنشطتها  برامجها  تأتي  كما  واإلرشادي،  الكشفي  والقانون  الوعد 
فلسفتها  وحتقيق  واإلرشادية  الكشفية  احلركة  تطوير  منظومة  ضمن 

وأهدافها وأولوياتها العاملية. 

للمجتمع  دعمها وخدماتها  تقدمي  في  املؤسسات  ومشاركة  اخلدمات 
من  مجموعة  مع  املجال  هذا  في  التعاون  ويكون   ، مسؤولة  كجهة 

الوزارات واملؤسسات احلكومية واخلاصة طوال فترة املخيم.

رات الع�ية والثقافية : الز��

يقوم  حيث  والثقافية  العلمية  للزيارات  فرصا  املخيمات  وتوفر 
احلضارية  واملعالم  األثرية  املعالم  لبعض  بزيارة  الكشاف/املرشدة 
السلطنة في محافظة مسقط، وذلك  التي تزخر بها  الثقافية  والصروح 
من أجل اطالعهم على اإلرث احلضاري الضارب في القدم، ومعايشة 
(السياحة  إطار  في  ذلك  ويأتي  احلديثة،  والنهضة  التقدم  مظاهر 

الكشفية) كمشروع تتبناه كشافة ومرشدات عمان. 

بداعات : ا�واهب وا �

فيه  ويقوم  املخيمات  تتضمنها  التي  األساسية  البرامج  إحدى  وهو 
الكشاف واملرشدة بتقدمي مواهبه من خالل حفالت السمر أو املسابقات 
الفردية للهوايات وأيضا أمسية املبدعني، التي يقدم فيها الفرد موهبته 

أمام املخيم واللجنة اخلاصة لتقييم العمل املقدم.
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ة ومصدر للتع� وا�غامرة  �بة حياتية مث ر �
�

رشادية � ت الكشفية وا�� � ا��

وا�ستكشاف

للمخيمات الكشفية واإلرشادية أثر بالغ في حياة القادة والقائدات والكشافة واملرشدات تنعكس إيجابا 
على حياتهم العملية والنفسية فمن خالل املخيمات يستطيع الفرد أن يكتشف ذاته مما يعزز ثقته بنفسه 
بالفائدة على نفسه  فيعود  املعطاء  الوطن  التفاني والعطاء بجدارة واقتدار لهذا  على  قادراً  وبالتالي يكون 

وعلى جماعته. 
ملعرفة املزيد عن املخيمات وأهميتها التقينا بعدد من القادة والقائدات والكشافة واملرشدات: 

السيب قالت  العمانية بوالية  املرأة  العامرية مشرفة نشاط عشيرة جواالت جمعية  القائدة وفاء بنت علي 
تعتبر احلركة الكشفية مناراً منتشراً في سماء احلياة العملية، حيث منها يرتقي اإلنسان بذاته ويطور مهاراته 
ويكتشف توجهاته، وال يخفى على اجلميع أن احلركة الكشفية هي احلراك التطوعي الوحيد الذي يعتمد 
في تشكيالته على أسس ومبادئ محددة وواضحة ويقدم منتسبيها اخلدمات التطوعية في كافة املجاالت.

وأوضحت اجلوالة ابتسام بنت حمدان الفارسية قائدة عشيرة بجمعية املرأة العمانية بالسيب: أن املخيمات 
الكشفية واإلرشادية لها أهمية كبيرة في حياة اجلواالت، حيث تعكس حياتها العملية والنفسية باجتاهها 
الريادية  األعمال  لتعلم  فرصة  يوفر  حيث  بارزاً،  دوراً  املخيمات  في  التعلم  جانب  ويلعب  اإليجابي، 
وحتى  اليوم  بداية  منذ  املخيم  في  املطروحة  البرامج  وكذلك  فعله،  عليها  يجب  مبا  وااللتزام  واالنضباط 
نهايته، حيث تكتشف اجلوالة ذاتها كما تعزز املخيمات الثقة بالنفس ويجعلها دائما على استعداد للعمل 

والعطاء واالنخراط بني الفئات العمرية املختلفة كقائدات وجواالت.

الكشافة واملرشدات: 
املخيمات بيئة استثنائية للتعلم واكتساب القيم واملهارات

á«ªé©dG á∏eQ/ âÑàc
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بيئــة تعــلـم

وشاركت القائدة أمل بنت سعيد الشكيلية مشرفة 
املخيمات  تهدف  فقالت:  برأيها  مرشدات 
باهللا  اإلميان  تعميق  إلى  واإلرشادية  الكشفية 
رائعة  بيئة  وهي  وجل،  عز  اخلالق  بقدرة  والتفكر 
وأصبحت  وجسماً،  فكراً  متوازنة  ولتربية  للتعلم 
الفتية  وُتعّود  املهمة،  التربوية  البرامج  من  أيضا 
والفتيات على اجلرأة في التعبير عن ميولهم وإشباع 

حاجاتهم وتشغل فكرهم مبا هو مفيد ونافع

لنفس تنمية الثقة ��

وحتدثت القائدة ميمونة بنت سيف احلضرمية من 
عن  األساسي  للتعليم  العلم  بهجة  وحدة 
اكتشاف  على  تساعد  بأنها  قائلة:  املخيمات 
مواهب املرشدات والعمل على صقلها من خالل 
والفعاليات  األنشطة  من  وغيرها  السمر  حفالت 
ثقة  من  وتزيد  املخيمات،  تتضمنها  التي 
على  االعتماد  وتعلمهن  بأنفسهن،  املرشدات 
النفس، وتشجعهن على العمل اجلماعي التعاوني 

املنظم، والقدرة على التواصل مع اآلخرين.

هيل
� تدريب و��

من  العويسية  سعيد  بنت  أمينة  القائدة  وقالت 
للتعليم األساسي: بأن  وحدة أبو عبالي الساحل 
األنشطة  من  واإلرشادية  الكشفية  املخيمات 
وتأهيلهم  والفتيات  الفتية  تدريب  في  األساسية 
والتقاليد  املهارات  على  تدريبهم  يتم  حيث 
تأهيلهم  فيها  ويتم  واإلرشادية،  الكشفية 
إدارة   على  تؤهلهم  التي  املهارات  على  للحصول 

وحداتهم الكشفية واإلرشادية وتنظيمها. 
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للتعليم  صفرة  أبي  بنت  عاتكه  وحدة  من  الدايرية  مبارك  بنت  منى  القائدة  وأوضحت 
والعقلية،  الفكرية  املدارك  وتوسيع  املواهب  تنميه  على  تعمل  املخيمات  أن  األساسي: 
وغرس القيم األخالقية الصحيحة، وغرس روح التعاون بني األفراد كما تعمل على توفير جو 
من املرح والسعادة وتساعد األفراد على تقوية عالقاتهم االجتماعية مع اآلخرين وتبادل 

األفكار فيما بينهم.
وفي السياق نفسه قالت املرشدة زوان بنت محمد السعدية من وحدة أمامة بنت احلارث 
للتعليم األساسي: املخيمات الكشفية واإلرشادية بيئة تعليمية نرتشف منها معنى التعاون 

وحب الوطن والشجاعة والثقة بالنفس والقيادة.

وقالت املرشدة سلسبيل بنت محمد البكرية من وحدة أروى بنت احلارث للبنات: بأن 
مختلفة  مهارات  على  الفتيات  تدريب  إلى  تهدف  واإلرشادية  الكشفية  املخيمات 
الهادفة  العمل  وحلقات  كاحملاضرات  واألنشطة  الفعاليات  من  العديد  في  ومشاركتهن 

وتأهيلهم ملستويات أعلى من خالل معايشة حياة اخلالء.

للتعليم األساسي:  الطباقة واخلضراء  املرشدة إسراء بنت هالل احلرملية من وحدة  وقالت 
تأتي أهمية املخيمات الكشفية واإلرشادية فالكثير من املجاالت احلياتية فاملخيمات ُتسبر 
التعليم،  املتطلبات احلياتية واملبادئ والقيم االجتماعية منها ما يخص  العديد من  أغوار 
األثر  ينتج  مما  واحلديثة  التقليدية  بالطرق  وتكون  واإلصرار  العزمية  إلى  يحتاج  فالتعليم 

االيجابي والدور اجلوهري في إثراء مسيرة التعليم وتوسع خبرات املتعلم.

بأن  األساسي:  للتعليم  الرستاق  وحدة  من  احلراصية  عبداهللا  بنت  بيان  املرشدة  وذكرت 
حتمل  على  قادراً  فرداً  وتخلق  بالنفس،  الثقة  ُتنمي  واإلرشادية  الكشفية  املخيمات 
مسؤوليته، وقادراً على ريادة األعمال، وترسيخ العديد من القيم منها بالتطوع، ومساعده 

اآلخرين، والعمل كروح الفريق، والتعاون مع اآلخرين، والتكافل االجتماعي. 

معايشة الطبيعة

نخل  وحدة  من  العبرية  َداُوَد  بنت  نور  املرشدة  وذكرت 
للتعليم األساسي: بأن املخيمات الكشفية واإلرشادية تعتبر 
اجلاللة  صاحب  خطى  على  والسير  األخالق  لتربية  مكانا 
ورعاه-  اهللا  -حفظه  املعظم  سعيد  بن  قابوس  السلطان 
على  لالعتماد  والفتيات  الفتية  وتؤهل  األعظم،  الكشاف 

النفس من خالل معايشة حياة اخلالء. 
مكانًا  تعتبر  واإلرشادية  الكشفية  املخيمات  وأضافت: 
اآلخرين  كمساعدة  احلميدة  الصفات  الكتساب  مناسبًا 
اإلسراف  وعدم  املصيرية،  املواقف  بعض  في  األمور  وحسم 
في استخدام املوارد البيئية املختلفة، واستثمارها في اإلتيان 

بأعمال مفيدة في حياة اخلالء.
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القادة والقائدات: املخيمات الكشفية واإلرشادية مكـان خصب
لتـأكيد روح املواطنة وحب الـوطن والتعايش مع البيئة واملجتمـع

كسب الصداقات

نادي  جواالت  من  العجمية  محمد  بنت  منى  اجلوالة  وأوضحت 
املصنعة: بأن املخيمات الكشفية واإلرشادية تسهم في اكتساب 
اخلبرات والسلوكيات واالجتاهات التربوية التي تساعدهم على حل 
والتنفيذ  بالتخطيط  املتعلقة  مهاراتهم  وتنمية  مشكالتهم 

واالتصال وكسب الصداقات على الصعيدين احمللي والعاملي.

يف التنافس ال��

وقالت اجلوالة خلود بنت جمعه النوفلية من عشيرة جواالت نادي 
املصنعة إن البرامج الكشفية واإلرشادية في املخيمات برامج هادفة 
التنافس  روح  تخلق  والتي  واجلماعية  الفردية  باأللعاب  تتميز 
الشريف بني املشاركني، إلى جانب حتقيق األهداف املنشودة منها 
وهو الترويح عن النفس، والقيام مبختلف الرياضات املفيدة للجسم 

والتي قد نغفل عنها في زحمة احلياة وانشغالنا بأمور أخرى. 
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مغامرة وتشويق

سليمان  بن  محمد  بنت  بسمة  املرشدة  وذكرت 
إن  األساسي:  للتعليم  ستال  وحدة  من  اخلروصية 
املخيمات لم تعد مكانا يقضي فيه الفرد أو اجلماعة 
وسيلة  أصبحت  بل  فقط،  الترفيه  أو  للترويح  وقتا 
من  حتتويه  ملا  شاملة  تربية  في  املساهمة  في  فاعلة 
أنظمة متوازنة وأنشطة فعالة يشرف عليها قائدات 

ذو كفاءة عالية، 

ق� نبي��

من وحدة  العزيز  عبد  بن  ياسر  بنت  دعاء  املرشدة  وقالت 
في  املخيمات  أهمية  تكمن  األساسي:  للتعليم  اإلتقان 
الصحيح في أي ظرف وأي  التصرف  املرشدة على  إعداد 
اإلنسانية  القيم  من  الكثير  املخيمات  علمتنا  لقد  بيئة، 
املرشدات،   في  تزرع  أن  يجب  التي  احلميدة  والصفات 
وعلمتنا االلتزام في املواعيد واكتسبنا الكثير من املعلومات 
احلفاظ  وعلمتنا  املمتعة  العمل  حلقات  طريق  عن  وذلك 
على البيئة وصيانة مواردها وعلمتنا عدم اإلسراف وكيفية 

استثمار موارد الطبيعة في حياة اخلالء.

�بية وتعل ��

جامعة  جوالة  بعشيرة  جوال  احملروقي  محمد  بن  خلفان  قال 
السلطان قابوس: إن للمخيمات الكشفية دوراً كبيراً في نفس 
املنتمي للحركة الكشفية، حيث تساعد هذه املخيمات الفرد 
على بناء شخصيته العلمية والعملية وذلك بطرق تعليمية غير 
تقليدية وهو ما يعد أحد توجهات املنظمة الكشفية العاملية.

ود  ُتَعّ أنها  حيث  للتعليم،  خصبة  بيئة  تعد  املخيمات  فهذه 
وقت  فهناك  االنضباط،  على  الكشفية  للحركة  املنتمي  الفرد 
ووقت  للعبادة،  مخصص  ووقت  النوم،  من  للقيام  معني 

مخصص للقيام بالعادات والتقاليد واألعراف الكشفية،
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وقالت القائدة صبايح بنت عبداهللا املشيفرية مساعدة قائده عشيرة جواالت نادي املصنعة: إن 
للمشاركة في املخيمات الكشفية واإلرشادية أهمية كبيرة في حياة األفراد وتنعكس على حياتهم 

العملية والنفسية باالجتاه اإليجابي وبشكل كبير.

وشاركت اجلوالة ناهد بنت خليفة النوفلية من عشيرة جواالت نادي املصنعة برأيها قائلة: تأتي أهمية 
املخيمات الكشفية واالرشادية في صقل الشخصية القيادية للجوالة وتعزيزها، واكسابهم اخلبرات 
واملهارات التي تعزز توجهاتهم نحو التعليم املهني والتقني، وااللتزام بالبرنامج واالستفادة مما يقدم 

لهم في املخيمات لتحقيق األهداف املنشودة.

إدارة نــاجـحــة

وذكر بدر املقبالي قائد وحدة ضرار بن األزور: بأن املخيمات 
يتعلم  على منط حياتي جديد  تدرب  واإلرشادية  الكشفية 
ويكتشف  جديدة،  كشفية  وعادات  مهارات  منتسبيها 
العمل  قيادات طالبية جديدة، ويشارك منتسبيها في نظام 
التنافس  واملخيمات وهي سبب في بث روح  كمجموعات 
بالروح  واالهتمام  الكشافة  لدى  واالنضباط  الشريف 
القائد  املخيمات يستطيع  للقادة في  بالنسبة  أما  الكشفية، 
التدرب على مهارات القيادة وتأهيل قادة جدد، وتعلم فن 
ملا  الناجحة  التعليمية  الوسائل  من  املخيمات  وتعد  اإلدارة، 
القادة  حتتويه على شرائح مختلفة وبرامج متنوعة، وتساعد 
املسؤولني عن البرامج بالتطبيق العملي لبرامجهم التدريبية.
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 تزخر السلطنة بالعديد من املقومات الطبيعية والسياحية التي جتعل منها مزارًا ومقصدًا للسياح من داخل السلطنة وخارجها، ومن بني األماكن 
التي تشكل عامل جذب لكثير من السواح والدارسني واملتهمتني بصون احلياة الفطرية واحملافظة على السالالت املهددة باالنقراض، وهي احملميات 
الطبيعية في السلطنة والتي وصل عددها إلى نحو ١٤ محمية معلنة مبراسيم سلطانية وأوامر سامية مبساحات يبلغ مجموعها ٩ آالف و ١٧٩ 
كيلومترا مربًعا مشكلة ما نسبته ٣٪ من إجمالي مساحة السلطنة لتكون مناطق محددة األبعاد جغرافيا تفرض عليها احلماية مبوجب قوانني 

خاصة حفاًظا على تلك املوارد من االستغالل اجلائر أو االنقراض نتيجة املتغيرات الطبيعية والتنـمـوية.
وسنسرد في هذه السطور أهم احملميات الطبيعية في سلطنة عمان ومواقعها وما مييزها وما حتويه من إرث حضاري وفطري للحياة البرية إضافة 
إلى املراسيم السلطانية واإلجراءات احلكومية التي حددت مهام واختصاصات كل محمية والقوانني املشرعة حلمايتها ومخالفة من يتعدى على 

قانون حماية احلياة الفطرية واحملميات الطبيعية.
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احملميات إرث حضاري وفطري للحفاظ على احلياة البرية
وصــون التنـوع الطبيعي وإبراز قيمها العـلمية واجلمـالية 
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انيات �مية جزر الد��

 ٢٠٣ مساحة  على  املمتدة  الطبيعية  الدميانيات  جزر  محمية 
ذات  منطقة  وهي  الباطنة  جنوب  مبحافظة  مربعة  كيلومترات 
منحدرات صخرية شاهقة وجروف صخور جيرية، وتقع محمية 
وبركاء  مسقط   مبحافظة  السيب  واليتي  بني  الدميانيات  جزر 
١٨ كم بحري من شاطئ  الباطنة، وتبعد حوالي  مبحافظة جنوب 
بركاء (٧٠ كم غرب مسقط العاصمة)، وتبلغ مساحتها الكلية ١٠٠ 
بشواطئها  وتتميز  جزر،   ٩ من  مجموعة  عن  عبارة  وهي  هكتار 
من  وتعتبر  الصافية  الزرقاء  ومياهها  البيضاء  الرمال  ذات  البكر 
الشعاب  من  بأنواع عديدة  الغني  الطبيعي  التراث  ذات  احملميات 
املرجانية،  الشعاب  من  نادرة  مجموعات  تضم  وهي  املرجانية 
وتأوي الى اجلزر أعداد كبيرة من السالحف البحرية لوضع البيض 

جــزر الدميانيـات من احملميـات املسجلة دوليـًا 
لوقوعها ضمن مشروع احلاجز املرجاني األعظم

املهاجرة  الطيور  من  لها  حصر  ال  أعداد  إليها  وتفد  والتعشيش، 
واملستوطنة.

احلاجز  لوقوعها ضمن مشروع  نظراً  ١٩٨٤م  دوليًا عام  ومت تسجيلها 
املرجاني األعظم الذي ُيعد محمية طبيعية دولية، وتعتبر من أجمل 

أماكن الغوص في بحر عمان.
اجلبل  حيوت،  خرابة،  التالية:  باألسماء  محليًا  اجلزر  وتعرف 
اللواحة  أم  قسمة،  جزيرتني،  عن  عبارة  وهو  السكن)  الكبير(أم 
(املنارة)، اجلون ويضم ثالثة جزر، علمًا أن هذه اجلزر حتوي أكثر 
من ٢٢ موقعًا معروفًا للغوص، هذا باإلضافة إلى مكان رائع ملمارسة 
اجلزر  هذه  في  التخييم  للبعض  يحلو  كما   ،Snorkeling رياضة  

وخصوصًا في الفترة من أكتوبر إلى فبراير.

ية  ا ياة ال��

السالحف  نوعان أساسيان من  الدميانيات  تعيش في محمية جزر 
كثيرًة  وهي  الشرشاف  وسالحف  اخلضراء  السالحف  وُهما: 
ومتنوعًة تتراوح أعدادها ما بني ٢٥٠ وتصل إلى ٣٠٠ نوعا ، وذلك 
ويعيش  اجلزر  على شواطئ  بيضها  وضع  في  عام  تنجح كل  ألنها 
ثعابني  وُهما:  الثعابني  من  أساسيان  نوعان  اجلزر  هذه  في  أيضا 
البحر  عن  بعيداً  ُتشاهد  الثعابني  وأغلب  الوزعة  وثعابني  السقنقر 
جزر  في  تعيش  كما  البر  على  أساسية  بصورة  متواجدة  فهي 
القنينية  األنف  ذات  الدولفني  مثل  الثدييات  من  نوع  الدميانيات 

وأنواع أخرى مثل دولفني سبنر.

أنشطة سياحية 

فهي تستقطب  اجلزر  بها هذه  تتميز  التي  الطبيعة  نظرا جلماليات 
أعدادا كبيرة من السياح الذين يزورون اجلزر  لالستمتاع بالطبيعة 
الطيور،  ومراقبة  الغوص،  بينها  من  أنشطة  عدة  وممارسة  الساحرة 
ومشاهدة احليوانات والنباتات النادرة، حيث يوجد في  احملمية ما 
املمكن  ومن  النادرة،  النباتات  من  نوعًا  عشر  خمسة  من  يقرب 

التخيم ببعض األماكن القريبة من تلك اجلزر.

ية  �مية ال�ئنات ا ية والفطر

أنشأ مكتب  السبعينيات  مطلع  في  البراري  من  املها  انقراض  بعد 
املها  توطني  إعادة  مشروع  السلطاني  البالط  بديوان  البيئة  حفظ 
باملنطقة  الطبيعي  موطنها  إلى  إلعادتها  ١٩٧٩م  عام  في  العربية 
الوسطى، وفي عام ١٩٩٤م أعلنت كأول محمية طبيعية في السلطنة 
السلطاني  باملرسوم  واملعدل   ٩٤/٤ رقم  السلطاني  املرسوم  مبوجب 

رقم (١١/٢٠١٧) وتبلغ مساحتها احلالية ٢٨٢٤٫٣ كيلو متر مربع.
وتهدف احملمية إلى صون التنوع الطبيعي واألحياء الفطرية النادرة 
اجليولوجية  للتكوينات  االستثنائية  واجلمالية  العلمية  القيم  وإبراز 
واألرضية باملنطقة، كما يعمل املكتب على تطوير السياحة البيئية 
محافظة  في  جعلوني)   (وادي  على  االختيار  وقع  وقد  باحملمية، 
الوسطى، ليصبح مقراً ملشروع إعادة توطني املها العربية كونه املكان 
من  الستينات  أواخر  في  مرة  ألخر  ترعى  املها  فيه  شوهدت  الذي 
القرن املاضي، وبفضل اجلهود الكبيرة تكاثرت أعداد املها باحملمية.  
مبا  الفطرية،  احلياة  أنواع  من  للكثير  موطنًا  الطبيعية،  احملمية  تعد 
فيها املها العربي(ORYX LEUCORYX) التي أعيدت إلى موطنها 

الطبيعي في عام ١٩٨٢، وقد أعلنت كأول محمية طبيعية في 



السلطاني  املرسوم  ١٩٩٤ مبوجب  يناير  ١٨ من  بتاريخ  السلطنة، 
السامي رقم ٩٤/٤.

إن اختيار موقع احملمية مهم ملا حتتويه من سهول وبراري تتناسب 
مع طبيعة حياة املها العربية وتكاثرها واعتبارها املنطقة األصلية 
بذلتها  التي  للجهود  ونظرا  السلطنة،  في  النتشارها  والطبيعية 
احلكومة في هذا الشأن فقد توجت تلك اجلهود باعتراف دولي 
مبحافظة  والفطرية)  احلية  الكائنات  (محمية  حظيت  بأن 
الوسطى (محمية املها العربية) سابقا بالسلطنة بتسجيلها ضمن 

محميــة الكـائنــات احليـــة والفطــرية أول 
محمية طبيعية بالسلطنة لتوطني املها العربية

اليونيسكو ، كما أعلنت  العاملي من قبل منظمة  التراث  قائمة 
«محمية املها العربية» حسب مسماها آنذاك عام ١٩٩٤م كأول 
السلطاني،  املرسوم  صدور  بعد  السلطنة  في  طبيعية  محمية 
وبرزت أهمية هذا اإلعالن في أعقاب عودة الصيد غير املشروع 
مت  حيث  توطينها  إعادة  مشروع  بعد  إقامة  جديد  من  للمها 
للمحمية   كمراقبني  وتعيينهم  احملليني  بالسكان  االستعانة 
وحراستها باستمرار ، األمر الذي ساهم بشكل سريع في توقف 

هذا التعدي على املها.



�مية حديقة السليل الطبيعية

جنوب  محافظة  في  والوافي“  ”الكامل  والية  في  احلديقة  تقع 
الشرقية وتبعد ٥٧ كيلومترا عن والية صور، وتبلغ مساحتها ٢٢٠ 
رقم  السلطاني  املرسوم  مبوجب  أعلنت  وقد  مربعا،  كيلومترا 
من  احملمية  ويحد  مربعا  مترا  كيلو   ٢٢٠ تبلغ  مبساحة   ٩٧/  ٥٠

جبال  (سلسلة  عمان  بحر  حتى  ممتدة  جبلية  سلسلة  الشمال 
احلجر الشرقي) بينما يحدها من الشرق سهل واسع وصوال إلى 
الواقع ضمن نطاق محمية (جبل قهوان) الطبيعية  جبل قهوان 

أما من اجلهة اجلنوبية يحدها وادي البطحاء ورمال الشرقية.
وتهدف احملمية إلى حماية الغطاء النباتي واحلياة البرية املوجودة 
فيها، كما أن االستخدامات األخرى يجب أن تكون متوافقة مع 

محميـــة السالحــف برأس احلــد أكبر محمية
تعشيش يفد إليها قرابة ١٣ ألف سلحفاه سنويًا
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إتاحة  في  يكمن  وهذا  احملمية،  في  الطبيعية  املكونات  حماية 
على  السلبي  التأثير  دون  احملمية  على  للتعرف  للزوار  الفرصة 
املوقع، وكذلك تشجيع األنشطة القائمة على السياحة الطبيعية 
مباشر  غير  أو  مباشر  بشكل  االقتصادية  املنافع  من  تزيد  التي 

للمجتمع احمللي وتقلل من االستهالك غير املرشد للموارد.
ومكونات  فيزيائي  بتنوع  الطبيعية)  السليل  (حديقة  وتنفرد 
طبيعية تعطي احملمية أهمية فريدة، كما تنتشر في شمال احملمية 
تكوينات  تتواجد  حيث  الشرقي  احلجر  جلبال  اجلبلية  السلسلة 
حتتوي على األحافير في إشارة لوجود املنطقة في مياه ضحلة منذ 
مساحات  السهول  تشكل  اآلخر  اجلانب  وفي  السنني،  ماليني 

كبيرة من احملمية.



�مية الس�حف 

في ٢٣ إبريل من عام ١٩٩٦ أصدر حضرة صاحب اجلاللة السلطان 
بإنشاء  مرسومًا   - ورعاه  اهللا  حفظه   - املعظم  سعيد  بن  قابوس 
محمية السالحف برأس احلد وذلك حلماية السالحف التي تأتي 
لوضع بيضها في رأس احلد من عبث السياح القادمني للمنطقة ، 
الشواطئ  من  مربعًا  كيلومتراً   ١٢٠ مساحة  على  احملمية  ومتتد 
وخور  احلجر  (خور  وخورين  البحر  وقاع  الساحلية  واألراضي 
فيها  تشرق  بقعة  أول  احلد  رأس  منطقة  تعتبر  حيث  جراما)، 

الشمس على مستوى الوطن العربي.
الشرقية  محافظة  في  صور  مدينة  شرق  احلد  رأس  نيابة  تقع  و 
بسلطنة عمان وهي متثل جزءاً من شواطئ تعشيش السالحف، 
وجتتذب أكبر عدد من السالحف اخلضراء املعششة في السلطنة 
مما جعلها ذات أهمية كبرى الستمرار حياة وبقاء هذا النوع من 

السالحف املهددة باالنقراض. 

رات سياحية 
ز	

مشاهدة  بهدف  إليها  الزوار  من  عدداً  تستقطب  احملمية   
السالحف أثناء التعشيش ليًال ، ويقوم املرشدون السياحيون في 
احملمية بتوزيع الزوار على مجموعات صغيرة تذهب كل منها في 

وفي كل عام تعشش في هذه املنطقة ما يقارب من ٦٠٠٠ إلى ١٣٠٠٠ 
سلحفاة حسب احصائيات رسمية ، تفد إلى السلطنة من مناطق 
وشواطئ  األحمر  والبحر  العربي  اخلليج  مثل  بعيدة  أخرى 

الصومال. 
أنواع الس�حف 

أشهرها  البحرية،  السالحف  من  لعدد  موطن  السلطنة  تعتبر 
خمسة أنواع، وهي : السلحفاة اخلضراء،  والسلحفاة الشرفاف 
والسلحفاة الرمانية والسلحفاة النملة،  وتضع السالحف البحرية 
في رأس احلد بيضها بعد غروب الشمس في فصل الصيف، وتتم 
الواحد،  املوسم  خالل  دفعات  ثالث  على  غالبا  العملية  هذه 
تفصل بينها فترة اسبوعني تقريبا، وغالبا ما تعود السالحف إلى 
نفس الشاطئ للتعشيش، وهي تقوم بعمل حفرة كبيرة في الرمال 

ناثرة التراب على مسافة بعيدة لوضع بيضها فيه.

اجتاه وبواسطة مصباح صغير يتلمس الزوار طريقهم على 
كبيرة  أعداداً  مشاهدة  باإلمكان  حيث  الرملي،  الشاطئ 
من السالحف املعششة في هدوء ال يقطعه سوى صوت 

املوج املتكسر على الشاطئ.
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�مية جبل �حان

أكبر  من  ظفار  مبحافظة  الطبيعية  محمية جبل سمحان  تعتبر 
حتتضن  لكونها  عمان  سلطنة  في  النادرة  احليوانات  محميات 
العديد من احليوانات البرية التي أتخذت مكانًا آمنًا للعيش في 
تضم  واسعة  ملساحة  سمحان  جبل  ميتد  حيث  املكان،  هذا 
حوالي ١٫٥٠٠ متراً من املنخفضات املطلة علي تالل (صلوات) 

الواقعة بني والية مرباط ووالية سدح مبحافظة ظفار.
املرسوم  مبوجب  الطبيعية  سمحان  جبل  محمية  أنشأت 
 ٤٥٠٠ ٩٧ مبساحة إجمالية قدرها     /٤٨ السامي رقم  السلطاني 
واحملافظة  العربي،  النمر  حماية  في  للمساعدة  مربعًا  كيلومتراً 
الغزال  مثل  باالنقراض  املهددة  احليوانات  من  الكثير  على 
الفطرية  للحياة  الالزمة  احلماية  وتوفير  النوبي  والوعل  العربي، 
طوي  نيابة  شرق  كم   ١٠ مسافة  متتد حدودها  وبيئاتها حيث 
الشمال  باجتاه  هليت  وادي  حتى  مرباط  لوالية  التابعة  اعتير 
الغربي عند األطراف الشمالية جلبل سمحان ومن جنوب شرق 
نيابة دمييت إلى غرب وادي الشوميية على ساحل بحر العرب 
خط  على  واملمتد  سمحان  جبل  من  اجلنوبي  اجلانب  لتشمل 

الساحل حتى منطقة حدبني التابعة لوالية سدح.

� النمر العر��

وقامت حكومة السلطنة  بجهود حثيثة في العقد املاضي من 
أجل تنفيذ مشروع مسح النمر العربي الذي يوجد في محمية 

عدة  على  تنفيذها  مت  خطة  ووضعت  الطبيعية،  سمحان  جبل 
النادر وصونه  احليوان  إلى دراسة هذا  املشروع  مراحل، ويهدف 
للزائرين  مكانًا  احملمية  املنطقة  هذه  وجعل  السلطنة،  براري  في 
والباحثني ملشاهدة هذه احليوانات وطبيعة حياتها وعيشها وسط 

هذه املنحدرات اجلبلية والسهول والوديان.

رة اللبان �
�

�

تنمو وتزدهر  التي  النباتية  األنواع  أهم  اللبان أحد  ومتثل شجرة 
داخل احملمية حيث حتتوي الهضبة الوسطى من احملمية على أكبر 
واحة لنمو وتكاثر أشجار اللبان وهي واحة حوجر كما تنمو في 
املختلفة،  والشجيرات  احلولية  النباتات  من  الكثير  النطاق  هذا 
بوجود  الطبيعية  سمحان  جبل  حملمية  اجلنوبية  األجزاء  وتزدهر 
ومناطق  املائية  واخللجان  األخوار  في  تنمو  التي  النباتات  بعض 
األودية مثل احلرض نباتات البوص النخيل البرية الغاف وغيرها.

ية  هيل وإكثار ا�ياة الفطر
 مركز ��

مبحافظة  بركاء  بوالية  الفطرية  احلياة  واكثار  تأهيل  مركز  يقع 
جنوب الباطنه في الباحة اخللفية من حديقة بركاء العامة وتقدر 
مساحته حوالي ( ٣٣٫٠٠٠ متر مربع ) على ميني الشارع الرئيسي 
يسار  على  يقع  املعاكس  واالجتاه  مسقط  محافظة  إلى  املؤدي 
بعامي  االحتفال  إنشاءه خالل  فكرة  وجاءت  الرئيسي،  الشارع 
البيئة ( ٢٠٠١ – ٢٠٠٢م )، ومت االنتهاء من إنشائه في عام ٢٠٠٥م 

في  البدء  ومت  رياًال   (  ٧٣٫٠٣٧  /٨٠٠) بلغت  إجمالية  بقيمة 
تشغيل املركز مع بداية اخلطة اخلمسية السابعة ( ٢٠٠٦ – ٢٠١٠م 
والشؤون  البيئة  إدارة  قبل  من  إداري  إشراف  وهو حاليا حتت   (
املختصني  قبل  فنية من  الباطنة ورعاية  املناخية مبحافظة جنوب 
في املديرية العامة لصون الطبيعة بديوان الوزارة ويهدف املركز 
واكثار  وحماية  الفطرية،  للحيوانات  الطبية  الرعاية  تقدمي  إلى 
تأهيل  وأيضا  باالنقراض،  املهددة  احمللية  البرية  احليوانات 
احليوانات البرية إلعادة إطالقها في بيئاتها الطبيعية، كما يقوم 
إدارة  مجال  في  املكتسبة  واخلبرات  املعلوماتية  القاعدة  بدعم  
والطيور  احليوانات  من  املصادرة  األنواع  وحفظ  الفطرية،  احلياة 
املتعلقة  بالقضايا  احمللية  املجتمعات  بتوعية  يقوم  وأخيراً  البرية، 

باحلياة الفطرية.
 

اختصاصات ا�ركز 

من االختصاصات التي يناط بها املركز هي: اكثار األنواع احمللية 
املواقع  في  التوطني  إعادة  برامج  ووضع  البرية،  احليوانات  من 
ملواطنها  إلعادتها  البرية  احليوانات  وتأهيل  ورعاية  الطبيعية، 
الطبيعية أو استخدامها لألغراض العلمية أو التعليمية ، وأيضا 
الفطرية،  احلياة  ومتابعة  بإدارة  املتعلقة  والبرامج  اخلطط  اقتراح 
بوضع  اخلاصة  التقارير  وإعداد  الدراسات،  إجراء  في  واملشاركة 

احلياة الفطرية في السلطنة 
وفي جانب أخر تأهيل الكوادر البشرية العاملني باملراكز بالتنسيق 
مع اجلهات املختصة ، كما يعمل على نشر الوعي بالتعاون مع 
اجلهات املعنية بأهمية احلفاظ على احلياة الفطرية وتبادل اخلبرات 

والدولية  اإلقليمية  النظيرة  واملؤسسات  املراكز  مع  والبحوث 
الفطرية ، حيث جنح  املتخصصة في مجال تأهيل واكثار احلياة 
بشكل  الرمي  وغزال  واملها  العربي  الغزال  اكثار  برامج  في  املركز 

رئيسي، باإلضافة إلى أنواع من الطيور اجلارحة. 

دفة  نواع ا�س��

ا�

العربي  الغزال  اكثار  برامج  تنفيذ  في  البدء  مت   : العربي  الغزال 
الغزالن  حظيرة  من  العربي  الغزال  استجالب  خالل  من  باملركز 
جنوب  مبحافظة  الطبيعية  السليل  حديقة  مبحمية  املوجود 
وإعادة  البرية  احليوانات  من  النوع  هذا  اكثار  لغرض  الشرقية 

توطينها في بيئاتها الطبيعية 
املها العربي : في إطار التعاون بني وزارة البيئة والشؤون املناخية 
البالط  لشؤون  التابع  العمانية  البرية  احليوانات  توليد  ومركز 
التابع  االكثار  مركز  إلى  املها  من حيوان  عدد  نقل  مت  السلطاني 

للوزارة إلعادة توطينها في بيئاتها الطبيعية 
غزال الرمي : في إطار التعاون املستمر بني هذه الوزارة ومركز توليد 
احليوانات البرية العمانية التابع لشؤون البالط السلطاني ، مت نقل 
البالط  لشؤون  التابع  التوليد  مركز  من  الرمي  غزال  من  عدد 
السلطاني إلى مركز االكثار التابع للوزارة؛ يهدف إعادة توطينها 

في بيئاتها الطبيعية. 
اجلوارح : قام املركز بتأهيل عدد من أنواع الطيور اجلارحة كالنسر 
املصري والنسر األصلع والصقور منها املصادرة واملستوطنة، ويتم 
قبل  من  للمركز  الواردة  الطيور  من  األنواع  تلك  على  العثور 

املختصني بإداراة البيئة والشؤون املناخية مبحافظات السلطنة. 



�مية جبل �حان

أكبر  من  ظفار  مبحافظة  الطبيعية  محمية جبل سمحان  تعتبر 
حتتضن  لكونها  عمان  سلطنة  في  النادرة  احليوانات  محميات 
العديد من احليوانات البرية التي أتخذت مكانًا آمنًا للعيش في 
تضم  واسعة  ملساحة  سمحان  جبل  ميتد  حيث  املكان،  هذا 
حوالي ١٫٥٠٠ متراً من املنخفضات املطلة علي تالل (صلوات) 

الواقعة بني والية مرباط ووالية سدح مبحافظة ظفار.
املرسوم  مبوجب  الطبيعية  سمحان  جبل  محمية  أنشأت 
 ٤٥٠٠ ٩٧ مبساحة إجمالية قدرها     /٤٨ السامي رقم  السلطاني 
واحملافظة  العربي،  النمر  حماية  في  للمساعدة  مربعًا  كيلومتراً 
الغزال  مثل  باالنقراض  املهددة  احليوانات  من  الكثير  على 
الفطرية  للحياة  الالزمة  احلماية  وتوفير  النوبي  والوعل  العربي، 
طوي  نيابة  شرق  كم   ١٠ مسافة  متتد حدودها  وبيئاتها حيث 
الشمال  باجتاه  هليت  وادي  حتى  مرباط  لوالية  التابعة  اعتير 
الغربي عند األطراف الشمالية جلبل سمحان ومن جنوب شرق 
نيابة دمييت إلى غرب وادي الشوميية على ساحل بحر العرب 
خط  على  واملمتد  سمحان  جبل  من  اجلنوبي  اجلانب  لتشمل 

الساحل حتى منطقة حدبني التابعة لوالية سدح.

� النمر العر��

وقامت حكومة السلطنة  بجهود حثيثة في العقد املاضي من 
أجل تنفيذ مشروع مسح النمر العربي الذي يوجد في محمية 

عدة  على  تنفيذها  مت  خطة  ووضعت  الطبيعية،  سمحان  جبل 
النادر وصونه  احليوان  إلى دراسة هذا  املشروع  مراحل، ويهدف 
للزائرين  مكانًا  احملمية  املنطقة  هذه  وجعل  السلطنة،  براري  في 
والباحثني ملشاهدة هذه احليوانات وطبيعة حياتها وعيشها وسط 

هذه املنحدرات اجلبلية والسهول والوديان.

رة اللبان �
�

�

تنمو وتزدهر  التي  النباتية  األنواع  أهم  اللبان أحد  ومتثل شجرة 
داخل احملمية حيث حتتوي الهضبة الوسطى من احملمية على أكبر 
واحة لنمو وتكاثر أشجار اللبان وهي واحة حوجر كما تنمو في 
املختلفة،  والشجيرات  احلولية  النباتات  من  الكثير  النطاق  هذا 
بوجود  الطبيعية  سمحان  جبل  حملمية  اجلنوبية  األجزاء  وتزدهر 
ومناطق  املائية  واخللجان  األخوار  في  تنمو  التي  النباتات  بعض 
األودية مثل احلرض نباتات البوص النخيل البرية الغاف وغيرها.

ية  هيل وإكثار ا�ياة الفطر
 مركز ��

مبحافظة  بركاء  بوالية  الفطرية  احلياة  واكثار  تأهيل  مركز  يقع 
جنوب الباطنه في الباحة اخللفية من حديقة بركاء العامة وتقدر 
مساحته حوالي ( ٣٣٫٠٠٠ متر مربع ) على ميني الشارع الرئيسي 
يسار  على  يقع  املعاكس  واالجتاه  مسقط  محافظة  إلى  املؤدي 
بعامي  االحتفال  إنشاءه خالل  فكرة  وجاءت  الرئيسي،  الشارع 
البيئة ( ٢٠٠١ – ٢٠٠٢م )، ومت االنتهاء من إنشائه في عام ٢٠٠٥م 

في  البدء  ومت  رياًال   (  ٧٣٫٠٣٧  /٨٠٠) بلغت  إجمالية  بقيمة 
تشغيل املركز مع بداية اخلطة اخلمسية السابعة ( ٢٠٠٦ – ٢٠١٠م 
والشؤون  البيئة  إدارة  قبل  من  إداري  إشراف  وهو حاليا حتت   (
املختصني  قبل  فنية من  الباطنة ورعاية  املناخية مبحافظة جنوب 
في املديرية العامة لصون الطبيعة بديوان الوزارة ويهدف املركز 
واكثار  وحماية  الفطرية،  للحيوانات  الطبية  الرعاية  تقدمي  إلى 
تأهيل  وأيضا  باالنقراض،  املهددة  احمللية  البرية  احليوانات 
احليوانات البرية إلعادة إطالقها في بيئاتها الطبيعية، كما يقوم 
إدارة  مجال  في  املكتسبة  واخلبرات  املعلوماتية  القاعدة  بدعم  
والطيور  احليوانات  من  املصادرة  األنواع  وحفظ  الفطرية،  احلياة 
املتعلقة  بالقضايا  احمللية  املجتمعات  بتوعية  يقوم  وأخيراً  البرية، 

باحلياة الفطرية.
 

اختصاصات ا�ركز 

من االختصاصات التي يناط بها املركز هي: اكثار األنواع احمللية 
املواقع  في  التوطني  إعادة  برامج  ووضع  البرية،  احليوانات  من 
ملواطنها  إلعادتها  البرية  احليوانات  وتأهيل  ورعاية  الطبيعية، 
الطبيعية أو استخدامها لألغراض العلمية أو التعليمية ، وأيضا 
الفطرية،  احلياة  ومتابعة  بإدارة  املتعلقة  والبرامج  اخلطط  اقتراح 
بوضع  اخلاصة  التقارير  وإعداد  الدراسات،  إجراء  في  واملشاركة 

احلياة الفطرية في السلطنة 
وفي جانب أخر تأهيل الكوادر البشرية العاملني باملراكز بالتنسيق 
مع اجلهات املختصة ، كما يعمل على نشر الوعي بالتعاون مع 
اجلهات املعنية بأهمية احلفاظ على احلياة الفطرية وتبادل اخلبرات 

والدولية  اإلقليمية  النظيرة  واملؤسسات  املراكز  مع  والبحوث 
الفطرية ، حيث جنح  املتخصصة في مجال تأهيل واكثار احلياة 
بشكل  الرمي  وغزال  واملها  العربي  الغزال  اكثار  برامج  في  املركز 

رئيسي، باإلضافة إلى أنواع من الطيور اجلارحة. 

دفة  نواع ا�س��

ا�

العربي  الغزال  اكثار  برامج  تنفيذ  في  البدء  مت   : العربي  الغزال 
الغزالن  حظيرة  من  العربي  الغزال  استجالب  خالل  من  باملركز 
جنوب  مبحافظة  الطبيعية  السليل  حديقة  مبحمية  املوجود 
وإعادة  البرية  احليوانات  من  النوع  هذا  اكثار  لغرض  الشرقية 

توطينها في بيئاتها الطبيعية 
املها العربي : في إطار التعاون بني وزارة البيئة والشؤون املناخية 
البالط  لشؤون  التابع  العمانية  البرية  احليوانات  توليد  ومركز 
التابع  االكثار  مركز  إلى  املها  من حيوان  عدد  نقل  مت  السلطاني 

للوزارة إلعادة توطينها في بيئاتها الطبيعية 
غزال الرمي : في إطار التعاون املستمر بني هذه الوزارة ومركز توليد 
احليوانات البرية العمانية التابع لشؤون البالط السلطاني ، مت نقل 
البالط  لشؤون  التابع  التوليد  مركز  من  الرمي  غزال  من  عدد 
السلطاني إلى مركز االكثار التابع للوزارة؛ يهدف إعادة توطينها 

في بيئاتها الطبيعية. 
اجلوارح : قام املركز بتأهيل عدد من أنواع الطيور اجلارحة كالنسر 
املصري والنسر األصلع والصقور منها املصادرة واملستوطنة، ويتم 
قبل  من  للمركز  الواردة  الطيور  من  األنواع  تلك  على  العثور 

املختصني بإداراة البيئة والشؤون املناخية مبحافظات السلطنة. 
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�صاركت املديرية العامة للك�صافة واملر�صدات يف باملنتدى القيادي العاملي “ �صوق االأفكار“ 

العاملية  اجلمعية  مع  بالتعاون  وذلك  اللبنانية،  باجلمهوية  دليالت  جمعية  نظمته  الذي 

٢٠١٨ م حتت �صعار  ٨ يوليو  ٦ اإىل  للمر�صدات وفتيات الك�صافة، وذلك خالل الفرتة من 

للعمل  ناجحة  ال�صلطنة جتارب  مر�صدات  “ قدمت خالله  واإن�صاء   ، توا�صل   ، “ م�صاركة 
م�صاريع  املنتدى  وناق�ص  العامل،  دول  خمتلف  من  وا�صعة  مب�صاركة  بال�صلطنة،  االإر�صادي 

التي  والتحديات  املر�صدات  حركة  جمال  يف  النجاح  وق�ص�ص  اخلربات  وتبادل  االبتكار 

تواجهها يف الوقت الراهن . 

م�صابقة  واملر�صدات جتربة  للك�صافة  العامة  املديرية  املر�صدات ممثل  وفد  ا�صتعر�ص  كما 

كاأ�ص جاللة ال�صلطان  -حفظه اهلل ورعاه - الك�صاف االأعظم للتفوق الك�صفي واالإر�صادي 

اال�صتمارات  ومناذج  التقييم،  واآليات  امل�صتهدفة،  والفئة  امل�صابقة،  اأهداف  تناولت  التي 

للتقييم،  الزمنية  والفرتة  تت�صمنها،  التي  والبنود  واالإر�صادية،  الك�صفية  الوحدات  لتقييم 

ا مراحل امل�صابقة والنتائج التي حققتها، كما ناق�ص املنتدى اإن�صاء م�صاريع  وا�صتعر�ص اأي�صً

اإبتكارية جديدة تلبي احتياجات اجلمعيات من اأجل حتقيق ر�صالتها الك�صفية واالإر�صادية. 

وقدم املنتدى عر�صًا مل�صاريع الدول امل�صاركة باالإ�صافة اإىل تنظيم حلقة تدريبية للم�صاركات 

يف جمال القيادة، والتوا�صل وبناء ال�صبكات وميثل املنتدى فر�صة رائعة للتعريف باأن�صطة 

وم�صاريع مر�صدات ال�صلطنة، وكذلك التعريف باملنجزات احل�صارية واملقومات ال�صياحية 

والتاريخية لل�صلطنة ومثلت مر�صدات ال�صلطنة يف هذا املنتدى كال من زينب بنت �صامل بن 

حممد الغمال�صية قائدة مر�صدات من حمافظة �صمال الباطنة، والقائدة �صروق بنت اأحمد 

بن ح�صن ال�صحية قائدة مر�صدات من حمافظة م�صندم.

مر�سدات ال�سلطنة ي�ستعر�سن جتارب رائدة للعمل الإر�سادي مبنتدى الأفكار بلبنان

احل�صاد الك�صفي

التخ�ص�صية  الك�صفية  العربية  الدرا�صة  يف  واملر�صدات  للك�صافة  العامة  املديرية  �صاركت 

واملر�صدات  للك�صافة  العام  التي نظمها االحتاد  العربية  الثانية بجمهورية م�صر  البحرية 

الفريق  مبركز  العربية  الك�صفية  املنظمة  مع  بالتعاون  امل�صرية  البحرية  الك�صافة  وق�صم 

٢٠١٨م، مب�صاركة كل من لبنان  اأغ�صط�ص   ٩ اإىل   ٤ باال�صكندرية وذلك خالل الفرتة من 

ال�صلطنة  ومّثل  وم�صر،  وتون�ص  والكويت  واليمن  وال�صودان  وال�صعودية  وفل�صطني  واالأردن 

يف الدرا�صة مازن بن �صعيد ال�صحي من حمافظة �صمال الباطنة وعلي بن مرزوق ال�صحي 

اأ�صاليب  واملدربني على  القادة  اإىل جمموعة من  الدرا�صة  من حمافظة م�صندم، وهدفت 

املمار�صة الواعية يف جماالت ال�صباحة والتجديف واملاتور ال�صراع باأنواعه والغو�ص، واملالحة 

البحرية  املناهج  يف  ونظرية  عملية  جل�صات  الدرا�صة  برنامج  وت�صمن  واالنقاذ،  البحرية 

واأنواع احلبار واملحيطات وقانون  واأنوار املالحة  البحرية والتخاريز  و املالحة  والربطات 

الت�صادم واالأطواق البحرية، وزيارات �صياحية الكت�صاف معامل وح�صارة جمهورية م�صر 

العربية اإىل جانب اإقامة مهرجان بحري متميز لعر�ص امل�صابقات واالأن�صطة البحرية.

ك�سافة ال�سلطنة ت�سارك يف الدرا�سة العربية الك�سفية التخ�س�سية البحرية الثانية مب�رص
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الوطني  الك�صفي  املخيم  يف  واملر�صدات  للك�صافة  العامة  املديرية  �صاركت 

 ٦ اإىل  يوليو    ٢٨ من  الفرتة  خالل  بلغراد  العا�صمة  يف  العا�صر  ال�صربي 

١٢دولة حول العامل،  األف م�صارك ميثلون   ١٢ ٢٠١٨ م، مب�صاركة  اأغ�صط�ص 

الك�صفي  املحفل  هذا  يف  ال�صلطنة  ح�صور  تاأكيد  اإىل   امل�صاركة  وهدفت 

االأوروبي وتوفري البيئة املمكنة لل�صباب من اأجل اكت�صاب املزيد من املهارات 

احلياتية وتبادل اخلربات والتجارب الك�صفية واالإر�صادية الرائدة يف جمال 

واإبراز  واجليولوجية،  الطبيعية  ال�صلطنة  بكنوز  والتعريف  ال�صباب،  رعاية 

الثقافية  بنه�صتها  والتعريف  لل�صلطنة،  والبيئي  وال�صياحي  الثقايف  التنوع 

ح�صرة  ملوالنا  احلكيمة  القيادة  ظل  يف  التنموية  ومنجزاتها  واحل�صارية 

ورعاه-  – حفظه اهلل  املعظم  �صعيد  بن  قابو�ص  ال�صلطان  �صاحب اجلاللة 

١٦ قائدًا وك�صافًا من  ال�صلطنة من  لل�صلطنة، وتكون وفد  االأعظم  الك�صاف 

احلرا�صي  �صامل  بن  م�صلم  الوفد  تراأ�ص  وقد  ال�صلطنة،  خمتلف حمافظات 

رئي�ص ق�صم تنمية املراحل والع�صوية بدائرة الك�صافة، وقائد الوفد اأفلح بن 

�صيف الزكواين من املديرية العامة للرتبية والتعليم مبحافظة الداخلية. 

من  عدد  بح�صور  املباركة  النه�صة  بيوم  الوفد  احتفل  امل�صاركة  وخالل 

اإىل  توافدوا   الذين  ال�صربية  بلجراد  مدينة  واأهايل  املخيم  يف  امل�صاركني 

ركن املديرية العامة للك�صافة واملر�صدات باملخيم وا�صتمعوا اإىل �صرٍح مف�صٍل 

اإىل  ال�صياحية،  املقومات  واأهم  املاجدة،  وح�صاراتها  ال�صلطنة  تاريخ   عن 

جانب تقدمي عر�ص عن  منجزات النه�صة املباركة التي حتققت على اأر�ص 

ال�صلطان  ملوالنا ح�صرة �صاحب اجلاللة  القيادة احلكيمة  بف�صل  ال�صلطنة 

قابو�ص بن �صعيد املعظم – حفظه اهلل ورعاه- الك�صاف االأعظم لل�صلطنة .

وحقق وفد ك�صافة ال�صلطنة مراكز متقدمًة يف امل�صابقات الريا�صية البحرية 

واالإبحار  القوارب  �صناعة  يف  االأول  باملركز  توج  حيث  واجلماعية  الفردية 

مل�صافة ٣٠٠ مرت، واملركز الثاين  يف م�صابقة التجديف اجلماعي يف جو عمته 

م�صاعر الفرحة واحلما�ص،ويف م�صابقة ال�صباحة مل�صافة ١٠٠ مرت فردي توج  

القائد اأفلح ابن �صيف الزكواين باملركز االأول بني املت�صابقني، كما نال ك�صافة 

ال�صلطنة ميدالية االإلتزام بالوقت .

وحول امل�صاركة  قال اأفلح بن بن �صيف الزكواين قائد الوفد الك�صفي ب�صربيا: 

مبنا�صبة  وطني  حفل  باإقامة  توجت  وقد  جدًا  ناجحة  امل�صاركة  هلل  احلمد 

الثالث والع�صرين من يوليو املجيد على �صفاف نهر اأدا الك ال�صربية ، يف 

جت�صيد �صادق عن احلب الكبري الذي يكنه ك�صافة ال�صلطنة لباين النه�صة 

املباركة الك�صاف االأعظم لل�صلطنة ـ اأبقاه اهلل ـ حيث ازدانت اخليمة الدولية 

باأعالم ال�صلطنة و�صور جاللة ال�صلطان قابو�ص املعظم - حفظه اهلل ورعاه-  

وقدم الك�صافة �صرحًا وافيًا لل�صيوف عن ال�صلطنة، وما تتميز به من مقومات 

يف  لها  حتقق  وما  الك�صفية  احلركة  م�صرية  وعن  وثقافية،  واأثرية  �صياحية 

�صهد  املخيم  باأن  م�صيفًا  جاللته،  لدن  من  ال�صامي  والدعم  الرعاية  ظل 

تفاعاًل كبريا مبا ت�صمنه من اأن�صطة ثرية، حيث �صارك الوفد يف عدد من 

احللقات وهي : حلقة عمل تعليم ال�صباحة وجمال ربطات احلبال واالأعمال 

الريادية واإقامة اخليام والت�صميم والنحت واالبتكار ورحالت اال�صتك�صاف 

اجلل�صات  مع  والتفاعل  واملتنزهات  احلدائق  �صملت  والتي  بلجراد  ملدينة 

التدريبية التي ا�صتهدفت  اإبراز مواهبهم الك�صفية، كما قدم عدد من قادة 

ال�صلطنة ور�صًا تدريبية  باملخيم،  حيث قدم  القائد يحيى بن ق�صور التوبي  

جل�صة  املحرزي  �صعيد  بن  عمر  القائد  وقدم  البو�صلة،  ا�صتخدامات  جل�صة 

ا�صتخدامات احلبال .

حققت عددًا من املراكز  يف امل�سابقات 

ك�سافة ال�سلطنة ت�سارك يف املخيم الك�سفي الوطني العا�رص ب�رصبيا 

احل�صاد الك�صفي
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ناق�س م�ساريع البتكار والتدريب واملناهج الك�سفية واإعداد ال�سرتاتيجيات وتطويرها 

مديرية الك�سافة واملر�سدات ت�سارك يف اإجتماع روؤ�ساء اجلمعيات الك�سفية اخلليجية والفنية بالكويت 

�صاركت املديرية العامة للك�صافة  واملر�صدات يف اجتماعات روؤ�صاء اجلمعيات 

الك�صفية اخلليجية الـ ٢٩ واالجتماع ال�صاد�ص والثالثني للجنة الفنية لدول 

خالل  الكويت  دولة  ت�صت�صيفها  التي  العربية  اخلليج  لدول  التعاون  جمل�ص 

الفرتة من ٢٧ اإىل ٢٨ من دي�صمرب ٢٠١٨م حتت �صعار ) الك�صفية وم�صاركة 

الدكتور  واملر�صدات يف االجتماع  للك�صافة  العامة  املديرية  ال�صباب(، مثل  

يعقوب بن خلفان بن عبداهلل الندابي املدير العام للمديرية العامة للك�صافة 

للك�صافة،  امل�صاعد  العام  املدير  الهنائي  عبداهلل  بن  وحممد  واملر�صدات 

ع�صو اللجنة الفنية لدول جمل�ص التعاون اخلليجي وذلك ملناق�صة جمموعة 

من املوا�صيع املهمة على ال�صاحة الك�صفية اخلليجية.

ناق�ص االجتماع عددًا من املو�صوعات اأبرزها تو�صيات اللجنة الفنية ب�صاأن 

الت�صور اخلا�ص بروؤية العمل التطوعي، والت�صور اخلا�ص باإن�صاء قناة على 

اليوتيوب للتدريب واحلقائب املعتمد تنفيذها، واآلية تنفيذ م�صروع االبتكار  

يف جمال خدمة املجتمع وتنميته وجمال التدريب وجمال املناهج الك�صفية 

اال�صرتاتيجيات  اإعداد  عمل  حلقات  وتو�صيات  اخلليج،  دول  ك�صافة  بني 

باجلمعيات  اال�صرتاتيجيات  وم�صوؤويل  الك�صفية  الفنية  اللجنة  الأع�صاء 

الك�صفية، واآلية تنفيذ وتوثيق العمل اخلليجي الك�صفي امل�صرتك، والدرا�صة 

عنا�صر  حول  املطلوب  والتعديل  الك�صفية  الع�صوية  تنمية  حول  البحثية 

الك�صفي  العمل  وتفعيل   ، اخلليجية  الك�صفية  اجلمعيات  من  املقدمة  االآلية 

نظام  وتطبيق   ، الك�صفي  التاأهيل  لدليل  التطويرية  واالجتاهات  اخلليجي، 

GSAT اجلودة

وهدف االجتماع اإىل تطوير منظومة العمل الك�صفي اخلليجي امل�صرتك من 

الك�صفية  االأن�صطة  االإبتكار يف  وتبني برامج  القيادي  التاأهيل  خالل برامج 

وتفعيل  امل�صرتك،  اخلليجي  الك�صفي  العمل  وتعزيز  والوطنية،  اخلليجية 

على  والتاأكيد  املختلفة،  الك�صفية  باملراحل  املتعلقة  واالأن�صطة  الربامج 

الك�صفي  املوؤمتر  تو�صيات  وتفعيل  واخلليجي،  الك�صفي  العمل  توثيق  اأهمية 

من  العربية  الك�صفية  اال�صرتاتيجية  تفعيل  ومناق�صة  باأذربيجان،  العاملي 

الك�صفية  واخلطط  اال�صرتاتيجيات  يف  واإدماجها  ٢٠٢٠م   –  ٢٠١٧ عام 

وتقييمه وتطويره،  الك�صفي اخلليجي  العمل  الوطنية واخلليجية، ومراجعة 

لتعزيز  االجتماعي  التوا�صل  وو�صائل  املحلية  التجارب  من  واال�صتفادة 

امل�صاركات الك�صفية يف الفعاليات والربامج اخلليجية.

احل�صاد الك�صفي
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احل�صاد الك�صفي

مديرية الك�سافة واملر�سدات ت�سارك يف برنامج 

اأداة تقييم الدعم العاملي) GSAT( بالريا�س   

تقييم  اأداة  برنامج  اأعمال  واملر�صدات يف  للك�صافة  العامة  املديرية  �صاركت 

اململكة  عا�صمة  الريا�ص  ا�صت�صافته  الذي   )GSAT(العاملي الدعم 

ويهدف  ٢٠١٨م،  �صبتمرب   ١٥  –  ١٤ من  الفرتة  خالل  ال�صعودية  العربية 

الك�صفية،  العاملية واملنظمة  الك�صفية  الذي تنظمه املنظمة  برنامج جي�صات 

الدعم  وتقدمي  الك�صفية  للجمعيات  االأداء احلايل  م�صتوى  رفع  اإىل  العربية 

لتعزيز  امل�صتقبلية  العمل  االأولويات وجماالت  وامل�صاعدة للجمعيات لتحديد 

القدرات، وامل�صاعدة يف ر�صم خارطة طريق وا�صحة للخطة اال�صرتاتيجية 

والفر�ص  القوة  نقاط  ا�صتهداف  خالل  من  للجمعيات،  القادمة  الوطنية 

املتاحة للدعم ، ونقاط القوة باجلمعيات الوطنية يف تعزيز قدراتها للح�صول 

على الدعم املنا�صب واملوارد والتمويل املطلوب، مّثل ال�صلطنة يف الربنامج 

حممد بن عبداهلل بن م�صلم الهنائي  املدير العام امل�صاعد للك�صافة وحممد 

الب�صرية  التنمية  بق�صم  تدريب  اأخ�صائي  العجمي   ح�صن  بن  عبداهلل  بن 

للك�صافة واملر�صدات.

وتناول الربنامج التعريف باأداة تقييم الدعم العاملي)GSAT( والتاأكيد 

لتح�صني  العاملي  التقييم  ومعايري  اأداة  با�صتخدام  املراجعة  اأهمية  على 

بدائرة  التعريف  مت  كما  الك�صفية،  اجلمعيات  يف  الك�صفية  الربامج  جودة 

العاملية  التقييم  ومعايري  العاملية  الك�صفية  باملنظمة  اخلا�صة  القدرات  رفع 

وكافة حماورها وبنودها لتحقيق اجلودة ال�صاملة، وتو�صيح اآليات التح�صري 

كما  العاملية،  التقييم  اأداة  با�صتخدام  ناجحة  عمليات  ل�صمان  وخطواته 

الربنامج  وت�صمن  متابعتها،  وطرق  املتبعة  التقييم  اآليات  على  التعرف  مت 

مناق�صة عدد من املحاور املهمة التي تعنى باجلودة وحت�صني االأداء املوؤ�ص�صي 

للو�صول  الك�صفية  للحركة  املنت�صبني  لل�صباب  واأو�صع  اأف�صل  لتقدمي خدمات 

اإىل  عدد من االأفكار والروؤى  لتطبيق تلك املعايري واخلروج باأف�صل النتائج.

تتحلى  اأجيال  تن�صئة  يف  ق�صوى  اأهمية  لنا  تربز  ومتطور  متغري  عامل  عرب 

نواحي احلياة،  الوطن يف خمتلف  لتحقيق تطلعات  توؤهلها  قيادية  ب�صفات 

كهدف  اجلانب  بهذا  تعني  التي  الدرا�صات  من  الكثري  ظهرت  هنا  ومن 

ا�صرتاتيجي ي�صكل اأهمية عظمى يف د�صتور الدول التي ت�صعى ملواكبة الع�صر، 

اأبنائنا وتطوير قدراتهم، والعمل  اأن يهتم به بناء �صخ�صية  واأول ما ينبغي 

على ح�صن تقدير ذواتهم ملواجهة املتغريات الع�صرية.

ببناء  ُتعنى  التي  الرائدة  املوؤ�ص�صات  من  واملر�صدات  الك�صافة  حركة  وتعد  

والفتيات  الفتية  تدريب  قبل  يتطلب  بال�صك  وهذا  القيادية،   ال�صخ�صية 

تاأهيلهم  خالل  من  واملوجهني  املدربيني  قدرات  لتنمية  جيدا  نخطط  اأن 

وكما  واقتدار  بكفاءة  دورهم  اأداء  على  تعينهم  التي  باالأدوات  وتزويدهم 

يقال: “  فاقد ال�صيء ال يعطيه”.  

ويعرف الباحثون القيادة باأنها عبارة عن قيام ال�صخ�ص باإقناع اآخرين يف 

جمموعة معينة براأي معني او قانون معني،  ومن هنا كان لزامًا للقيادي اأن 

يكون قدوة لزمالئه حتى يتحقق الهدف املن�صود، حيث متثل القيادة بال �صك 

حلقة و�صل غاية يف االأهمية بني اأفراد املجموعة واملوؤ�ص�صة التي ينتمون اإليها 

كٌل يف جمال اخت�صا�صه . 

فالقيادي الناجح يكون معلمًا وم�صت�صارًا بل قا�صيًا ومتحدثًا،  يجيد التعامل 

اإجبار واإمنا يكون موجها  اأو  واإقناعهم من غري �صغط  اأفراد جمموعته  مع 

وم�صرفًا ال م�صتفردًا باإتخاذ القرارات دون الرجوع اإليهم . 

واحلديث يف هذا املو�صوع ذو �صجون وقد ال ت�صعفنا هذه امل�صاحة ؛ ولتعلم 

القيادة يحتاج اىل بيئة منا�صبة لذلك اأدعو اأولياء اأمور الطلبة لرتك م�صاحة 

من الثقة يف نفو�ص اأبنائهم لتجربة رحلة البحث عن النف�ص من خالل خو�ص 

غمار املع�صكرات الك�صفية واالإر�صادية املميزة التي ي�صهد لها بح�صن التنظيم 

والكفاءة وامل�صداقية . 

صفاء محمد سعيد احلوسنية
مفوضة العالقات العامة 

واإلعالم الكشفي واإلرشادي 
مبحافظة شمال الباطنة  

معًا لتنمية ال�سخ�سية القيادية 
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�صاركت املديرية العامة للك�صافة واملر�صدات يف املخيم الك�صفي العربي 

الك�صفية  املنظمة  مع  بالتعاون  اجلزائر  نظمته  الذي  الـ٣٢  للدورة 

٢٠١٨م، حتت  ٥ �صبتمرب  اإىل  اأغ�صط�ص   ٢٥ العربية خالل الفرتة من 

�صعار “احللم العربي “ مب�صاركة ١٢٠٠ ك�صافًا ميثلون ١٦ دولة عربية 

اإىل جانب وفود من تركيا والواليات املتحدة، حيث مّثل وفد املديرية 

٢٥ ك�صافًا وقائدًا من خمتلف حمافظات  للك�صافة واملر�صدات  العامة 

للك�صافة  العامة  املديرية  خطط   �صمن  امل�صاركة  وجاءت  ال�صلطنة، 

واملر�صدات للتواجد يف كافة املحافل الك�صفية العربية والعاملية، وتنمية  

النف�ص،  على  واالعتماد  امل�صوؤولية  حتمل  جمال  يف  الك�صافة  مهارات 

واكت�صاب املزيد من اخلربات،.

ال�صلطنة  تاريخ  ج�صد  م�صورًا  معر�صًا  م�صاركته  خالل  الوفد  واأقام 

االجنازات  واإبراز  واجليولوجية،  ال�صياحية  ومقوماتها  وح�صارتها 

التنموية واالإقت�صادية التي حتققت على اأر�ص ال�صلطنة يف ظل القيادة 

�صعيد  بن  قابو�ص  ال�صلطان  اجلاللة  �صاحب  ح�صرة  ملوالنا  احلكيمة 

املعظم – حفظه اهلل ورعاه – الك�صاف االأعظم لل�صلطنة، وتقدمي عدٍد 

من الفنون ال�صعبية العمانية.

وحول م�صاركة املديرية العامة للك�صافة واملر�صدات يف املخيم قال اأحمد 

ابن منني اليو�صفي رئي�ص وفد ك�صافة ال�صلطنة : لقد اكت�صبت م�صاركتنا 

اأهمية كبرية حيث ت�صمن  ٣٢ يف اجلزائر  يف املخيم الك�صفي العربي 

والرتفيهية  واالجتماعية  والبدنية  الفكرية  االأن�صطة  من  عددًا  املخيم 

والثقافية وال�صياحية والك�صفية، التي اأقيمت بو�صط العا�صمة، ويف عدد 

اأي�صا  كان  املخيم  اأن  والبليدة، م�صيفا  تيباز  منها  من مدن اجلزائر 

من  به  تنعم  وما  ال�صلطنة  لك�صافة  احلقيقية  ال�صورة  الإبراز  فر�صة 

منجزات ودعم وح�صارة تنموية و�صحية وتعليمية . 

اإنني  الداخلية   الك�صاف ق�صي بن علي احلب�صي  من حمافظة  وقال 

العربي  املخيم  هذا  يف  ال�صلطنة  ك�صافة  وفد  �صمن  بامل�صاركة  �صعيد 

الذي يعترب بيئة خ�صبة الكت�صاب اخلربات الك�صفيه ونقلها اإىل الوحدة 

العربية  الدول  وتقاليد  عادات  على  والتعرف  باملدر�صة،  الك�صفيه 

يف  ال�صياحية  املناطق  بزيارة  واال�صتمتاع  اجلزائر،  تاريخ  وخا�صة  

هذه الدوله وتعترب هذه امل�صاركة اخلارجية االأوىل بالن�صبة يل  واأ�صكر 

امل�صاركة  الفر�صة يف  اإتاحة  للك�صافة واملر�صدات على  العامة  املديرية 

بهذا املخيم . 

٢٥ ك�سافًا وقائدًا ي�ساركون يف فعاليات املخيم الك�سفي العربي الـ٣٢ باجلزائر

احل�صاد الك�صفي
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قدمت عرو�سًا ومعزوفات مو�سيقية متنوعة

الفرقة املو�سيقية الك�سفية ت�سارك يف احتفال جمعية الك�سافة واملر�سدات القطرية باليوم الوطني   

الك�صفية  جمعية  احتفال  يف  الك�صفية  املو�صيقية  الفرقة  �صاركت 

٢٠١٨م،  دي�صمرب   ١٥ اإىل   ١٢ من  الفرتة  القطرية خالل  واملر�صدات 

وذلك بناًء على الدعوة املوجهة من اجلمعية لوزارة الرتبية والتعليم 

امل�صاركة  هذه  وتاأتي  واملر�صدات،  للك�صافة  العامة  املديرية  يف  ممثلة 

�صمن التعاون القائم بني املديرية العامة للك�صافة واملر�صدات وجمعية 

الزيارات  تبادل  على  توؤكد  التي  القطرية،  واملر�صدات  الك�صافة 

من  ا  حر�صً وذلك  البلدين،  اأن�صطة  يف  وامل�صتمرة  الفاعلة  وامل�صاركة 

امل�صرتك يف  للعمل  وتعزيزًا  والتجارب  تبادل اخلربات  الطرفني على 

للك�صافة  العامة  املديرية  مّثل  واالإر�صادية،  الك�صفية  املجاالت  كافة 

واملر�صدات ٣٥ مو�صيقيًا وعازفًا ومدربًا وفنيًا وتراأ�صه �صالح بن م�صلم 

العمريي مدير دائرة العالقات العامة واالإعالم الك�صفي واالإر�صادي. 

ح�صوٍر  اأول  املو�صيقية  بعرو�صها  الك�صفية  املو�صيقية  الفرقة  و�صجلت 

عددًا  الفرقة  قدمت  حيث  اخلارجية،  امل�صاركات  م�صتوى  على  لها 

اأكدت  التي  والعاملية  والعربية  اخلليجية  املو�صيقية  املقطوعات  من 

جدارتهم وخرباتهم  كاأول فرقة ك�صفية مو�صيقية على م�صتوى الوطن 

املديرية  جتربة  ا�صتعرا�ص  على  امل�صاركة  وا�صتملت  والعامل،  العربي 

العامة للك�صافة واملر�صدات يف جمال االإت�صاالت ال�صلكية والال�صلكية 

يف  القطرية  واملر�صدات  الك�صافة  جمعية  منت�صبي  من  عدٍد  وتدريب 

هذا املجال، حيث قام كل من القائد علي بن حممد املعمري والقائد 

ال�صلكية والال�صلكينة  البلو�صي من فريق االت�صاالت  يا�صر بن حممد 

ا�صتعر�صت  عمل  ورقة  بتقدمي  واملر�صدات  للك�صافة  العامة  باملديرية 

جتربة الفريق، وما يقدمه من اأن�صطة وبرامج يف املخيمات الك�صفية 

العاملية على الهواء واالنرتنت، ودور الفريق يف تقدمي الدعم وامل�صاندة 

يف  ال�صلطنة  على  مرت  التي  املدارية  واحلاالت  املناحية  باالأنواء 

ال�صنوات املا�صية . 

احل�صاد الك�صفي
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وفد ك�سفي من اململكة املتحدة يزور ال�سلطنة ويتعرف على كنوزها الطبيعية وتاريخها واإجنازاتها التنموية 

قام وفد ك�صافة اململكة املتحدة بزيارة ال�صلطنة خالل الفرتة ٥ اإىل ١٩ اأغ�صط�ص 

٢٠١٨م ، زار خاللها حمافظة م�صقط وم�صندم وجنوب ال�صرقية و�صمال الباطنة 

وجنوب الباطنة والداخلية وظفار، وتاأتي هذه الزيارة يف اإطار التعاون وتبادل 

 “ الربنامج  �صمن  وذلك  واملر�صدات،  للك�صافة  العامة  املديرية  مع  اخلربات 

حزام اال�صتك�صاف “ الذي هدف اإىل تعزيز مهارات روح اال�صتك�صاف واالعتماد 

١٦-٢٥ عامًا   اأعمار  النف�ص وتطوير الذات، م�صتهدفا بذلك الك�صافة من  على 

اإىل خط  اإىل )٩( جمموعات توجهت كل جمموعه  حيث مت تق�صيم امل�صاركني 

�صري خمتلف، بهدف اإتاحة الفر�صة للم�صاركني من اأجل اكت�صاف جمال الطبيعة 

العمانية  وتاريخ ال�صلطنة وثقافتها يف خمتلف حمافظات ال�صلطنة من حمافظة 

م�صندم اإىل ظفار.

كنوز طبيعية  من  ال�صلطنة  به  تزخر  ما  على  التعرف  الزيارة  برنامج  وا�صتمل 

و�صياحية ومواقع اأثرية وتاريخية، واالطالع على املنجزات التنموية التي حتققت 

يف العهد الزاهر للنه�صة املباركة، 

ويف ختام الزيارة قدم وفد اململكة املتحدة امل�صارك عر�صًا م�صورًا عن زياراتهم 

اأبرزها: زيارة   ال�صلطنة املختلفة  ملختلف املحافظات ج�صد م�صاهدًا من معامل 

جامع ال�صلطان قابو�ص ودار االأوبرا ال�صلطانية، وق�صر العلم، وال�صارع البحري 

املراكز  وزيارة  الزبري،  بيت  متحف  وزيارة  التاريخي،  و�صوقها  مطرح  بوالية 

التجارية مبحافظة م�صقط، ولقطات لوالية خ�صب مبحافظة م�صندم وم�صاهد 

متنوعة لل�صالحف يف  راأ�ص اجلنز ووالية �صور وبدية مبحافظة جنوب ال�صرقية، 

ا�صتمل العر�ص اأي�صًا على مالمح من  الطبيعة اخلالبة مبحافظة ظفار وكذلك 

ختام  ويف  الداخلية،  مبحافظة  العربيني  وم�صفاة  نزوى  و�صوق  لقلعة  زيارتهم 

احلفل تبادل الوفد الك�صفي من اململكة املتحدة الهدايا التذكارية مع امل�صاركني 

يف هذا الربنامج من املديرية العامة للك�صافة واملر�صدات واجلوالة واجلواالت . 

ال�صلطنة  بتنفيذ الربنامج يف   وعرب وفد ك�صافة اململكة املتحدة عن �صعادتهم 

مقدمني �صكرهم لك�صافة ال�صلطنة وللك�صاف االأعظم ح�صرة �صاحب اجلاللة 

ك�صافة  منح  الذي  ورعاه-  اهلل  حفظه   - املعظم  �صعيد  بن  قابو�ص  ال�صلطان 

احلركة  تطور  يف  اأ�صهم  مما  والرعاية؛  والدعم  االهتمام  عمان  ومر�صدات 

نظرياتها  بني  مرموقة  مكانة  تتبواأ  وجعلها  بال�صلطنة،  واالإر�صادية  الك�صفية 

من ك�صافة العامل، كما اأ�صهم هذا الدعم يف تعزيز وتوطيد برامج التعاون بني 

ك�صافة ومر�صدات عمان وك�صافة ومر�صدات اململكة املتحدة

احل�صاد الك�صفي
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احل�صاد الك�صفي

بالذكرى  الداخلية  مبحافظة  واالإر�صادية  الك�صفية  املفو�صية  احتفلت 

قابو�ص  ال�صلطان  اجلاللة  �صاحب  ح�صرة  لتن�صيب  والثالثني  اخلام�صة 

الوحدات  وتكرمي  اأعظم  ك�صافًا  ورعاه-   اهلل  – حفظه  املعظم  �صعيد  بن 

الك�صفية واالإر�صادية بتعليمية املحافظة والداعمني وامل�صاهمني يف احلركة 

الك�صفية واالإر�صادية وذلك بقاعة ال�صهباء بجامعة نزوى حتت رعاية علي 

بن نا�صر بن منري املنريي م�صت�صار وزيرة الرتبية والتعليم لل�صوؤون الك�صفية 

واالإر�صادية وبح�صور الدكتور يعقوب بن خلفان الندابي مدير عام املديرية 

ال�صاملي مدير  العامة للك�صافة واملر�صدات و�صليمان بن عبداهلل بن حممد 

عام املديرية العامة للرتبية والتعليم رئي�ص املفو�صية الك�صفية واالإر�صادية 

مبحافظة الداخلية واأع�صاء االأ�صرة الرتبوية.

ت�صمن احلفل تقدمي ق�صيدة وطنية األقاها الطالب عبداهلل الرا�صدي كما 

اأ�صبال وزهرات مدر�صة عهد النه�صة بوالية ُبهال لوحة فنية  قّدمت وحدة 

غنائية بعنوان “عمان ال�صالم” كما ا�صتمتع احل�صور بلوحة بعنوان ك�صافة 

بهالء  بوالية  جماح  مدر�صة  مر�صدات  وحدة  قدمته  ووالء  عهد  ومر�صدات 

ووحدة ك�صافة مدر�صة اأدم .

احلركة  يف  وامل�صاهمني  الداعمني  بتكرمي  املنا�صبة  راعي  قام  اخلتام  ويف 

الك�صفية  الوحدات  تكرمي  مت  كما  باملحافظة،  واالإر�صادية  الك�صفية 

للعام  املحلية  واالإر�صادي  الك�صفي  التفوق  م�صابقة  يف  املجيدة  واالإر�صادية 

الدرا�صي الفائت حيث جاءت النتائج على النحو التايل : يف مرحلة االأ�صبال 

والزهرات فازت وحدة منرب العلم للتعليم االأ�صا�صي باملركز االأول وتقا�صمت 

للتعليم  ال�صاخمات  و�صيح  االأ�صا�صي  للتعليم  ال�صعد  حي  مدر�صتي  وحدة 

االأ�صا�صي املركز الثاين بينما ح�صل على املركز الثالث وحدة مدر�صة بركة 

وحدة  االأول  املركز  على  ح�صلت   ) الفتيان   ( الك�صافة  مرحلة  ويف  ؛  املوز 

اأبو  الثاين كل من مدر�صتي  املركز  تقا�صمت  بينما  مدر�صة مو�صى بن علي 

زيد الريامي واأحمد بن النظر وح�صلت على املركز الثالث وحدة مدر�صة 

ابن بركة ال�صليمي للتعليم اال�صا�صي ؛ اأما مرحلة الك�صاف املتقدم ففازت به 

وحدة مدر�صة مازن بن غ�صوبة وجاءت وحدة مدر�صة ال�صيخ حممد بن روح 

ثانيا، اأما نتائج املر�صدات يف مرحلة املر�صدات فقد ح�صلت وحدة مدر�صة 

ام اأمين على املركز االأول، وح�صلت كل من وحدتي مدر�صة �صيما ومقزح 

بينما ح�صلت  الثاين،  املركز  االأ�صا�صي على  للتعليم  دار�ص  ومدر�صة مرفع 

يف  اأما  الثالث،  املركز  على  االأ�صا�صي  للتعليم  املعا�صي  �صيح  مدر�صة  وحدة 

مرحلة املر�صدات املتقدمات فازت وحدتي مدر�صة ال�صيخة ن�صرية للبنات 

ومدر�صة القلعة باملركز االأول، وحلت ثانيًا وحدة مدر�صة زينب بنت قي�ص، 

الثالث؛  املركز  الريامية من احل�صول على  ومتكنت وحدة مدر�صة عائ�صة 

فعاليات  اجناح  يف  امل�صاركني  والقائدات  والقادة  الوحدات  تكرمي  مت  كما 

تكرمي  �صمل  كما  الوظيفية،  انتهت خدماتهم  الذين  القادة  وتكرمي  احلفل 

املدار�ص املحت�صنة الأن�صطة ق�صم الك�صافة واملر�صدات بدرع االإجادة الك�صفية 

ال�صاخمات ومدر�صة حي  و�صيح  الريامي  اأبو زيد  واالإر�صادية وهي مدر�صة 

ال�صعد ومدر�صة مارية القبطية.

 

املفو�سية الك�سفية والإر�سادية بالداخلية حتتفل بالذكرى الـ ٣٥ لتن�سيب جاللته ك�سافًا اأعظم
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8 متدربات من املر�سدات ي�ساركن يف دورة التدريب القيادي باململكة الأردنية الها�سمية 

 ٢٦ اإىل    ٢٢ الفرتة   واملر�صدات خالل  للك�صافة  العامة  املديرية  �صاركت   

اأكتوبر ٢٠١٨م  يف دورة التدريب القيادي على اأهداف التنمية امل�صتدامة 

العاملية  اجلمعية  من  بتنظيم  الها�صمية   االأردنية  باململكة  اأقيمت  التي 

برنامج  �صمن  اإ�ص  بي  يو  �صركة  من  وبدعم  الك�صافة  وفتيات  للمر�صدات 

ال�صراكة القائم بينهما والذي ميتد ل�صنوات حتت �صعار “كونوا اأنتم التغيري 

االإيجابي”، وهدفت الدورة اإىل تطوير القدرات القيادية لدى ال�صابات يف 

اجتماعي  تغيري  الإحداث  وت�صجيعهن  العربي  االإقليم  يف  االأع�صاء  الدول 

على  املمار�صات  اأف�صل  اي�صال  اإىل  باالإ�صافة  جمتمعاتهن،  يف  ايجابي 

وال�صاملة  املتنّوعة  التنظيمّية  باملمار�صات  الوعي  وزيادة  العاملي،  ال�صعيد 

واملر�صدات  للك�صافة  العامة  املديرية  ومّثل  االأع�صاء،  املُنظمات  داخل 

بالدورة ٨ متدربات ميثلن خمتلف املحافظات التعليمية.

)اإدارة  جل�صة  منها  التدريبية  اجلل�صات  من  عدد  على  الدورة   وا�صتملت 

هذه  اأهمية  على  فيها  الرتكيز  مت  التي  وتنميته  املجتمع  خدمة  م�صاريع 

امل�صاريع، وما ميكن اأن حتدثه من تقدم يف املجتمعات، وكذلك على اأهمية 

هدفًا   ١٧ عددها  والبالغ  امل�صتدامة  التنمية  باأهداف  امل�صاريع  هذه  ربط 

من  عليها  التوقيع  ومت  ٢٠١٥م  عام  املتحدة يف  االأمم  قبل  من  و�صعها  مت 

عاملنا  تواجه  التي  التحديات  ملجابهة  تاريخي  اتفاق  بعد  العامل  قادة  قبل 

واإىل و�صع حد للفقر وعدم امل�صاواة وتغري املناخ بحلول عام ٢٠٣٠م، وكل 

هدف من اأهداف التنمية امل�صتدامة الـ ١٧ له غايات تطبق يف العامل وفقا 

الحتياجات كل بلد ، وركزت اجلمعية العاملية للمر�صدات وفتيات الك�صافة 

اإمكاناتها  ق�صارى  حتقيق  على  فتاة  كل  م�صاعدة  على  اجللية  هذه  يف 

مل�صاعدة جمتمعها والعامل من حولها لتحقيق تلك االأهداف.

وذلك  املجتمعية  امل�صاريع  اإحدى  لتخطيط  منوذج  اإىل  الدورة  وتطرقت   

من  و�صعه  مت  والذي  اإ�ص  بي  يو  مب�صروع  اخلا�ص  املنهج  يف  ورد  ملا  وفقا 

حول  تدريبية  وجل�صة  الك�صافة،  وفتيات  للمر�صدات  العاملية  اجلمعية  قبل 

الواجب  االإجرائية  بالطرق  التعريف  تناولت  التي  واملنا�صرة(  )الدعم 

القيام بها عند تنظيم حمالت التوعية وكيفية ا�صتخدام خمتلف الو�صائل 

الأكرب عدد من  الو�صول  اأجل  االإجتماعي من  التوا�صل  وو�صائل  االإعالمية 

الفئة امل�صتهدفة واإحداث تطوير وتغيري اإيجابي يف املجتمعات، اأما يف حمور 

اأن�صطة  تو�صيح  يف  االإعالم  اأهمية  اإىل  التطرق  مت  االإعالمية(  )ال�صورة 

للمر�صدات  العاملية  للجمعية  االإر�صادية  واخلطوط  امل�صتدامة  التنمية 

مت  حيث  والبيانات  ال�صور  ن�صر  ب�صيا�صة  واخلا�صة  الك�صافة  وفتيات 

نقل  يف  الدقة  توخي  واأهمية  ال�صحفي  اخلرب  �صياغة  كيفية  اإىل  التطرق 

الفئة  من  الكتابية  املوافقة  اأخذ  اأهمية  وكذلك  والبيانات  املعلومات  كافة 

امل�صتهدفة قبل عملية ن�صر اأي �صور اأو بيانات، وا�صتعر�صت جل�صة) توجيه 

من  خطوة  كل  يف  بها  القيام  الواجب  االإجراءات  اأهم  امل�صاريع(  وتقييم 

خطوات م�صاريع التنمية امل�صتدامة.

و�صاركت القائدة  مرمي احلا�صرية والقائدة اأماين اجلابرية �صمن فريق 

التخطيط والتدريب اإىل جانب االأردن وم�صر ولبنان وفل�صطني والكويت .

وحول هذه امل�صاركة قالت �صريفة بنت عبدالرب اليافعية م�صرفة مر�صدات 

مبحافظة  والتعليم  للرتبية  العامة  باملديرية  واملر�صدات  الك�صافة  بق�صم 

العمل اخلا�صة  اأوراق  العديد من  الربنامج ناجح ومت خالله طرح  ظفار: 

وتنمية  خدمة  م�صاريع  اإدارة  طرق  وكذلك  امل�صتدامة  التنمية  باأهداف 

وقد  املر�صدات  اأن�صطة  عن  االإعالم  وطرق  واملنا�صرة  والدعم  املجتمع 

احل�صاد الك�صفي
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ك�سافة ال�سلطنة ت�سارك يف اللقاء الك�سفي العربي لدمج ذوي الإعاقة بالأردن

�صاركت املديرية العامة للك�صافة واملر�صدات يف اللقاء الك�صفي العربي االأول 

لدمج ذوي االإعاقة باحلركة الك�صفية العربية الذي اأقيم بالعا�صمة االأردنية 

الك�صفية  واملنظمة  االأردنية  واملر�صدات  الك�صافة  جمعية  مع  بالتعاون  ان  عمَّ

“ لقاء  �صعار  حتت  ٢٠١٨م  نوفمرب   ٢٤ اإىل   ٢١ من  الفرتة  خالل  العربية  

احل�صني لل�صالم “ ومب�صاركة قرابة ١٢ دولة عربية ميثلون ال�صم واملكفوفني 

املن�صمني يف احلركة الك�صفية من الفئة العمرية ١٢ - ١٧ عاما، ركز اللقاء  

وم�صابقة   ، املجتمعي  وال�صلم   ، وال�صالم  الريا�صة   : هي  جماالت  �صت  على 

الذهنية،  واالألعاب   ، الك�صفية  واملهارات   ، االأفالم  و�صناعة   ، الروبوتات 

و�صاركت املديرية العامة للك�صافة واملر�صدات بوفد ك�صفي مكون من القائد 

اإبراهيم احل�صني  بن  اأفلح  والك�صافني  �صنان  اآل  بن عبا�ص  بن ح�صن  يون�ص 

و�صهيب بن اأحمد العامري . 

وتنفيذ  لتخطيط  الالزمة  املهارات  من  العديد  واكت�صبت  كثريا  ا�صتفدت 

امل�صاريع املجتمعية والتي بدوري �صاأقوم بنقلها للميدان الرتبوي باملحافظة 

مهارات  �صقل  يف  اأهمية  من  لها  ملا  الفعاليات  هذه  مثل  تكرار  واأمتنى 

القائدات يف خمتلف اجلوانب.

وقالت بدرية بنت عبداهلل ال�صدية : الدورة مهمة وت�صمنت عددًا من االأوراق 

اخلا�صة بقيادة الذات واأمناط التفكري اخلا�صة بنموذج القيادة باجلمعية 

واإدارة  امل�صتدامة،  التنمية  واأهداف  الك�صافة،  وفتيات  للمر�صدات  العاملية 

م�صاريع خدمة املجتمع وتنميته والدعم واملنا�صرة،  م�صيفة اأن تلك االأوراق 

تعد من املحاور الرئي�صية يف برنامج التدريب القيادي على اأهداف التنمية 

امل�صتدامة والتي �صتاأهل امل�صاركات لكيفية حتديد احتياجات املجتمع وو�صع 

اخلطط الالزمة مل�صاعدة تلك املجتمعات للتطوير والنمو امل�صتدام.

احل�صاد الك�صفي
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حتت �سعار التنمية امل�ستدامة والهتمام بالأر�س 

مديرية الك�سافة واملر�سدت تنظم املخيم الك�سفي العاملي على الهواء والإنرتنت بكلية الربميي اجلامعية   

�صاركت املديرية العامة للك�صافة واملر�صدات يف فعاليات املخيم الك�صفي العاملي 

�صارك  الذي  االإنرتنت  على  ال٢٢  العاملي  الك�صفي  واملخيم  الهواء  على  ال٦١ 

فيه اأكرث من مليون ون�صف م�صارك حول العامل خالل الفرتة من ١٩ – ٢٢ 

اأكتوبر ٢٠١٨م، حتت �صعار )احلياة يف الرب(، وهو الهدف اخلام�ص ع�صر من 

اأهداف التنمية امل�صتدامة التي اأطلقتها االأمم املتحدة، ويخت�ص هذا الهدف 

اإيكولوجية  واأنظمة  وغابات  حيوانات  من  الربية  واحلياة  باالأر�ص  باالهتمام 

حيث �صجلت  املحطة الرئي�صية التي اأقيمت بكلية الربميي اجلامعية، وقد بلغت 

عدد املحطات ٦٩ حمطة على م�صتوى ال�صلطنة، توا�صلوا خاللها مع ١٢٣ دولة 

حول العامل، فيما و�صل عدد امل�صاركني من ال�صلطنة باملخيم ٤ اآالف م�صارك .

معر�ض م�صور

واأرقام  واح�صائيات  �صورًا  ج�صد  م�صورًا  معر�صًا  اإقامة  امل�صاركة  ت�صمنت 

حتكي م�صرية وتاريخ م�صاركة املديرية العامة للك�صافة واملر�صدات يف املخيمات 

الك�صفية العاملية على الهواء واالإنرتنت من �صنة ١٩٨٦م وما حتقق من اجنازات 

طوال هذه ال�صنوات، وتكرمي املحافظات التعليمية للع�صائر اجلوالة واجلواالت 

الفائزة باملراكز االأوىل بدرع املديرية يف املخيم الك�صفي العاملي على الهواء 

واالإنرتنت يف ال�صنة املا�صية، وتكرمي اجلهات املتعاونة الجناح فعاليات املخيم 

واأن�صطته .

حمطات متنوعة

املتنوعة  املخيم  حمطات  عرب  والربامج  االأن�صطة  من  عددًا  املخيم  و�صهد 

االت�صال  وحمطة  لينك  و�صكاونت  �صبيك  والتيم  لينج  االإيكو  حمطة  منها 

ا�صتخدمت  التي  الراديو  وحمطة  التعليمية  الفيديو  االألعاب  وحمطة  املرئي 

لالت�صال والتفاعل مع االأن�صطة التعليمية الهادفة وما حتتويه من ندوات حول 

التنمية امل�صتدامة حول احلياة يف الرب، باال�صافة اإىل جمموعة من الفعاليات 

وامل�صابقات منها  )حمطة الف�صاء( وهو ن�صاط حواري يعتمد على ا�صتخدام 

واملواقف  املعظالت  بع�ص  حلل  البناء  واحلوار  واملناق�صة  اال�صتماع  مهارة 

مواقف  عدة  خالله  من  واملر�صدات  الك�صافة  ي�صتعر�ص  دميوقراطية  ب�صورة 

تزويد  يتم  حيث  ميل،   ٢٠٠ القاعده  عن  تبعد  ف�صائية  �صفينة  حتطم  منها 

النقاذ  ال�صليم  القرار  واتخاذ  لتنفيذها  املعطيات  من  مبجموعة  امل�صاركني 

الفريق يف ال�صفينة املحطمة.

 وبرنامج )املهارات اخلا�صة( ومن خالله ي�صتعر�ص الك�صافة واملر�صدات 

مواهبهم اخلا�صة وت�صويرها يف مقطع فيديو ورفعها على موقع املخيم 

ي�صتخدم  ك�صفية  لعبة مغامرات  وهي  بونت(  ولعبة )جون   ، االلكرتوين 

من  املعلومات  ا�صتخراج  كتعلم  خمتلفة  ك�صفية  مهارات  الالعب  فيها 

الق�صة، وقراءة اخلرائط وا�صتخدام البو�صله، وا�صتخدام التكنولوجيا، 

وجتربة �صنع االت�صال الال�صلكي باالإ�صافة اإىل ايجاد بيئة للتناف�ص وبث 

روح التحدي. 
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برامج جديدة 

وهو  العامل(  )اكت�صاف  برنامج   املخيم  يف  طبقت  التي  اجلديدة  الربامج  ومن 

برنامج يتيح للك�صافة واملر�صدات اكت�صاف املحطات املختلفة يف العامل والتحاور 

م�صتدام،  عامل   لتحقيق  التقارب  وتعزيز  ال�صلمي،  التعاي�ص  حول  بينهم  فيما 

وبرنامج )�صفرة مور�ص( وهي عمليات التوا�صل با�صتخدام لغة التخاطب ب�صفرات 

مور�ص، كما يوجد بني االأن�صطة برنامج( املخترب ) ومن خالله يتم عر�ص عدد من 

التجارب العلمية الب�صيطة التي يتم فيها تدوير خامات البيئة، ومن بني االأن�صطة  

)فن الر�صائل الق�صرية( وهو برنامج تطبيقي على الهواتف النقالة يوظف لر�صم 

�صور ب�صيطة عن طريق الرموز امل�صتخدمة لكتابة ر�صائل ن�صيه، وبرنامج )ا�صنع 

مكينة ت�صل�صل االأحداث اخلا�صة بك( ويتمثل التحدي يف اإنتاج جهاز ب�صيط من 

اال�صياء العادية ويتم احت�صاب النقاط لالأف�صل واالأكرث اإبداعا لالأجهزة.

مراكز متقدمة عامليًا 

املحطة  يف  امل�صاركني  انطباعات  من  عددًا  ر�صدنا  احلدث   هذا  اأهمية  وملعرفة 

الرئي�صية بكلية الربميي اجلامعية يف البداية قالت �صعاد بنت عبداهلل بن �صعود 

املحروقية من فريق االت�صاالت الال�صلكية واالنرتنت م�صوؤولة املعر�ص العام: لقد 

ركزنا يف املعر�ص على  اأهم االجنازات التي حققها الفريق خالل ال�صنوات الـ ٢٧ 

املا�صية منها: اإحراز مراكز متقدمة على امل�صتوى العاملي، وح�صول ال�صلطنة على 

خالل  االأخرى  الدول  مع  امل�صجلة  االت�صاالت  عدد  حيث  من  عامليًا  االأول  املركز 

عن  لها  املعرفة  جتدد  املخيم  يف  امل�صاركة  باأن  واأكدت  االأخرية،  �صنوات  الع�صر 

الربامج امل�صتخدمة، وتبادل اخلربات مع القيادات وامل�صاركني، وقالت اإن املخيم 

يزيد من اأوا�صر االأخوة واملحبة ون�صر التعاي�ص ال�صلمي بني الك�صافة واملر�صدات يف 

ال�صلطنة وخمتلف دول العامل.

وقالت رحاب بنت علي بن نا�صر املقبايل جوالة من كلية الربميي اجلامعية: اإن 

امل�صاركة يف هذا املخيم اأكت�صبتني  مهارات جديدة من خالل تدريب امل�صاركني على 

الربامج امل�صتخدمة للتفاعل والتوا�صل مع منت�صيبي احلركة الك�صفية حول العامل، 

وامل�صابقات  االأفكار  فتنوع  املخيم  اأيام  رائعة طوال  قائلة: ع�صنا جتربة  وحتدثت 

التي �صهدها برنامج املخيم �صاهم يف ا�صتقطاب خمتلف �صرائح املجتمع مبحافظة 

الربميي لال�صتفادة مما يقدمه املخيم من اأن�صطة تفاعلية . 

ندوات وحوارات هادفة 

االأن�صطة امل�صاحبة خالل املخيم كان لها دور مهم الإدارة الندوات على م�صتوى 

مر�صدات  م�صرفة  الهنائية  ال�صبع  بن  خليفة  بنت  زهرة  اأكدت  هنا  ومن  العامل، 

اأثرت  التي  امل�صتدامة  التنمية  موا�صيع  تناولت  متكاملة  ندوة  اأعددنا  لقد  قائله: 

امل�صاركة  من  ا�صتفادتي  وكانت  املهمة  التو�صيات  من  بعدد  وخرجت  بالنقا�صات 

رحاب بنت علي بن ناصر املقبالي

جوالة من كلية البرميي اجلامعية
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كبرية جدًا متثلت يف التعرف على الكثري من املعلومات املتعلقة باملوا�صيع املطروحة 

مكوناتها،  بجميع  البيئة  يف حماية  واملر�صدات  الك�صافة  دور  وتو�صيح  النقا�ص  يف 

والتعرف على الكثري من منت�صبي احلركة من خمتلف دول العامل، وبذلك تبادلت 

معهم معلومات متعلقة مبو�صوع املخيم واأي�صًا كجانب ت�صويقي ملقومات ال�صلطنة 

ال�صياحية والطبيعية.

وحتدث قائد عام ع�صائر جوالة وجواالت الكلية اأحمد بن عامر بن �صيف ال�صعيدي 

قائاًل: ت�صرفنا باأن نكون جزءًا من هذا احلدث العاملي فدورنا كان م�صاندة فريق 

على  الع�صرية  اأفراد  توزيع  خالل  من  باملديرية  واالإنرتنت  الال�صلكية  االت�صاالت 

نحن  االأخرى  الكفة  ويف  القاعات،  يف  الدعم  لفريق  كم�صاندين  القاعات  جميع 

يف  للخو�ص  جاهزين  اأ�صبحنا  فاالآن  معنا  املوجودين  القادة  خربات  من  ن�صتفيد 

هذه التجربة مرة اأخرى، فقمنا بتمكني اأفراد الع�صرية من خالل هذا املخيم.

خربات ومواهب 

للرتبية  العامة  املديرية  من  ك�صفي  م�صرف  الغيالين  جوهر  بن  عبدالرحمن  اأما 

والتعليم مبحافظة الربميي فقال: اأن طبيعة م�صاركتي يف املخيم كانت من خالل 

تن�صيق الزائرين للمحطة من الوحدات الك�صفية واالإر�صادية واجلهات واملجتمعية 

التوا�صل مع م�صاركني من خمتلف دول العامل  اأن  للم�صاركة يف احلدث، مو�صحا 

امل�صاركني،  حما�ص  من  اال�صتفادة  نن�صى  وال  وبينهم  بيننا  العالقة  نوثق  يجعلنا 

ورغبة اجلميع بامل�صاركة بن�صاط الك�صافة واملر�صدات ومن خالل حما�صهم اكت�صفنا 

مواهب اأع�صاء ع�صرية اجلوالة واجلواالت.

وكتجربة اأوىل للجوالة اأمرية بنت �صيف بن را�صد البادية من كلية الربميي اجلامعية 

عربت عن �صعادتها وفخرها كونها احدى امل�صاركات بهذا املخيم، فالتجربة االأوىل 

جعلت منها جوالة متحم�صة للم�صاركة يف ال�صنوات املقبلة، فذكرت: �صوف ت�صبح 

كلية الربميي اجلامعية �صمن املحطات املعتمدة يف ت�صغيل وتنظيم املخيم الك�صفي 

املخيم  هذا  يف  املوجودة  العظيمة  اخلربات  اأما  القادمة،  ال�صنوات  يف  العاملي 

جعلتني اقتدي بهم واأ�صعى جاهدة للو�صول اإىل ما هم عليه االآن كما اأنني تعرفت 

الـ  غرفة  خالل  من  العامل  حول  من  واالإر�صادية  الك�صفية  احلركة  منت�صبي  على 

.Scoutlink

الرو�صدي من كلية الربميي اجلامعية  وقال اجلوال ذياب بن حممد بن عبداهلل 

التي ت�صجع  اأحد املنظمني لالأن�صطة لقد �صممنا خالل املخيم عددًا من االألعاب 

على  العمل بروح الفريق، وتنمي بع�ص املهارات الك�صفية والتعاون والعمل اجلماعي 

والزهرات  االأ�صبال  مع  يتوا�صل  جعلته  االألعاب  اإن  مو�صحا:  الواحد،  الفريق  يف 

وبذلك اتيحت له  فر�صة احلديث معهم والتعرف على خططهم امل�صتقبلية . 

القائد أحمد بن عامر بن سيف السعيدي

قائد عام عشائر جوالة وجواالت كلية البرميي

أميرة بنت سيف بن راشد البادية 

 جوالة كلية البرميي اجلامعية 

 ذياب بن محمد بن عبداهلل الروشدي

 جوال كلية البرميي اجلامعية
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ا�ستمل على برامج تعليمية 

جذابة وندوات نقا�سية حول 

احلياة على الرب

...............

التنمية امل�صتدامة

من مدر�صة ال�صلطنة للتعليم االأ�صا�صي  بالربميي حتدثت منى حممد �صريف 

عن  التعبري  عن  واأعجز  رائعة  الفعاليات  اإن:  قائلة  متقدمة  مر�صدة  خان 

�صعادتي بامل�صاركة فلقد حظيت باحلديث مع الك�صافة واملر�صدات من اأنحاء 

العامل للتعرف على حركتهم الك�صفية وتبادل معلومات كثرية وكان ذلك من 

.Scout link واأي�صًا عن طريق االأجهزة الال�صلكية و  Joti TVخالل

على  ح�صلت  باأنها  متقدمات  مر�صدات  فريق  قائدة  املتويل  مروة  وقالت 

العديد من املعلومات حول البيئة وكيفية احلفاظ عليها من خالل م�صاركتها 

التوا�صل  برامج  ا�صتخدام  كيفية  تعلم  يل   امل�صاركة  واأتاحت  املخيم،  يف 

خارج  من  مر�صدات  على  بالتعرف  ا�صتفدت  وقد  واملر�صدات،  الك�صافة  مع 

املحافظة وكذلك التعرف على قائدات من جن�صيات خمتلفة.

احل�صاد الك�صفي
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ناق�صت املديرية العامة للك�صافة واملر�صدات االأن�صطة الك�صفية واالإر�صادية 

التطويرية  املوا�صيع  من  وعددًا  م    ٢٠١٨ عام  �صيف  خالل  نفذتها  التي 

الذي  اجتماعها  يف  بال�صلطنة  واالإر�صادي  الك�صفي  منظومة  العمل  لتفعيل 

املديرية  الندابي مدير عام  يعقوب بن خلفان بن عبداهلل  الدكتور  تراأ�صه 

العامة للك�صافة واملر�صدات  خالل يومي االأربعاء واخلمي�ص املوافق ١٥ و١٦ 

من اأغ�صط�ص ٢٠١٨م بح�صور مديري العموم امل�صاعدين ومديري الدوائر 

وم�صاعديهم وروؤ�صاء االأق�صام.

والتنفيذ  للتخطيط  بذلت  التي  باجلهود  العام  املدير  الدكتور  واأ�صاد 

لها  كان  والتي  ال�صيفية  واالإر�صادية  الك�صفية  املخيمات  لتنفيذ  واالإ�صراف 

االأثر الطيب يف تعزيز ال�صراكة مع �صركاء النجاح من املوؤ�ص�صات احلكومية 

يف  امل�صرتكة  والربامج  اأالن�صطة  من  عدد  تنفيذ  خالل  من  واخلا�صة 

املخيمات .

كما نوق�صت عدد من املوا�صيع املدرجة على جدول االأعمال ومنها مناق�صة 

التقارير اخلتامية للمخيمات الك�صفية واالإر�صادية ومناق�صة امليزانية العامة 

للم�صاركة  املقدمة  الدعوات  من  عدد  ومناق�صة  م   ٢٠١٩ لعام  للمديرية 

للوحدات  البيانات  قاعدة  وبناء  والعاملية،  العربية  الفعاليات  من  عدد  يف 

الك�صفية واالإر�صادية، والت�صجيل االإلكرتوين وم�صروع تطوير �صارات الهواية 

امل�صاركات  ودليل  والزهرات  االأ�صبال  ودليل  التقدم  و�صجالت  والكفاية 

الك�صفية،  ال�صياحة  وم�صروع  ال�صنوي  التقرير  اإعداد  وتو�صيف  اخلارجية 

واآليات توزيع االإ�صدارات الك�صفية واالإر�صادية للمحافظات التعليمية وعدد 

من املوا�صيع التطويرية، حيث �صجل االإجتماع طرح عدد من االأفكار والروؤى 

لتطوير منظومة العمل الك�صفي واالإر�صادي.

مديرية الك�سافة واملر�سدات تناق�س عددًا من املوا�سيع الك�سفية والفنية وال�رصاكة املجتمعية

مديرية الك�سافة واملر�سدات تناق�س الروؤى التطويرية للمرحلة القادمة

اجتماعها  واملر�صدات  للك�صافة  العامة  املديرية  عقدت    

الثاين ملناق�صة االأن�صطة الك�صفية واالإر�صادية وعدد من املوا�صيع واالأن�صطة 

الدكتور  االجتماع  حيث تراأ�ص  املجتمعية،  وال�صراكة  والفنية  الك�صفية 

يعقوب بن خلفان بن عبداهلل الندابي مدير عام املديرية العامة للك�صافة 

الدوائر  ومديري  للك�صافة  امل�صاعد  العام  املدير  واملر�صدات بح�صور 

وم�صاعديهم وروؤ�صاء االأق�صام.

اجلميع  بذلها  التي  اخلالقة  الرتبوية  باجلهود  العام  املدير  الدكتور  اأ�صاد 

ي�صهم يف  العطاء مبا  موا�صلة  اأهمية  على  موؤكدًا  املا�صية،  الفرتات  خالل 

االلتزام  اأهمية  على  م�صددًا  واالإر�صادي،  الك�صفي  العمل  منظومة  تعزيز 

لتحقيق  العمل  �صاعات  وت�صخري  الر�صمي  الدوام  وبتوقيت  العمل  ب�صوابط 

املزيد من االإنتاجية، وحت�صني االأداء و�صواًل اىل اجلودة ال�صاملة يف العمل 

املوظفني  بع�ص  من  قدمت  التي  باملبادرات  م�صيدًا  واالإر�صادي،  الك�صفي 

واملخت�صني بدوائر املديرية لتنفيذ عدد من االأن�صطة املجتمعية التي تربز 

دور الك�صفية يف تعزيز القدرات ملنت�صبيها.

واأ�صاف قائاًل: االجتماع �صيت�صمن طرح عدد من تلك املبادرات وامل�صاريع 

التي �صيتم مناق�صتها بهدف ا�صتلهام املزيد من االأفكار والروؤى مبا ي�صهم يف 

تعزيز االأهداف املخطط لها.

كما اأكد على اأهمية تفعيل اأنظمة البوابة التعليمية املختلفة باجناز املعامالت 

اإلكرتونيا، ومنها تفعيل نظام عتاد واأنظمة املرا�صالت، والبحث عن خطوات 

العمل  لت�صهيل  الكرتونية،  �صجالت  اإىل  الورقية  ال�صجالت  لتحويل  جادة 

على اأق�صام الك�صافة واملر�صدات باملحافظات التعليمية والوحدات الك�صفية 

واالإر�صادية التابعة لها.

احل�صاد الك�صفي
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املراأة  يوم  مبنا�صبة  حفاًل  واملر�صدات  للك�صافة  العامة  املديرية  نظمت    

العمانية الذي ي�صادف ١٧ من اأكتوبر من كل عام، بح�صور جميع املوظفات 

واملر�صدات  للك�صافة  العامة  املديرية  عام  بديوان  املديرية  بقاعة  وذلك 

ببو�صر.

املديرية  عام  مدير  الندابي  عبداهلل  بن  خلفان  بن  يعقوب  الدكتور  واألقي 

عمانية  وكل  املديرية  موظفات  فيها  هناأ  كلمة  واملر�صدات  للك�صافة  العامة 

تعي�ص على اأر�ص هذا الوطن العزيز �صواء كانت موظفة اأو ربة منزل اأو طالبة 

الكرمية  الرعاية  ظل  يف  املرموقة  مكانتها  نالت  التي  العمانية  املراأة  بيوم 

 – املعظم  �صعيد  بن  قابو�ص  ال�صلطان  �صاحب اجلاللة  موالنا ح�صرة  من 

القيام  من  املراأة  لل�صلطنة،  مَكن  االأعظم  ورعاه-  الك�صاف  اهلل  حفظه 

بدورها البارز وامللمو�ص واأتاح لها الفر�ص الإثبات جدارتها يف كافة املجاالت 

احلياتية واأ�صهمت املراأة مع اأخيها الرجل يف البناء والتنمية، و�صغلت الكثري 

من املنا�صب العليا، م�صيفا اأن االإ�صالم اأول من كرم املراأة مبنحها احلقوق 

كاملة، وختم حديثة بالتهناأة لكل املنت�صبات حلركة املر�صدات م�صيدًا بالدور 

امللمو�ص  الذي تلعبه مر�صدات عمان وقائداتها على كافة ال�صعد، بعدها مت 

توزيع الهدايا التذكارية ملوظفات املديرية .

  وقالت ابت�صام بنت عبداهلل العامرية املديرة العامة امل�صاعدة للمر�صدات: 

اإليها  ياأتي هذا اليوم تكرميًا للمراأة العمانية وتقديرًا للمكانة التي و�صلت 

ال�صلطان  اجلاللة  �صاحب  ح�صرة  موالنا  من  الكرمية  ظل  الرعاية  ففي 

والتوظيف  التعليم  يف  حقوقها  املراأة  اهلل-  اأخذت  -اأبقاه  املعظم  قابو�ص 

وغريها من املجاالت، ويعد ال�صابع ع�صر من اأكتوبر من كل عام يوم يتوج 

املراأة الُعمانية باعتبارها  اأحد الركائز االأ�صا�صية لبناء الدولة ودفع عجلة 

والعلمية  والثقافية  واالجتماعية  االقت�صادية  املجاالت  �صتى  يف  التقدم 

وال�صيا�صية، لت�صاهم يف بناء الوطن وتعزيز قيم املواطنة لدى جميع �صرائح 

املجتمع.

بيوم  االحتفال  ياأتي  تربوية(:  )باحثة  العربية  حممد  بنت  مرمي  وقالت    

املراأة العمانية يف ال�صابع ع�صر من اأكتوبر ترجمة لتوجيهات موالنا جاللة 

ال�صلطان قابو�ص بن �صعيد املعظم – حفظه اهلل ورعاه -  واإن هذا التكرمي 

م�صرية  يف  البناء  لدورها  واإبرازًا  باملراأة،  موالنا  اهتمام  على  دليل  خري 

النه�صة  بدايات  منذ  ال�صلطنة  ت�صهدها  التي  التقدم  عجلة  ودفع  التنمية 

املباركة ، واإن احتفال املديرية العامة للك�صافة واملر�صدات بهذه املنا�صبة ؛ 

تقديرًا ال�صهامات منت�صبات احلركة االإر�صادية يف جميع املجاالت على كافة 

االأ�صعدة املحلية والعربية والعاملية .  

وقالت رابعة العدوية رئي�صة ق�صم خدمة وتنمية املجتمع :  اإن كل يوم تعي�صه 

املراأة العمانية يف هذا الوطن الغايل وحتت القيادة احلكيمة ملوالنا ح�صرة 

�صاحب اجلاللة -حفظه اهلل ورعاه- لهو يوم عيد و�صكر وامتنان، فاملراأة 

العمانية منذ فجر النه�صة املباركة حظت بامل�صاواة مع الرجل فعملت معه 

الر�صيدة على متكني  الوطن، كما عملت احلكومة  بناء  اإىل جنب يف  جنبا 

رفيعة  قيادية  لتويل منا�صب  اأهلها  املجاالت، مما  كافة  العمانية يف  املراأة 

بال�صكر  نتقدم  اليوم  هذا  ويف  والدويل،  الوطني  ال�صعيدين  على  امل�صتوى 

اجلزيل ملوالنا ح�صرة �صاحب اجلاللة ال�صلطان قابو�ص بن �صعيد املعظم –

حفظه اهلل ورعاه- على ما تف�صل به واأنعم من تخ�صي�ص يوم ال�صابع ع�صر 

من اكتوبر من كل عام لالحتفال باملراأة العمانية، كما ي�صرنا اأن ن�صكر مدير 

والكرمية  اللطيفة  مبادرته  على  واملر�صدات  للك�صافة  العامة  املديرية  عام 

يف االحتفاء مبوظفات املديرية �صباح هذا اليوم املبارك مما كان له االأثر 

امللمو�ص يف قلوب املوظفات واح�صا�صهن بالبهجة وال�صعادة الغامرة.

   وتقول عائ�صه البحرية موظفة باملديرية العامة للك�صافة واملر�صدات:  اإنه 

دل  اإن  وهذا  التكرمي،  هذا  العمل  زميالت  والأخواتي  يل  كبري  ل�صرف 

للك�صافة  العامة  املديرية  واهتمام  حر�ص  على  يدل  فاإمنا  �صيء  على 

الُعمانية  باملراأة  احلفل  على  والقائمني  العام  باملدير  ممثلة  واملر�صدات 

الغايل مع  الوطن  لهذا  والداعمة  امل�صاندة  املجيدة  املعطاءة  املبدعة 

مبا  العمانية  للمراأة  فهنيئًا  امل�صتدامة،  التنمية  اأجل  من  الرجل  �صقيقها 

ال�صلطان  اجلاللة  �صاحب  ح�صرة  لدن  من  واهتمام  رعاية  من  به  حتظى 

قابو�ص راعي النه�صة العمانية -حفظه اهلل واأبقاه- واأ�صبغ على جاللته ثوب 

ال�صحة والعافية.

املديرية العامة للك�سافة واملر�سدات حتتفل بيوم املراأة العمانية
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مهرجان  الداخلية  حمافظة  بتعليمية  واملر�صدات  الك�صافة  ق�صم  نفذ 

واالأ�صبال  واملتقدمات  الفتيات  املر�صدات  وحدات  جلميع  الهواية  �صارات 

والزهرات، حيث اأقيم املهرجان يف احلديقة العامة بوالية ُبهالء مب�صاركة 

٢٩٠ مر�صدة و�صباًل و زهرة وذلك بالتعاون مع عدد من اجلهات احلكومية؛ 

ال�صارات  التوعوية الأهمية  الثقافة  وياأتي املهرجان بهدف اك�صاب الطالب 

الك�صفية وبذل اجلهد والتفاين للح�صول على تلك ال�صارات من قبل القائد 

بعد اجنازه للم�صاريع الكفيلة للح�صول على ال�صارات.

امل�صاركون  �صاهد  حيث  التدريبية  الور�ص  من  العديد  املهرجان  �صّم  وقد 

يف  ذلك  ومتثل  ال�صارات  ت�صملها  التي  املوا�صيع  عن  اأمامهم  عملي  تطبيق 

م�صاركة  مركز الدفاع املدين واالطفاء ببهالء للتدريب على �صارة الدفاع 

املرور،  اأ�صدقاء  �صارة  على  للتدريب  بهالء  �صرطة  مركز  و�صارك  املدين، 

كما �صاركت بلدية ُبهال للتدريب على �صارة اخلدمة العامة ، وقدم جممع 

ق�صم  �صارك  كما  االأقران  تثقيف  �صارة  على  ال�صحي تدريبات  ُبهالء 

التوعية ببلدية ُبهالء بور�صة  للتدريب على �صارة مقت�صد املاء �صمن حملة 

“نعمة  بادة”  وكذلك مت تدريب امل�صاركني على ا�صتخدامات احلبال واإقامة 

والقائدات  القادة  من  عدد  مع  بالتعاون  للجميع  الريا�صة  و�صارة  اخليمة 

املنت�صبني للن�صاط باملحافظة.

اأ�سبال وزهرات �سيح ال�ساخمات بُبهالء تقيم حفل مرا�سم الوعد والقبول 

الداخلية تنظم مهرجان �سارات الهواية الك�سفية للوحدات الك�سفية 

اأقامت وحدة �صيح ال�صاخمات للتعليم االأ�صا�صي )١-٤( بوالية بهالء حفل 

حتت  املدر�صة”  وذلك  وزهرات  اأ�صبال  لوحدة  والقبول  “ الوعد  مرا�صم 

املديرية  عام  مدير  الندابي  عبداهلل  بن  خلفان  بن  يعقوب  الدكتور  رعاية 

�صليمان  والتعليم  وبح�صور  الرتبية  بوزارة  واملر�صدات  للك�صافة  العامة 

والتعليم مبحافظة  للرتبية  العامة  املديرية  ال�صاملي مدير عام  بن عبداهلل 

من  وعدٍد  باملحافظة  واالإر�صادية  الك�صفية  املفو�صية  رئي�ص  الداخلية 

امل�صوؤولني وقادة الك�صافة واملر�صدات.

بعدها  الوحدة  وزهرات  اأ�صبال  قدمها  ترحيبية  ب�صيحة  احلفل  ا�صتهل 

تتابعت فقرات احلفل باإلقاء الق�صائد ال�صعرية والعرو�ص الرتحيبية .

ال�صيحات  يف  متثلت  فقرة  الك�صفية  بهالء  مدر�صة  وحدة  قدمت  كما 

الك�صفية واالأنا�صيد التحفيزية واحلما�صية  نالت على اإعجاب احل�صور تاله 

عر�ص حلملة االأعالم كما �صاهد احل�صور ا�صكت�ص م�صرحي لطالب مدر�صة 

لاللتحاق  اأبنائهم  لت�صجيع  االأمور  الأولياء  التوعية  اأهمية  على  رّكز  بهالء 

باحلركة الك�صفية واختتم احلفل مبرا�صم الوعد والقبول وهو من املرا�صم 

اإىل  االأع�صاء اجلدد  واالإر�صادية الن�صمام  الك�صفية  الوحدات  تقيمها  التي 

الوحدة ويتم تقليدهم املنديل الك�صفي اخلا�ص مبرحلة االأ�صبال والزهرات 

حيث قام راعي املنا�صبة بتقليد املناديل الك�صفية للطالب اجلدد بالفرقة 

اإيذانًا بان�صمامهم للحركة الك�صفية واالإر�صادية. 

احل�صاد الك�صفي
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تاأمني  الوطنية يف  املنظومة  واملر�صدات مع  للك�صافة  العامة  املديرية  �صاركت 

االت�صاالت الال�صلكية  يف احلالة املدارية )لبان( مبحافظة ظفار، حيث قام 

للك�صافة واملر�صدات  العامة  فريق االت�صاالت الال�صلكية واالإنرتنت باملديرية 

باإن�صاء ٤ حمطات رئي�صية ومتحركة يف كال من �صاللة و�صلكوت ورخيوت .

الال�صلكية  لالت�صاالت  الفني  الدعم  بتوفري  م�صاركته  خالل  الفريق  وقام 

الال�صلكية  االت�صاالت  اأجهزة  وتوفري  واملتحركة  الرئي�صية  املحطات  باإقامة 

املتحركة والثابتة يف تلك املحطات ، ودورهم يف جتهيز  اأماكن اإقامة املحطات 

وتفعيل املحطات املتحركة اأثناء  احلالة املدارية، لي�صبح الفريق همزة و�صل 

املراكز  تلك  احتياجات  ونقل  ب�صاللة  الرئي�صية  واملحطة  االيواء  مراكز  بني 

اأثناء وبعد احلالة املدارية لكافة اجلهات املعنية يف املنظومة الوطنية. 

جوالة نادي امل�سنعة ت�سارك يف  اختبار نظام الإنذار املبكر لت�سونامي

حمطات ل�سلكية ثابتة ومتحركة يف �ساللة و�سلكوت ورخيوت

مديرية الك�سافة واملر�سدات ت�سارك يف تاأمني الت�سالت الال�سلكي ترقبا للحالة املدارية 

مبحافظة ظفار 

ت�صونامي  اأمواج  من  املبكر  االإنذار  نظام  الختبار  اال�صتعدادات  اإطار  يف 

امل�صنعه  نادي  وجواالت  اأفراد ع�صرية جوالة  �صارك   ، الهندي  املحيط  يف 

اجلهات  بع�ص  مع  بالتعاون  م   ٢٠١٨ �صبتمرب  من  الثاين  يف  الريا�صي 

احلكومية والع�صكرية والفرق الك�صفية حيث قامت الع�صرية ببع�ص االأعمال 

 ، التجمع  لنقاط  املوؤدية  امل�صارات  تو�صح  التي  واللوائح  املل�صقات  لو�صع 

تاأكيدًا على  جاهزية ال�صلطنة ملثل هذه املخاطر  وتاأتي هذه اال�صتعدادات 

ومت اختيار منطقة ال�صوادي التابعة لوالية بركاء على اإثره و�صوف يتم اإخالء 

جزءًا من املنطقه لرفع م�صتوى الوعي مبخاطر اأمواج ت�صونامي.  
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مديرية الك�سافة واملر�سدات تنظم  امللتقى الجتماعي الأول ملديري ومديرات املدار�س على 

م�ستوى حمافظات ال�سلطنة 

امللتقى  واملر�شدات  للك�شافة  العامة  املديرية  نظمت 

م�شتوى   على  املدار�س  ومديري  لقادة  الأول  الجتماعي 

خمتلف حمافظات ال�شلطنة وبالتعاون مع تعليمية حمافظة 

اأقيم  والذي  واملر�شدات  الك�شافة  ق�شم  ممثلة يف  الداخلية 

من  الفرتة  خالل  الداخلية  مبحافظة  الأخ�شر  اجلبل  يف 

١٠حتى ٢٤ وحتى ٢٧ من اأكتوبر ٢٠١٨م، وكما نظمت 

املدار�س  ومديرات  للقائدات  اآخر  اأول   اجتماعي  ملتقى 

وبالتعاون مع تعليمية حمافظة جنوب ال�شرقية ممثلة يف ق�شم 

الك�شافة واملر�شدات خالل الفرتة من ١-٣ نوفمرب ٢٠١٨ 

م والذي اأقيم يف املجمع ال�شبابي بولية �شور يف حمافظة 

جنوب ال�شرقية . ا�ستطالع: حممد بن خمي�س احل�سني 

امل�ساركون :

امللتقى ناجح ومرثي بالعديد من 

املهارات الك�سفية والإر�سادية

تنوع هادف ملنا�سط وبرامج 

وفعاليات امللتقى 

...............

ملتقى اإجتماعي هادف 

الربامج  من  العديد  املدار�ص  ملديري  االأول  االجتماعي  امللتقى  �صمل 

وملعرفة  امل�صاركني  جميع  معها  تفاعل  والتي  املتنوعة  واالأن�صطة  والفعاليات 

ماهية تلك الربامج واأهميتها بالن�صبة للم�صاركني يف امللتقى يحدثنا �صامل بن 

حممد ال�صيابي مدير مدر�صة حمود بن عزان البو�صعيدي لللتعليم االأ�صا�صي 

القائمني  لالأخوة  اجلزيل  بال�صكر  اأتقدم  اأن  اأود  بداية  قائاًل   :  )٥-٩(

واملهارات  اخلربات  لتبادل  فر�صًا  لنا  وفر  الذي  الهادف  امللتقى  هذا  على 

واملعارف الك�صفية واالإلتقاء عن قرب بامل�صوؤولني من املديرية العامة للك�صافة 

واملر�صدات ومعرفة اخلطط امل�صتقبلية وامل�صاركة يف االآراء واملقرتحات التي 

تخدم احلركة الك�صفية ب�صفة عامة .

اجلبل  ميثله  ملا  جدًا  منا�صبة  امللتقى  فعالية  اإقامة  مكان  اختيار  اأن  كما 

به  يتميز  وما  الفعاليات  خمتلف  الإقامة  وخ�صبة  جاذبة  بيئة  من  االأخ�صر 

من ت�صاري�ص خمتلفة  واأجواء ت�صاعد على تنمية املواهب وتن�صيط االأذهان 

الزيتون  اأ�صجار  كزراعة  املجتمعية  االأعمال  من  بعدد  قمنا  امللتقى  وخالل 

كريا�صة  الريا�صية  املنا�صط  ببع�ص  القيام  وكذلك  االأفالج  بع�ص  وتنظيف 

من  وغريها  الوعرة  اجلبلية  الطرقات  على  امل�صي  وممار�صة  اجلبال  ت�صلق 

الربامج الريا�صية.

للتعليم  الزاهرة  مدر�صة  مدير  امل�صلمي  عامر  بن  علي  قال  اآخر  جانب  من 

االأ�صا�صي من حمافظة �صمال ال�صرقية : لقد �صعدت بامل�صاركة يف فعاليات 

امللتقى وكان مك�صبًا يل اأن اأتواجد مع  القيادات الك�صفية ومديري املدار�ص 

احل�صاد الك�صفي



65

 أفلح الزكواني

قائد كشافة أبو زيد الريامي

 سليـمـان بن مطر احلراصي

مدير مدرسة موسى بن علي للتعلمي األساسي )٥-١٢( 

 فايزة املعولية 

 جوالة كلية البرميي اجلامعية

من خمتلف حمافظات ال�صلطنة حيث كانت فر�صة  لتبادل ونقل اخلربات فيما بيننا كما 

قمنا مبجموعة من االأعمال الك�صفية اخلدمية فكانت هناك زيارات ميدانية لقرى نيابة 

اجلبل االأخ�صر و�صاركت يف دورة االإنعا�ص القلبي الرئوي واأعمال اخلدمة العامة  متثلت يف 

القيام بحمالت تنظيف وبع�ص من املنا�صط الريا�صية وجل�صات ال�صمر .

 واأثنى اأفلح الزكواين على اأهمية امللتقى واختيار اجلبل االأخ�صرمكان الإقامة امللتقى فهو 

بيئة جميلة حيث الطبيعة ال�صاحرة وطق�صها الرائع واملناظر اخلالبة وكانت من العوامل 

امل�صاعدة على زيادة التفاعل مع بقية زمالئي امل�صاركني حيث قمنا بعمل برامج واأن�صطة 

جمتمعية متنوعة .

واأ�صاف : ملثل هذه امللتقيات فوائد عدة حيث اإنها جتمع العديد من اخلربات مما ي�صاعد 

على نقل واكت�صاب عدٍد من املهارات واملعارف اإىل جانب �صمولية برامج امللتقى والتي مل 

تقت�صر على ن�صاط واحد واإمنا كانت هناك العديد من املنا�صط التي �صارك فيها جميع 

امل�صاركني بتفاعل اإيجابي وال نن�صى اجلانب الرتفيهي والذي كان له دور يف اإر�صاء جو من 

املحبة واملودة والتاآلف بني كافة امل�صاركني.

كما عرب �صليمان بن مطر احلرا�صي مدير مدر�صة مو�صى بن علي للتعليم االأ�صا�صي )٥-

١٢( عن �صكره للمديرية العامة للك�صافة واملر�صدات ولق�صم الك�صافة واملر�صدات مبحافظة 

الداخلية على جناح امللتقى وقال : لقد اكت�صبت مزيد من اخلربات املتبادلة مع زمالئي 

اأن برنامج امللتقى كان  مرنًا ومتنوعًا  من مديري املدار�ص والقيادات الك�صفية ، م�صيفًا 

الرتفيه  اأجواء من  لهم  اأ�صاف  امللتقى  اأن  ، مو�صحًا  الواحد  الفريق  بروح  وعملنا خالله 

من  عدٍد  وتنفيذ  اجلبال  ت�صلق  كريا�صة  الريا�صية  امل�صابقات  خالل  من  املثري  والتناف�ص 

االأعمال التطوعية  كزراعة بع�ص اأ�صجار الزيتون .

تفاعل واإثارة يف امللتقى الأول ملديرات املدار�ض 

املديرية  الذي نظمته  والقائدات  املدار�ص  االأول ملديرات   امللتقى االجتماعي  كذلك �صهد 

العامة للك�صافة واملر�صدات مبحافظة جنوب ال�صرقية بوالية �صور تفاعاًل واإثارة مب�صاركة 

٥٠ من مديرات املدار�ص والقائدات مبختلف حمافظات ال�صلطنة . 

وت�صمن   امللتقى يف اأيامه الثالث فعاليات منوعة حيث كانت هناك حلقة عمل حول حركة 

واأنواع  البحرية  الفنون  عن  تراثية  اأم�صية  واأقيمت  واالأهداف((  املبادئ   (( املر�صدات 

ال�صفن والزي ال�صوري اإىل جانب تنفيذ جمموعة من الزيارات امليدانية ملدر�صة االإبحار 

ال�صرقية وحممية  �صرطة حمافظة جنوب  بقيادة  ال�صواحل  ومركز خفر  ب�صور  ال�صراعي 

ال�صفن ب�صور وموقع �صفينة فتح اخلري وجولة  ال�صالحف براأ�ص اجلينز وم�صنع �صناعة 

باملحافظة للتعرف على معامل النه�صة املباركة واملعامل ال�صياحية والرتاثية التي متتاز بها 

والية �صور مبحافظة جنوب ال�صرقية وم�صابقات ريا�صية وترفيهية  .

 وحول انطباعات امل�صاركات عن الربامج واالأن�صطة  تقول فايزة املعولية من تعليمية جنوب 
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 هيفاء بنت عبدالرحمي

 قائدة تدريب من مدرسة أسماء بنت النعمان

تبادل  منها  االأهداف  من  العديد  لتحقيقه  نظرًا  ناجحًا  كان  امللتقى   : الباطنة 

التعليمية  املحافظات  امل�صاركات من خمتلف  قبل  واملعلومات  من  واالأفكار  االآراء 

بال�صلطنة، واإتاحة الفر�صة للتعرف  على العديد من القيادات امل�صاركة يف امللتقى، 

اإ�صافة اإىل التنوع يف الربامج حيث �صمل زيارات اجتماعية لبع�ص املعامل ال�صياحية 

واالأثرية التي تتميز بها والية �صور، والقيام ببع�ص االأعمال التطوعية املجتمعية، 

موؤكدة على اأهمية اإقامة مثل هذه امللتقيات االجتماعية وغريها لدورها يف زيادة 

املهارات واملعارف االإر�صادية وتنميتها.

الباطنة  جنوب  تعليمية  من  حكيم  اأم  مدر�صة  مديرة  ال�صريقية  فاطمة  وعربت 

عن �صعادتها بامل�صاركة يف امللتقى قائلة : �صعيدة جدًا مب�صاركتي يف امللتقى كونه 

االأول من نوعه على م�صتوى حركة املر�صدات و�صم العديد من القيادات االإر�صادية 

املهارات اجلديدة، كذلك  واكت�صاب  للتعارف  ال�صلطنة فكانت فر�صة  مبحافظات 

كانت فر�صة رائعة للتعرف على الكثري من املزارات ال�صياحية املتنوعة التي تزخر 

بها والية �صور مبحافظة جنوب ال�صرقية .

وقالت هيفاء بنت عبدالرحيم  قائدة تدريب من مدر�صة اأ�صماء بنت النعمان  من 

تعليمية جنوب الباطنة: يف البداية اأتوجه بال�صكر اجلزيل لق�صم ك�صافة ومر�صدات 

من  بعدد  اإلتقيت  امللتقى حيث  امل�صاركة يف  لرت�صيحي يف  الباطنة  تعليمية جنوب 

القائدات مما اأتيحت يل الفر�صة الكت�صاب مزيد من املعارف واملهارات احلياتية 

نتيجة للم�صاركة  الوا�صعة مع العديد من املحافظات التعليمية وكان برامج ومنا�صط 

فعاليات امللتقى مفيدة جدًا من حيث �صموله على التنوع يف االأن�صطة من اإجتماعية 

وثقافية و�صياحية وترفيهية موؤكدة اأن  امللتقى االجتماعي يعد من امللتقيات املهمة 

التي ت�صاعد على زيادة اأوا�صر التعاون والتقارب يف االأفكار بني خمتلف الوحدات 

االإر�صادية .

لقد  فقالت:  الربميي  مبحافظة  مدر�صة  مديرة  النعيمية  خدوم  بنت  مرمي  اأما 

اأك�صبتنا  حقق امللتقى العديد من االأهداف االجتماعية والثقافية والريا�صية التي 

الوحدات  ومديرات  القائدات  بني  وتبادل اخلربات  واملعارف  املهارات  املزيد من 

االإر�صادية، وزيارة الكثري من املعامل التاريخية وال�صياحية ملحافظة جنوب ال�صرقية، 

م�صيفة اأن امللتقى جاء يف وقت مثايل ال �صيما اإن القيادات االإر�صادية بحاجة اإىل 

جتديد وتنوع للن�صاط الك�صفي واالإر�صادي، و�صحذ الهمم للعمل والعطاء املتوا�صل 

من قبل جميع املنت�صبات للحركة االإر�صادية يف ال�صلطنة .

تتكرر هذه  اأن  واأمتنى  االأول  امللتقى  :  لقد �صعدت كثريًا مب�صاركتي يف  واأ�صافت  

العديد  واكت�صاف  اإثراء  ت�صاعد على  اأبعادًا هادفة  كونها حتمل  امللتقيات وغريها 

من املواهب، فمن خالل الربامج واالأن�صطة تربز الكثري من املواهب والتي ت�صقل، 

وتنمي املعارف واملفاهيم احلديثة على م�صتوى احلركة الك�صفية واالإر�صادية .

 فاطمة الشريقية 

مديرة مدرسة أم حكمي من تعليــمية جنوب الباطنة
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 هيفاء بنت عبدالرحمي

 قائدة تدريب من مدرسة أسماء بنت النعمان

 فاطمة الشريقية 

مديرة مدرسة أم حكمي من تعليــمية جنوب الباطنة

اأق�صام  بروؤ�صاء  اجتماعًا  واملر�صدات  للك�صافة  العامة  املديرية  عقدت 

االأربعاء  يوم  �صباح  يف  التعليمية  املحافظات  يف  واملر�صدات  الك�صافة 

اجلوانب  من  عددًا  خالله  ناق�صت  حيث  ٢٠١٨م  اأغ�صط�ص   ٢٩ املوافق  

التطويرية يف منظومة العمل الك�صفي واالإر�صادي بال�صلطنة ، يف االجتماع 

عام  مدير  الندابي  عبداهلل  بن  خلفان  بن  يعقوب  الدكتور  تراأ�صه  الذي 

العامة  باملديرية  االإجتماعات  بقاعة  واملر�صدات  للك�صافة  العامة  املديرية 

للك�صافة واملر�صدات، بح�صور مديري العموم امل�صاعدين ومديري الدوائر 

وم�صاعديهم.

لهم  وقدم  باحل�صور  م�صتهلها  يف  رحب  العام  للمدير  بكلمة  االجتماع  بداأ 

منظومة  العمل يف احلركة  تطوير  وم�صاهماتهم يف  على جهودهم  ال�صكر 

التفوق  م�صابقة  من  اال�صتفادة  اأهمية  على  موؤكدا  واالر�صادية،  الك�صفية 

اجلاللة  �صاحب  ح�صرة  االأعظم  الك�صاف  كاأ�ص  على  واالإر�صادي  الك�صفي 

العمل  ورعاه-  لتفعيل  اهلل  –حفظه  املعظم  �صعيد  بن  قابو�ص  ال�صلطان 

واالأن�صطة  الربامج  تطوير  على  والعمل  بال�صلطنة،  واالإر�صادي  الك�صفي 

الك�صفية واالإر�صادية مبا يتنا�صب مع تطورات وم�صتجدات الع�صر، والعمل 

اإيجاد  اأهمية  اإىل  م�صريًا  وال�صتوية  ال�صيفية  املخيمات  تنفيذ  عند  بذلك 

اخلا�صة  واملوؤ�ص�صات  املجتمعية  بال�صراكة  الدائمة  املخيمات  لتجهيز  اآلية 

الك�صافة  واأن�صطة  برامج  وحت�صني  تطوير  بغية  التعليمية  واملحافظات 

واملر�صدات، كما اأكد على اأهمية اال�صتفادة من امل�صاركات اخلارجية بنقل 

واملحافل  الفعاليات  اإقامة  و�صرورة  التعليمية،  للمحافظات  التدريب  اأثر 

التابعة للك�صافة واملر�صدات ب�صتى  الك�صفية واالر�صادية مبختلف املخيمات 

حمافظات ال�صلطنة وعدم االكتفاء مبخيمني جلميع الفعاليات.

مديرية الك�سافة واملر�سدات تبحث اأوجه التعاون مع دائرة املواطنة بوزارة الرتبية

بح�سور املحافظات التعليمية 

مديرية الك�سافة واملر�سدات تناق�س الت�سجيل الإلكرتوين وعدد من اجلوانب التطويرية  

اأكتوبر   ٨ املوافق  االإثنني  يوم  واملر�صدات  للك�صافة  العامة  املديرية  بحثت 

٢٠١٨م مببنى املديرية العامة للك�صافة واملر�صدات اأوجه التعاون امل�صرتك 

مع دائرة املواطنة بوزارة الرتبية والتعليم واآليات تنفيذ برامج املواطنة يف 

القيم  لتعزيز  اجلهود  واالإر�صادية،  وتوحيد  الك�صفية  واالأن�صطة  الفعاليات 

على  واحلفاظ  ال�صلطنة  اأر�ص  على  حتققت  التي  باإالجنازات  واالإعتزاز 

بني  اجلانب  هذا  لتعزيز  املنفذة  واالأن�صطة  الربامج  با�صتثمار  مقدراتها، 

املواطنة  بالتعاون مع دائرة برامج  واالإر�صادية  الك�صفية  للحركة  املنت�صبني 

بوزارة الرتبية والتعليم، جاء ذلك يف االجتماع الذي تراأ�صه  الدكتور يعقوب 

للك�صافة واملر�صدات وبح�صور  العام  الندابي املدير  بن خلفان بن عبداهلل 

مديري العموم امل�صاعدين ومديري الدوائر وم�صاعديهم، ومن جانب دائرة 

املواطنة نظرية بنت اأحمد احلارثية مديرة الدائرة، وذلك مبنى ديوان عام 

مديرية الك�صافة واملر�صدات ببو�صر.

احل�صاد الك�صفي



68

ناق�صت املديرية العامة للك�صافة واملر�صدات مبركز التدريب الرئي�صي   يوم 

الثالثاء ١٨ اأغ�صط�ص٢٠١٨م عددا من االأن�صطة الك�صفية واالإر�صادية التي 

٢٠١٩م،  لعام  املديرية  ٢٠١٨م  ومالمح خطة  املديرية خالل عام  نفذتها 

الندابي  عبداهلل  بن  خلفان  بن  يعقوب  الدكتور  تراأ�صه  الذي  االجتماع  يف 

اأق�صام  روؤ�صاء  وح�صره  واملر�صدات  للك�صافة  العامة  املديرية  عام  مدير 

مديري  من  وعدد  ال�صلطنة  مبحافظات  وامل�صرفون  واملر�صدات  الك�صافة 

ات�صال  يف  املديرية  عام  بديوان  االأق�صام  وروؤ�صاء  وم�صاعديهم  الدوائر 

مبا�صر بال�صوت وال�صورة  عرب الفيديو كونفر�ص وذلك يف مركز التدريب 

واأخذ  الك�صفي  امليدان  اإ�صراك  بهدف  والتعليم،  الرتبية  بوزارة  الرئي�صي 

التغذية الراجعة لتطوير منظومة  العمل الك�صفي واالإر�صادي بال�صلطنة.

مدار�س تعليمية الو�سطى ت�سارك يف املخيم الك�سفي العاملي جوتا جوتي 

با�ستخدام تقنية الفيديو كونفر�س للتوا�سل املبا�رص 

مديرية الك�سافة تناق�س مع اأق�سام املحافظات براجمها املنفذة ومالمح خطة ٢01٩ 

�صارك ق�صم الك�صافة واملر�صدات مبحافظة الو�صطى يف فعاليات  املخيم الك�صفي 

اإقامة خميم  ” من خالل   ٢٠١٨ “ جوتا جوتي   واالإنرتنت  الهواء  العاملي على 

االإنرتنت مبركز م�صادر التعلم مبدر�صة راأ�ص مدركة ومب�صاركة ١١٠ من القادة 

م�صابي  واأبو  والكحل  واملعارف  مدركة  راأ�ص  مبدار�ص  واملر�صدات  والك�صافة 

و�صوقرة وم�صرية اخلري وبحر العرب للتعليم االأ�صا�صي.

ت�صمنت فعاليات املخيم �صيحات ترحيبية يف �صاحة املدر�صة مب�صاركة الوحدة 

امل�صاركون مع  توا�صل  العرب كما  راأ�ص مدركة ومدر�صة بحر  الك�صفية مبدر�صة 

الذي  العاملية  ال�صبكة  التوا�صل عرب  برامج  العامل من خالل  ومر�صدات  ك�صافة 

االأجهزة  با�صتخدام  ال�صوتية  واملحادثة  الكتابية  الدرد�صة  اإىل  املخيم  ق�صم 

قدمها  االأولية  االإ�صعافات  يف  تدريبية  دورات  املخيم  و�صاحب  )التاب(  الذكية 

القائد قي�ص خليفة وور�صة عن قيا�ص عر�ص النهر قدمها القائد عمر املحرزي 

واختتم املخيم ب�صيحات ك�صفية.
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اجتماع لق�سم الك�سافة واملر�سدات بتعليمية جنوب ال�رصقية

الك�سافة واملر�سدات يف حملة التربع بالدم

عقد بقاعة االجتماعات باملديرية العامة للرتبية والتعليم مبحافظة جنوب 

ال�صرقية ب�صور االجتماع  الثاين لق�صم الك�صافة واملر�صدات وذلك برئا�صة 

م�صريف  وبح�صور  واملر�صدات  الك�صافة  ق�صم  رئي�ص  البلو�صي  مراد  بن  بدر 

وم�صرفات الق�صم ، بداأ االإجتماع بكلمة ترحيبية من قبل رئي�ص الق�صم �صكر 

خاللها اجلهود امل�صنية واملثمرة خالل الفرتة املا�صية متمنيًا لهم التوفيق 

وال�صداد وبذل املزيد من اجلهد والعطاء خالل هذا العام الدرا�صي ٢٠١٨م 

بعدها متت مناق�صة جدول اأعمال  االجتماع، حيث مت توزيع عمل امل�صرفني 

على املدار�ص واآلية العمل املتبعة يف الق�صم، وما يطراأ عليها من جتديد ومت 

عر�ص مهام ق�صم الك�صافة واالأدوار املناطة للم�صرفني واالطالع على الدليل 

الك�صفي واالإر�صادي، كما مت مناق�صة نتائج االجتماع الذي عقده مدير عام 

الك�صافة واملر�صدات مع روؤ�صاء االأق�صام باملحافظات التعليمية، وما متخ�ص 

اإر�صادات وتوجيهات، ومت خالل االجتماع مناق�صة  عنه ذلك االجتماع من 

خطة الق�صم لهذا العام، واآلية توزيع املالب�ص الك�صفية ومكمالتها واالطالع 

االإطار  االإ�صتطالعية واالإ�صرافية، وحتديد  للزيارات  ومناق�صة اال�صتمارات 

الزمني لبدء الزيارات امليدانية للمدار�ص، كما تطرق االجتماع اإىل مناق�صة 

م�صاركة الوحدات الك�صفية واالإر�صادية يف خمتلف الفعاليات والربامج التي 

تنفذها املوؤ�ص�صات احلكومية واخلا�صة، وكذلك اإبراز دور احلركة الك�صفية 

واالإر�صادية من خالل مواقع التوا�صل االجتماعي واجلرائد اليومية وتفعيل 

وفعاليات  الأن�صطة  االإعالمية  والتغطية  الك�صفي   واملنتدى  الرتبوي  املنتدى 

منت�صبى  اختيار  واآلية  خارجها،  اأو  ال�صلطنة  داخل  �صواء  واملدار�ص  الق�صم 

احلركة الك�صفية واالإر�صادية يف امل�صاركات الداخلية واخلارجية، وكذلك مت 

عر�ص خطة الق�صم مبا يخ�ص اأهم الفعاليات والربامج التي يتم تنفذها من 

اأهمها االحتفال بذكرى التن�صيب والعيد الوطني املجيد.

واالإر�صادية  الك�صفية  وحداتها  مبختلف  عمان  ومر�صدات  ك�صافة  �صاركت 

الوطنية  ٢٠١٨م يف احلملة  ٢٧ نوفمرب  يوم  بال�صلطنة  واجلوالة واجلواالت 

للتربع بالدم حتت �صعار )دمك حياة لغريك( التي نظمتها وزارة ال�صحة 

ممثلة يف �صندوق الزمالة �صمن احتفالها بالعيد الوطني الثامن واالأربعني 

اأقيم  م�صقط  حمافظة  ففي  ال�صلطنة،  حمافظات  خمتلف  يف  املجيد 

مركزين  للتربع بالدم،  وهما: بنك الدم املركزي ببو�صر، ويف مركز عمان 

ال�صبابي  قابو�ص  ال�صلطان  مبجمع  ظفار  حمافظة  ويف  للموؤمترات،  الدويل 

للثقافة والرتفيه ب�صاللة، ويف حمافظة �صمال الباطنة يف م�صت�صفى �صحار، 

ويف حمافظة الداخلية باملركز الثقايف بنزوى، ويف حمافظة جنوب الباطنة 

التقنية  بالكلية  الظاهرة  حمافظة  ويف  بالر�صتاق،  العمانية  املراأة  بجميعة 

بعربي ويف حمافظة الربميي بكلية الربميي اجلامعية، ويف حمافظة جنوب 

ال�صرقية مبركز اإعداد النا�صئني ب�صور ويف حمافظة �صمال ال�صرقية بالكلية 

التقنية بابراء.

يف  واجلواالت  واجلوالة  واملر�صدات  الك�صافة  وقائدات  قادة   و�صارك 

هذه  يف  الريا�صية  واالأندية  العمانية  املراأة  وجمعيات  والكليات  اجلامعات 

املبادرة من خالل التربع بالدم وامل�صاهمة يف التنظيم، وتاأتي امل�صاركة يف 

اإطار حر�ص املديرية العامة للك�صافة واملر�صدات للعمل التطوعي وتر�صيخا 

التوعية  وزيادة  واالإر�صادية،  الك�صفية  احلركة  وقانون  ومبادئ  الأهداف 

بالدم،و�صجلت احلملة  للتربع  ال�صحية  باالأهمية  واملر�صدات  الك�صافة  لدى 

القيا�صية،  لالأرقام  مو�صوعة جين�ص  قيا�صيًا يف  رقما  بالدم  للتربع  الوطنية 

حيث بلغ عدد املتربعني امل�صجلني يف احلملة ٥٥٥٥ متربعًا خالل مدة ثمان 

�صاعات.
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الوالء  ال�صرقية  جنوب  بتعليمية  واالإر�صادية  الك�صفية  الوحدات  جددت 

والعرفان للك�صاف االأعظم من خالل م�صرية الوفاء الك�صفية التي نظمتها 

بق�صم  ممثلة  ال�صرقية  جنوب  مبحافظة  والتعليم  للرتبية  العامة  املديرية 

املجيد،  واالأربعني  الثامن  الوطني  بالعيد  احتفاء  واملر�صدات  الك�صافة 

خور  ج�صر  اإىل  �صور  بكورني�ص  مرور  نعمة  منطقة  من  امل�صرية  بداأت  وقد 

بن  بلعرب  مبدر�صة  واالإر�صادية  الك�صفية  الوحدات  فيها  و�صاركت  البطح 

دار  ومدر�صة  حواجر  ومدر�صة  تيمور  بن  �صعيد  ال�صلطان  ومدر�صة  حمري 

ومدر�صة  اخلا�صة  اأقراأ  ومدر�صة  اخلا�صة  �صور  ومدر�صة  اخلا�صة  املنهل 

بلعرب بن مانع  ومدر�صة احل�صن الب�صري وجوالة نادي �صور، حيث جدد 

مبنا�صبة  املفدى  البالد  لقائد  والعرفان  الوالء  امل�صرية  هذه  يف  امل�صاركون 

تن�صيب  من  عامًا   ٣٤ ومبرور  املباركة،  النه�صة  عمر  من  عامًا   ٤٨ مرور 

ح�صرة �صاحب اجلاللة ال�صلطان قابو�ص بن �صعيد املعظم ك�صافًا اأعظم، 

الفرحة  عن  املعربة  واالأهازيج  الك�صفية  ال�صيحات  امل�صاركون  ردد  حيث 

الكربى والعرفان لقائد البالد املفدى الك�صاف االأعظم لل�صلطنة، وجاءت 

جنوب  بتعليمية  واالإر�صادية  الك�صفية  الوحدات  من  م�صاركة  امل�صرية  هذه 

للمقام  واالمتنان  ال�صكر  جزيل  وتقدمي  الغالية  املنا�صبة  هذه  يف  ال�صرقية 

ال�صامي �صائلني املوىل اأن يعيد هذه املنا�صبة على جاللته، وهو يرفل يف ثوب 

ال�صحة والعافية.

قائد  العلوي  مبارك  بن  �صالح  قال  دالالت  من  متثله  وما  امل�صرية  وحول 

عرفانًا  تاأتي  امل�صرية  االأ�صا�صي:   للتعليم  الب�صري  احل�صن  مدر�صة  وحدة 

من املنت�صبني للحركة الك�صفية واالإر�صادية، وهي تعبري عن ال�صكر والعرفان 

للقيام  الك�صفية من اهتمام ورعاية  ال�صامي على ما قّدمه للحركة  للمقام 

بدورها على اأكمل وجه.

املحافظة  ك�صافة  م�صاركة  اإن  الدروي�صي:  على  بن  ح�صني  قال  جانبه  من 

مبدار�ص والية �صور هو تعبري ب�صيط عما يكنه املنظمون للحركة الك�صفية 

واالإر�صادية من حب ووالء لباين عمان، وهي امتداد مل�صريات الوالء والعرفان 

رمزية  م�صاهمة  امل�صرية  هذه  اإن  م�صيفًا:  االأعظم  الك�صاف  املفدى  للقائد 

ال�صكر اجلزيل  وتقدمي  املنا�صبة،  باملحافظة يف هذه  منت�صبي احلركة  من 

والعرفان للك�صاف االأعظم على دعمه للحركة الك�صفية من خالل جملة من 

املكرمات التي حظيت بها وكانت م�صدرًا للتطور وحافًزا للعمل.

 : مانع  بن  بلعرب  مدر�صة  فرقة  قائدة  املخينية  على  بنت  فتحية  وقالت  

�صعداء بامل�صاركة يف م�صرية الوالء والعرفان مبنا�صبة العيد الوطني وذكرى 

تن�صيب الك�صاف االأعظم وهي ر�صالة �صكر للمقام ال�صامي جمددين الوالء 

والعرفان �صائلني املوىل عزوجل باأن يعيد هذه املنا�صبة على موالنا وهو يرفل 

بثوب ال�صحة والعافية والعمر املديد.

وقال �صالح بن جمعة الغيالين مدير مدر�صة اأقرا اخلا�صة: تاأتي م�صاركة 

الفرقة الك�صفية باملدر�صة تعبريًا عما يكنه اأبناء الك�صافة من الوالء والعرفان 

لباين النه�صة املباركة، وعلى ما حتقق من منجزات على اأر�ص عمان خالل 

٤٨ عاماً، وهذه امل�صرية ت�صاهم يف غر�ص القيم الرتبوية احلميدة يف نفو�ص 

الن�صئ وجتدبد الوالء والعرفان للك�صاف االأعظم.

م�سرية الوفاء والعرفان للوحدات الك�سفية والإر�سادية بتعليمية جنوب ال�رصقية مبنا�سبة العيد 

الوطني 48 املجيد
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ق�سم الك�سافة واملر�سدات ب�سمال ال�رصقية ينظم دورة لتاأهيل القادة

اللجنة املحلية مل�سابقة التفوق الك�سفي والإر�سادي تعقد لقاء مع جمل�س اآباء واأمهات ولية دماء 

والطائيني 

٢٧ من   -  ٢٥ الفرتة  املحافظات خالل  وقائدة من خمتلف  قائدًا   ٤٦ لعدد  القيادات اجلدد   لتاأهيل  دورة  ال�صرقية  �صمال  ومر�صدات  ك�صافة  ق�صم  نفذ 

نوفمرب٢٠١٨م وذلك ل�صقل مهاراتهم وقدراتهم واك�صابهم العديد من اخلربات يف املجال الك�صفي واالإر�صادي .

العربية  الك�صفية  للحركة  التنظيمي  والهيكل  االجتماعات  واإدارة  القيادة  والعملية حول  النظرية  واجلل�صات  العمل  اأوراق  من  الدورة عددًا  ت�صمنت  كما 

والعاملية واآليات تدريب الك�صافة على خمتلف املهارات الك�صفية واحلياتية .

الك�صفي  واالإر�صادي  باملديرية  التفوق  املحلية  مل�صابقة  اللجنة  عقدت 

العامة للرتبية والتعليم مبحافظة �صمال ال�صرقية يوم االثنني بتاريخ ١٧ من 

دي�صمرب ٢٠١٨ م  لقاء مع جمل�ص االآباء واالأمهات ومديري ومديرات مدار�ص 

الغيالين  �صامل  بن  عبداهلل  ال�صيخ  �صعادة  بح�صور  والطائيني  والية  دماء 

امل�صاعدة  العامة  املديرة  وايل دماء والطائيني وعلياء بنت �صعيد احلب�صية 

لل�صوؤون االإدارية واملالية بتعليمية �صمال ال�صرقية واأع�صاء اللجنة املحلية .

يف بداية  اللقاء رحبت علياء احلب�صية رئي�صة اللجنة املحلية مل�صابقة التفوق 

الك�صفي واالإر�صادي باحل�صور وقالت: اإن اللجنة املحلية تعمل بروح الفريق 

املجال، وتفعيل م�صامني  الوزارة يف هذا  �صيا�صة  اإىل ترجمة  �صعيًا  الواحد 

الدعم  بتقدمي  تقوم  حيث  الو�صائط،  من  جمموعة  خالل  من  امل�صابقة 

تنفيذ  اىل  اإ�صافة  ومتابعتها  املدار�ص  يف  واالإر�صادية  الك�صفية  للوحدات 

القيام  وت�صهيل  واالإر�صادية،  الك�صفية  الوحدات  لقادة  التدريبية  الربامج 

قبل  من  املبذولة  اجلهود  اأن  اإىل  موؤكدة  املدار�ص،  بني  امل�صرتكة  باملنا�صط 

امل�صتمر  والتعاون  واالإر�صادية  الك�صفية  الوحدات  وقادة  املدار�ص  اإدارات 

االأثر  لها  الطلبة كان  اأمور  واأولياء  الن�صاط  امل�صرفني على هذا  بينهم وبني 

الوا�صح يف تنامي الن�صاط الك�صفي واالإر�صادي عامًا بعد عام. بعدها حتدث 

الك�صفية  احلركة  اأهداف  عن  املحلية  اللجنة  رئي�ص  نائب  احلجري  يحيى 

وال�صحية  البدنية  واملهارات  القدرات  وتنمية  الك�صافة  ملرحلة  الرتبوية 

،واكت�صاف  ومتطلباتها  املرحلة  هذه  فى  البدنية  التغريات  بني  والربط   ،

وتنمية امليول والهوايات ال�صخ�صية لدى الك�صافة ،وتقوية العالقات الثقافية 

واالجتماعية وال�صلوك القومي مع اجلماعة. 
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التخ�ص�صية  الدورة  اأعمال  واملر�صدات  للك�صافة  العامة  نظمت  املديرية 

٢٠١٨م  يف  ٢٣ �صبتمرب  انطلقت  التي  واالإر�صادي  الك�صفي  العمل  مل�صتجدات 

مب�صاركة ٢٥ م�صرفا وم�صرفة من خمتلف حمافظات ال�صلطنة التعليمية، حيث 

ال�صوؤون  عام  مدير  الغيثي  حممد  بن  خلفان  رعاية  حتت  اخلتام  حفل  اأقيم 

االإدارية بوزارة الرتبية والتعليم وبح�صور الدكتور يعقوب بن خلفان بن عبداهلل 

العموم  ومديري  واملر�صدات  للك�صافة  العامة  املديرية  عام  مدير  الندابي 

امل�صاعدين ومديري الدوائر وم�صاعديهم وذلك بفندق جلوري باور. 

وعن الدورة وما حققته من اأهداف قال عبداهلل بن �صامل بن را�صد الفار�صي 

حيث  من  ناجحة  الدورة  هلل  احلمد  الظاهره:  مفو�صية  من  ك�صفي  م�صرف 

التنظيم والتوقيت، حيث اأنها تزامنة مع بداية العام الدرا�صي، وهذا بدوره اأ�صهم 

يف تنمية املعارف واملهارات مل�صريف وم�صرفات الن�صاط الك�صفي واالإر�صادي بكل 

ماهو جديد يف العمل الك�صفي واالإر�صادي من اأجل القيام بالدور يف دعم قادة 

وقائدات الوحدات الك�صفية واالإر�صادية يف امليدان .

العديد  على  وتعرفت  الدورة  هذه  يف  امل�صاركة  من  كثريًا  ا�صتفدت   : واأ�صاف 

تطبيقات  مثل  واالإر�صادي،  الك�صفي  االإ�صراف  يف  ت�صاعد  التي  املهارات  من 

واأي�صا  وت�صنيفها،  االإ�صرافية  الزيارات  واإدارة  وتنظيم  فورم،  لنموذج جوجل 

مهارة اإدارة االأن�صطة الك�صفية واالإر�صادية وامل�صتجدات يف ال�صجالت اخلا�صة 

بالوحدات الك�صفية واالإر�صادية وغريها من املهارات، موؤكدًا اإن اإقامة مثل هذه 

واالإر�صادي  الك�صفي  االإ�صراف  مهمة  اأداء  على  م�صاعدتنا  ت�صاهم يف  الدورات 

واالإر�صادية،  الك�صفية  الوحدات  وقائدات  لقادة  الدعم  وتقدمي  املدار�ص  يف 

وم�صاعدتهم على قيادة وتفعيل الن�صاط الك�صفي واالإر�صادي يف املدار�ص .

مبحافظة  ك�صفي  م�صرف  احل�صرمي  م�صعود  بن  �صحي  بن  م�صعود  و�صارك 

معارف  تنمية  يف  الدورة  هذه  اأهمية  تاأتي  بالقول:  الراأي  الباطنة  جنوب 

ومهارات واجتاهات امل�صرفني وامل�صرفات وذلك لدعم قادة الوحدات الك�صفية 

واالإر�صادية ، وي�صيف : ا�صتفدت من هذه الدورة من خالل اإطالعي على دور 

الك�صفية  االأن�صطة  وتنظيم  ٢٠٤٠م  روؤية  وتطبيق  واالإر�صادية  الك�صفية  احلركة 

وتنظيم  االإ�صرافية،  للزيارات  العملية  والتطبيقات  واإدارتها  واالإر�صادية 

املخيمات الك�صفية واالإر�صادية واإدارتها .

مب�ساركة ٢٥ م�رصفا وم�رصفة من حمافظات ال�سلطنة التعليمية

دورة م�ستجدات العمل الك�سفي والإر�سادي تخرج  بروؤية وا�سحة لعمل اإ�رصايف متطور
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الك�صفي  بالعمل  النهو�ص  اىل  نتطلع  الدورة  هذه  ختام  بعد  واأ�صاف: 

باالأ�ص�ص  امليدان  يف  والعمل  واالإ�صرايف  القيادي  امل�صتوى  على  واالإر�صادي 

واملناهج الك�صفية واالإر�صادية والتقاليد الك�صفية .   

جنوب  مفو�صية  مر�صدات  م�صرفة  اخل�صورية  ثاين  بنت  وقالت  فوزية 

لدينا  اأ�صافت  فقد  للم�صاركني  ومعززة  حمفزة  جاءت  الدورة  الباطنة: 

العديد من اخلربات واملهارات واملعلومات القيمة  النظرية والعملية منها، 

عملة من خالل  مهام  اأداء  للم�صرف يف  الذاتي   التطوير  اإىل  تدعو  والتي 

النقا�ص الهادف والتخطيط والتوا�صل والقدرة على جتديد وتطوير اأ�صاليب 

العمل الك�صفي واالإر�صادي، م�صيفة اأن مو�صوعات برنامج دورة م�صتجدات 

العمل الك�صفي واالإر�صادي تعك�ص واقع ميدان عمل امل�صرف لذلك تكت�صب 

اأهمية كبرية للجميع.

دور  على  تعرفنا  فقد  املهمة  املحاور  من  عددًا  ت�صمنت  الدورة  واأ�صافت: 

وتو�صيح دور  ٢٠٤٠م،  روؤية عمان  واالإر�صادية يف تطبيق  الك�صفية  احلركة 

امل�صرف يف امل�صاركة يف ن�صر وتوعية الفتية والفتيات والقادة والقائدات اإىل 

اال�صتفادة  الوطن،  وكذلك  وخدمة هذا  لبناء  م�صتقبلية  باجتاهات  العمل 

عمل  يف  ا�صتخدامه  وكيفية   Google forms برنامج  تطبيق  من 

الك�صفي  للعمل  املهمة  البيانات  وحتليل  اختبارات  اأو  ا�صتبانات  مناذج 

واالإر�صادي، وتطويع هذا التطبيق لتطوير اأ�صاليب االإ�صراف والتدريب على 

م�صتوى الوحدات الك�صفية واالإر�صادية وتطوير وحت�صني اأداء وجودة العمل، 

كما تعرفنا من خالل اجلل�صات على االحتياج التدريبي وما هي م�صادره 

وماذا يق�صد بالتدريب وفوائد التدريب لنا كم�صرفني، كما مت التطرق اإىل 

املهام التي ينبغي الرتكيز عليها عند اإعداد اأي ن�صاط �صواء قبل التدريب اأو 

اأثناء التدريب اأو بعد التدريب، وا�صتكملت اجلل�صات باإعداد منوذج لربنامج 

التدريب على �صارات اخلدمة العامة من خالل  املجموعات مما اأتاح فر�صة 

تبادل املعلومات واخلربات بني اأع�صاء املجموعات والنقا�ص الهادف حول 

اأهم نقاط اإعداد برنامج التدريب . 

واأو�صحت : الدورة حققت العديد من التطلعات للعمل يف امليدان الك�صفي 

واالإر�صادي  مثل: القدرة على مواكبة التطورات يف بيئة العمل،  واكت�صاب 

اإدارة االأن�صطة  واأ�صاليب  اأ�صاليب متنوعة للتجديد والتطوير وجتويد طرق 

واأ�صاليب  واالإر�صادية  الك�صفية  للوحدات  امل�صتقبلية  واخلطط  والربامج 

جذب وحتفيز لقادة وقائدات هذا الن�صاط، والتخطيط والتوثيق للزيارات 

للك�صافة  العامة  للمديرية  ال�صكر  نوجه  وهنا  املختلفة،  باأنواعها  امليدانية  

واملر�صدات على جهودها املبذولة يف اإقامة هذه الدورة واإعدادها، و�صعيها 

امل�صرفني  وتدريب  وجتويدها،  واالإر�صادي  الك�صفي  العمل  لتطوير  الدائم 

وامل�صرفات على ما هو جديد يف هذا العمل.  

حمافظة  من  مر�صدات  م�صرفة  اليافعية  عبدالرب  بنت  �صريفة  واأكدت 

ظفار اأن الدورة مبو�صوعاتها املختلفة تعترب من �صرورات العمل االإ�صرايف 

للوقوف على امل�صتجدات وتبادل االآراء واخلربات بني امل�صاركني للعمل على 

التطوير والتجديد، م�صيفة اأن الدورة اأك�صبتها  العديد من املهارات وخا�صة 

ال�صابقة  التقني  الذي ي�صاعد على تن�صيط املعلومات  فيما يتعلق باجلانب 

وربطها مب�صتجدات العمل، مما �صاعد على نقل االثر للميدان،  كما اأن هذه 

واالإر�صادي،  الك�صفي  العمل  تطوير  يف  االأثر  اأكرب  لها  والدورات  امللتقيات 

مما ي�صهم يف دفع عجلة التنمية امل�صتدامة يف جميع جوانبها، وتعترب من 

�صرورات تاأهيل امل�صرفني وامل�صرفات يف الن�صاط الك�صفي واالإر�صادي على 

وجه اخل�صو�ص واالإ�صراف الرتبوي بوجه عام . 

�صمال  مر�صدات من حمافظة  م�صرفة  امل�صكرية  بنت حمود  وقالت  تهاين 

لالإ�صراف  احلديثة  امل�صتجدات  على  ال�صوء  �صلطت  الدورة  ال�صرقية: 

م�صريف  بني  واالأفكار  االآراء  نقل  على  �صاعدت  كما  واالإر�صادي،  الك�صفي 

احتياجات  اكملت  الدورة  اأن  مو�صحة   ، التعليمية  املحافظات  وم�صرفات 

ترقي امل�صرفات حيث واكبت التغريات التي ت�صعى املديرية العامة للك�صافة 

واملر�صدات اإىل تفعيل اآليات العمل بها .
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واإعداد  ت�صميم  دورة  اأعمال  واملر�صدات  للك�صافة  العامة  املديرية  نظمت 

املديرية  مع  بالتعاون  واالإر�صادية  الك�صفية  للقيادات  التدريبية  احلقائب 

ت�صمنت   للتدريب،  النجاح  م�صار  الب�صرية  ومعهد  املوارد  لتنمية  العامة 

جل�صات نظرية وعملية بداأت يف  ٢٨ من اأكتوبر ٢٠١٨م  وا�صتمرت ملدة خم�صة 

اأيام مب�صاركة ٣٠ متدربًا ومتدربة من خمتلف حمافظات ال�صلطنة،  حيث 

اأقيم حفل اخلتام حتت رعاية الدكتور بدر بن حمود بن را�صد اخلرو�صي 

الدكتور  وبح�صور  الب�صرية  املوارد  لتنمية  العامة  املديرية  عام  مدير 

يعقوب بن خلفان بن عبداهلل الندابي مدير عام املديرية العامة للك�صافة 

وم�صاعديهم،  الدوائر  ومديري  امل�صاعدين  العموم  ومديري  واملر�صدات 

وذلك بفندق �صفري بالزا باخلوير.

وملعرفة انطباعات امل�صاركني وامل�صرفني على الدورة كانت اللقاءات التالية: 

قال يا�صر بن حممد البلو�صي رئي�ص ق�صم تنمية القيادات الك�صفية : اإن دورة 

احلقائب التدريبة من الدورات املهمة يف املجال التدريبي والذي يعترب من 

من  كبريًا  اعتمادًا  القيادات  تنمية  ق�صم  عليها  يعتمد  التى  اجلوانب  اأهم 

خالل دورات التاأهيل القيادي لقادة وقائدات الوحدات الك�صفية واالإر�صادية 

القيادات  باملعارف  لتاأهيل  واجلواالت  اجلوالة  ع�صائر  وقائدات  قادة  و 

تعترب هذه  و  بكل دورة،  التدريبية اخلا�صة  واملهارات من خالل اجلل�صات 

الدورة منطلقًا جيدًا الإعداد حقائب تدريبية لكل دورة تاأهيلية يف كل مرحلة 

من مراحل التاأهيل القيادي.    

مبحافظة  ك�صفي  م�صرف  القم�صوعي  مطر  بن  حمد  القائد  قال  و 

الداخلية:  احلمد هلل الدورة كانت رائعة من حيث الزمان واملكان وحمتوى 

احلقيبة  التدريبية،  ومو�صوعات  احلقائب  وت�صميم  واإعداد  الدورة 

التدريبية كانت متنوعة ومتدرجة ح�صب منهج علمي منظم، جعل املتدرب 

ي�صتفيد منها يف كيفية ت�صميم احلقائب يف جماالت متنوعة تخ�ص العمل 

الك�صفي ، م�صيفا اأن الدورة ا�صتملت على جمموعة من املعارف واملهارات 

التعرف على  الدورة  اأهداف خا�صة وعامة حيث متكنا من خالل  لتحقيق 

االأهداف من التدريب  �صواء ) عادية ، حلل امل�صكالت ، ابتكاريه (، وكذلك 

تطرقت الدورة اإىل كيفية حتليل احتياج املن�صاأة واآلية التقييم واإرجاع االأثر، 

)للمدرب  اال�صتخدام  حيث  من  واأنواعها  التدريبية  باحلقيبة  والتعريف 

)متكاملة،  الت�صميم  حيث  من  وكذلك  ال�صاملة(،  واحلقيبة  واملتدرب 

اإلكرتونية، ذاتية مربجمة، متعددة البدائل(، ومن حيث املحتوى )اأحادية 

ومتعددة الوحدات( واأخريًا من حيث االأن�صطة التدريبية )خا�صة  ومتنوعة(، 

كما تطرقت الدورة كذلك اإىل مكونات احلقيبة التدريبية الفعالة واأق�صامها 

اخلم�صة )املفتاح- خطة املادة- املادة العلمية- التقييم- املراجعة(، و يف 

اخلتام مت الك�صف عن معايري اجلودة للحقيبة التدريبية .

تعترب  ظفار:  بتعليمية  مر�صدات  م�صرفة  اليافعية  ربيع  بنت  �صلوى  وقالت 

الدورة اإحدى املحاور االإدارية والفنية للقيادات االإ�صرافية يف �صقل مهاراتهم 

واك�صابهم  والنماء  التطوير  التدريبية،  بهدف  املجاالت  يف  وقدراتهم 

التدريبية  احلقائب  وت�صميم  اإعداد  يف  التخ�ص�صية  العلمية  اخلطوات 

لال�صتفادة منها يف جمال االإ�صراف والتدريب الك�صفي واالإر�صادي؛ لتكون 

مرجعًا تعليميًا وتدريبيًا متخ�ص�ص يف العملية التدريبية للقيادات الك�صفية 

و االإر�صادية يف امليادين.

مبحافظة  ك�صفي  م�صرف  الغيالين  جوهر  بن  عبدالرحمن  و�صارك 

لتنظيم  مهم  وقت  الدورة يف  تنظيم  بالقول: جاء  الراأي  الربميي  زمالءه 

حيث  التدريبية،  احلقائب  اإعداد  خالل  من  منظم  ب�صكل  العمل  وتقدمي 

وفق  احلقائب  ت�صميم  و  اإعداد  يف  املو�صوعات  من  الكثري  الدورة  تناولت 

اإعداد احلقائب  منهج علمي مقنن، كما مت التدريب على كيفية ت�صميم و 

الدورة  هذه  اإن  �صك يف  تدريبية،  وال  جل�صة  وعر�صها يف  عمليا  التدريبية 

اأ�صافت لدينا الكثري من املعلومات واملهارات العملية لكيفية اإعداد وت�صميم 

احلقائب التدريبية من التدريب العملي الإعدادها و تقدميها.

�صمال  مبحافظة  اإر�صادية  وحدة  قائدة  القرنية  خمي�ص  بنت  منى  وقالت 

الباطنة: الدورة لبت احتياجاتنا يف كيفية  اإعداد احلقائب التدريبية وفق 

ت�صل�صل علمي منطقي،  وتعترب هذه الدورة اأول مرحلة لعمل حقائب تدريبية 

ناجحة ومفيدة،  فقد تبني لنا روؤية وا�صحة لكيفية اإعداد احلقائب، واأوجه 

�صكري للمديرية العامة للك�صافة واملر�صدات التي ت�صعى دائما لتاأهيل القادة 

والقائدات على كافة نواحي التدريبية. 

�سارك فيها ٣0 من قادة الك�سافة واملر�سدات مبحافظات ال�سلطنة 

مديرية الك�سافة تنظم دورة ت�سميم واإعداد احلقائب التدريبية للقيادات الك�سفية والإر�سادية 

و�سط تفاعل كبري
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وقال خلفان بن �صليم املجيزي م�صرف الك�صافة مبحافظة الداخلية: 

وت�صاعد  تعني  التي  التدريبية  احلقائب  تنفيذ  الدورة  ا�صتهدفت 

التدريبية،  احلقائب  با�صتخدام  التدريب  كيفية  على  املدرب 

االأدوات  توافر  حيث  من  متميزًا  كان  الدورة  تنظيم  اأن  مو�صحًا 

املعينة للتدريب، وكذلك متكن املدرب و كفاءته  يف اإدارة اجلل�صات 

من  الكثري  تعرفت  على  حيث  كبرية،  ا�صتفادتي  وكانت  التدريبية، 

اأن احلقيبة التدريبية مق�صمة اإىل وحدة  املعارف واملهارات، ومنها 

تدريبيه والوحدة مق�صمة اإىل جل�صات تدريبية.  

وحدات �سمال ال�رصقية تختتم امل�ساركة باملخّيم العاملي لالت�سالت الال�سلكّية

�صاركت  الوحدات الك�صفية واالإر�صادية مبحافظة �صمال ال�صرقية يف اأ�صخم 

العاملية  وال�صبكة  الهوائية  الراديو  �صبكات  حدثني عامليني لالت�صاالت عرب 

الهواء  على  الـ٦١  العاملي  الك�صفي  املخيم  فعاليات  يف  وحتديدا  لالإنرتنت 

�صبكة  على  الــ٢٢  العاملي  الك�صفي  واملخيم  الال�صلكية،  االت�صاالت  لهواة 

االنرتنت وذلك بجامعة ال�صرقية مع باقي الوحدات الك�صفية بال�صلطنة مع 

حوايل مليون ون�صف ك�صاف ومر�صدة حول العامل يف جتربة مثرية تعك�ص 

واالإنرتنت،  الال�صلكي  االت�صال  لتقنيات  ومر�صداتنا  ك�صافينا  اإتقان  مدى 

وقد حققت حمافظة �صمال ال�صرقية خالل العام املا�صي املركز الثاين على 

م�صتوى املحافظات.

واملر�صدات يف  الك�صافة  ال�صداقة بني  اأوا�صر  تنمية  اإىل  يهدفان  املخيمان 

العامل، وتنمية هواياتهم يف جمال تكنولوجيا االت�صاالت، واإتاحة الفر�صة 

ب�صكل  واالإر�صادي،  الك�صفي  املجال  يف  والتجارب  اخلربات،  لتبادل  لهم 

فر�صة  اأّنهما  كما  تكاليف.  اأو  انتقال  اأي  دون  بذلك  القيام  للجميع  ي�صمح 

لتاأكيد قيم التعاي�ص ال�صلمي والتفاهم والت�صامح بني �صباب العامل وتاأهيل 

نخبة من القادة والقائدات والك�صافة واملر�صدات يف كل حمافظات ال�صلطنة 

الإتقان و�صائل وتقنيات االت�صال الال�صلكي واالإنرتنت.
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نظمت املديرية العامة للك�صافة واملر�صدات بالتعاون مع االأمانة العامة للمنظمة 

اأعمال  الدورة  م    ٢٠١٨ نوفمرب   ٢١  -  ١٥ الفرتة من  العربية خالل  الك�صفية 

واملخيمات  التدريب  مراكز  وم�صوؤويل  وقادة  م�صريف  لتاأهيل  العربية  الك�صفية 

اأقيم حفل اخلتام حتت رعاية املكرم نا�صر بن �صعيد الهدابي  الك�صفية حيث 

الندابي  عبداهلل  بن  خلفان  بن  يعقوب  الدكتور  الدولة  بح�صور  جمل�ص  ع�صو 

 ٥٠ البالغ عددهم  وامل�صاركني  واملر�صدات  للك�صافة  العامة  املديرية  مدير عام 

وليبيا  وال�صودان ولبنان  قائدًا ك�صفيًا من ١٠ دولة عربية وهي ) قطر وم�صر 

من  الدار�صني  جانب  اإىل  واالأردن(   وال�صعودية  واالإمارات  وفل�صطني  واليمن 

حمافظات ال�صلطنة، وذلك مبخيم ال�صلطان قابو�ص الك�صفي بامللدة.

تاريخ خالد

 واأ�صاد رفعت حممد ال�صباعي مدير اإدارة التدريب باملنظمة الك�صفية العربية 

نزوى  لوالية  واملر�صدات  للك�صافة  العامة  املديرية  نظمتها  التي  بالزيارات 

جلميع  اأتاحت  الزيارة  اإن  وقال:  ال�صلطانية  االأوبرا  ودار  الداخلية  مبحافظة 

عمان  تاريخ  من  على  جانب  للتعرف  الفر�صة  العربية  الدول  من  امل�صاركني 

من  عدد  على  والتعرف  اخلالد،  االإن�صاين  التاريخ  اأعماق  بجذوره  ال�صارب 

ال�صعبي، وعدد من  و�صوقها  قلعة نزوى  املواقع  ال�صياحية اجلميلة، حيث زرنا 

واخلطمني  بنزوى  دار�ص  فلجي  ومنها:  وال�صياحية  والثقافية  الرتاثية  املواقع 

معمارية  حتفة  يعد  الذي  بنزوى  قابو�ص  ال�صلطان  وجامع  املوز،  بركة  بنيابة 

الثقافية  املعامل  اأهم  اإحدى  ال�صلطانية  االأوبرا  دار  زرنا  كما  جميلة،  ا�صالمية 

البارزة يف ال�صلطنة،  ويف ختام كلمته توجه بال�صكر والتقدير للمديرية العامة 

للك�صافة واملر�صدات على تنظيم هذه الدورة واإدارتها، وعلى اإعفاء امل�صاركني 

من ر�صوم االإ�صرتاك.

دورة ناجحة

 وحول الدورة قال خالد الهادي كحلول من ليبياء بداية �صعداء بزيارة ال�صلطنة 

العزيزة يف هذه االأيام املباركة التي حتتفل فيها بالعيد الوطني الـ ٤٨ املجيد، 

وكرم  اال�صتقبال  ح�صن  على  واملر�صدات  لل�صكافة  العامة  املديرية  ون�صكر 

اأن  واالأمان، م�صيفًا  باالأمن  يتمتع  الذي  باأهله  الطيب  البلد  ال�صيافة، يف هذا 

الدورة ناجحة  والتنظيم كان جيدًا جدًا واال�صتفادة من الدورة كبري،  معربًا 

ك�سافة ال�سلطنة تنظم  الدورة العربية مل�سوؤويل التدريب مبخيم ال�سلطان قابو�س الك�سفي بامللدة 

امل�ساركون يف الدورة يوؤكدون على اأهميتها يف تعزيز التدريب وايجاد مراكز �سديقة للبيئة 
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اإداري جديد  التدريب وا�صتحداث هيكل  عن تطلعاته لتطوير عمل مراكز 

وا�صتحداث مركز معلومات على م�صتوى راٍق واإقامة دورات تدريبية متقدمة 

يف جميع املجاالت.

وقال و�صاح حممد نعمان من اليمن : عمان بلد اخلري والنماء وال�صالم  وما 

اأننا  ن�صعر  والرتحيب جعلنا  ال�صيافة  اال�صتقبال وح�صن  مل�صناه من حفاوة 

برامج  وت�صمنت  جيدة  اأن  الدورة  مو�صحًا  اأخواننا،  وبني  بلدنا  يف  نعي�ص 

وتطبيقات يف كافة املجاالت، اك�صبت امل�صاركني املعارف واملعلومات الهادفة 

التي �صتنعك�ص ايجابا على امل�صاركني بنقل ما تعلموه اىل بلدانهم.

وكرم  حفاوة  اأهل  ال�صلطنة  اأهل  اإن  قطر:  من  العمري  يو�صف  حمد  وقال 

وترحيب وبلد القالع واالأفالج وموطن اللبان وهي بلده الثانية، م�صيفًا اأن 

الدورة  من اأف�صل الدورات املتخ�ص�صة تنظيمًا ومعرفة وا�صتفادة، فكانت 

بيئة خ�صبة لتبادل اخلربات يف جمال املراكز التدريبية الك�صفية، واتاحت 

الفر�صة لالطالع على اأحدث ما تو�صل له العامل يف جمال مراكز التدريب. 

واأهله  جميل  بلد  ال�صلطنة  فل�صطني:  دولة  من  �صرحان  عيد  اأحمد  وقال 

ممتازة  والدورة  والتقدير  واالحرتام  احلب  كل  منا  ولهم  متعاونون 

واملو�صوعات التي طرحت لها قيمة واملحا�صرون رائعون، م�صريًا اإىل اأهمية 

يف  وا�صحة  م�صرتكة  اأ�ص�ص  وفق  والعمل  التدريب  مراكز  تعزيز  يف  الدورة 

اإدارة املراكز الك�صفية وتنمية قدرات ومهارات م�صوؤويل املراكز واملخيمات 

الك�صفية ومعرفة املهام واالأدوار ملديري وروؤ�صاء االأق�صام يف مراكز التدريب 

واالإملام اجليد باملهارات االإدارية مل�صوؤويل املراكز الك�صفية.

على  انطباعه  حول  العربية  م�صر  جمهورية  من  �صرف  حممد  علي  واأكد 

اأهمية مراكز التدريب، م�صيدًا بربنامج الدورة وما ت�صمنه من اأوراق عمل، 

ومبركز التدريب الرتبوي بوزارة الرتبية والتعليم، وما ميتلكه من  قدرات 

تدريبية عالية تواكب التطلعات با�صتخدامات التكنولوجيا احلديثة.

اأم�سية وطنية 

املجيد  نوفمرب  من   ١٨ يوم  واملر�صدات  للك�صافة  العامة  املديرية  ونظمت  

الوطني  بالعيد  اأحتفاال  وطنية  اأم�صية  العربية  الك�صفية  الوفود  مب�صاركة 

الـ٤٨ املجيد بح�صور رفعت حممد ال�صباعي مدير اإدارة التدريب باملنظمة 

الك�صفية العربية وحممد بن عبداهلل الهنائي املدير العام امل�صاعد للك�صافة.

عبدالعزيز  بها  �صدح  ال�صعرية  الق�صائد  من  عدٍد  اإلقاء  احلفل  ت�صمن 

الوطن  حب  ج�صدت  الزكواين  واأفلح  للك�صافة  امل�صاعد  املدير  الهدابي 

مبنجزات  امل�صرق  وبحا�صرها  التاريخية  عمان  باأجماد  متغنية  والقائد 

النه�صة املباركة  كما مت تقدمي عدد من الفنون ال�صعبية العمانية، وم�صابقة 

ثقافية ) اأ�صئلة عن االأماكن العمانية وم�صمياتها(  . 

الك�صفية  الوفود  بني  التذكارية  والدروع  الهدايا  تبادل  مت  احلفل  وخالل 

العربية امل�صاركة.   
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الك�صفي  فعاليات املخيم  واملر�صدات  للك�صافة  العامة  املديرية  نظمت 

ال�صيفي ملرحلة الك�صاف املتقدم الذي اأقيم خالل الفرتة من ٢٦ وحتى ٣٠ 

حفل  اأقيم  حيث  والإبداع(،   ..جتديد  )الك�صفية  �صعار  حتت  ٢٠١٨م  يوليو 

ال�صنفري رئي�ص بلدية  ال�صيخ �صامل بن عوفيت  اخلتام حتت رعاية �صعادة 

الندابي مدير عام  بن عبداهلل  بن خلفان  يعقوب  الدكتور  وبح�صور  ظفار 

املديرية العامة للك�صافة واملر�صدات وال�صيخ الوليد بن �صعيد  الهنائي مدير 

امل�صوؤولني  والتعليم مبحافظة ظفار وعدد من  العامة للرتبية  عام املديرية 

ال�صلطنة وال�صعودية  ٤٣٠ ك�صافًا وقائدا م�صاركا ميثلون ك�صافة  اإىل جانب 

والكويت والبحرين وتون�ص وذلك على اأر�ص مهرجان �صاللة ال�صياحي.

على  اخلتام  كلمة  املخيم  يف  عام  قائد  الهميمي  بن عبداهلل  اأحمد  واأكد   

جناح املخيم يف حتقيق اأهدافه فقال: اإن املخيمات الك�صفية توجه الطاقات 

احليوية للفتية وال�صباب وجهة بناءة من العمل واحلركة االيجابية املنتجة 

والبدنية  والروحية  واالإجتماعية  العقلية  قدراتهم  تنمية  يف  لالإ�صهام 

والفكرية والنف�صية، وتعمل على تن�صئة الفتية على احرتام النظام واأ�صاليبه 

واحرتام الوقت وتقديره لي�صبح �صلوكًا عامًا يف حياتهم،، ولقد �صعينا ومن 

خالل الربنامج املعد اإىل اإتاحة الفر�صة للفتية امل�صاركني لـممار�صة اأن�صطة 

على  واالعتماد  واالإبداع  االبتكار  على  القدرة  تك�صبهم  التي  اخلالء  حياة 

التقليدي،  النف�ص، والتعلم يف جو من احلرية واالنطالق بعيدًا عن املناخ  

التعلم  بيئات  يف  توفرها  ميكن  ال  خربات  يف  والتاأمل  والبحث  وامل�صاهدة 

تنمية  يف  ت�صهم  التي  التقنية  املهارات  من  جمموعة  واكت�صاب  املعتادة، 

فاعل حلماية  بدور  للقيام  الفتية  دوافع  وتنمية  الك�صافة،  لدى  االجتاهات 

البيئة، والتعرف على املعامل ال�صياحية واالإجنازات احل�صارية يف حمافظة 

ظفار. 

مب�ساركة 4٣0 ك�سافا وقائدا من ال�سلطنة وال�سعودية والبحرين والكويت وتون�س  

فعاليات املخيم الك�سفي ال�سيفي ملرحلة الك�ساف املتقدم ت�سجل تفاعاًل كبريًا 
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برامج قيمة

واأن�صطة املخيم فقال:  تون�ص بتنوع برامج  اأحمد بوعزيز من ك�صافة  واأ�صاد 

وفعاليات  واأن�صطة  قيمة  برامج  من  ت�صمنه  ملا  مكان  ناجح  نظرًا  املخيم 

هذه  ملثل  والتنفيذ  التخطيط  كيفية  حيث  من  كثريًا  منها  ا�صتفدنا  هادفة 

املخميات التي جتمع العرب على اأر�ص ال�صالم عمان. 

واأ�صاف: نود اأن نعرب لكم عن �صعادتنا الغامرة، ونحن ن�صارك يف املخيم 

الذي ترك  االأخوي  املتقدم، هذا املخيم  الك�صاف  ال�صيفي ملرحلة  الك�صفي 

بتنوع  فيه  م�صتمتعني  منا،  واحد  كل  وذاكرة  تاريخ  يف  الطيب  االأثر  فينا 

كك�صافة،  بيننا  ال�صداقات  بناء  هو  واالأجمل  اخلربات  وتبادل  الربامج 

م�صيفا اأن �صعار الك�صافة كن م�صتعدًا، واالأفق الوا�صع ر�صالة مرحلة الك�صاف 

املتقدم، لذا دعونا نعود اإىل ديارنا والعزم ميالأنا باأن ننقل ما تعلمناه اإىل 

وعد  وفق  والقدرات  املهارات  يف  اأنف�صنا  من  نطور  واأن  فرقنا  يف  الك�صافة 

وقانون الك�صافة.

وخاطب قادة الك�صافة بالقول: لقد �صخرمت الوقت واجلهد لنا، ونحن �صنوقد 

الهمم فمن طلب العال �صمر ال�صواعد وبذل الطاقات ف�صكرًا لكل ما اأعطيتم، 

االأيام  التنظيم وعلى هذه  اللقاء وروعة  لك�صافة عمان على حفاوة  وال�صكر 

الرائعة يف الطبيعة اخلالبة، اإىل لقاء جديد يف جتمع ك�صفي �صعيد.

ا�صتثمار

واأكد �صعادة ال�صيخ �صامل بن عوفيت ال�صنفري رئي�ص بلدية ظفار عقب حفل 

اخلتام على اأهمية هذه املخيمات يف تعزيز قدرات ال�صباب و�صقل مهاراتهم 

ويرثي  يفيدهم  مبا  ال�صباب  فراغ  وقت  ال�صتثمار  فر�صة  املخيمات   : وقال 

وخدمة  ال�صداقات  وتعزيز  للتعارف  بيئة  اإنها  كما  ومهاراتهم،  قدراتهم  

البيئة واملجتمع.

مهمة  م�صاركة  املخيم  والعربية  يف  اخلليجية  الدول  م�صاركة  باأن   واأ�صاف 

وطبيعة  تاريخا  ظفار  حمافظة  على  للتعرف  وفر�صة  م�صافة  قيمة  ومتثل 

خالبة ومنجزات تنموية، ومثل هذه  امل�صاركات  اخلليجية والعربية لها وقع 

خا�ص يف قلوبنا متمنني للجميع التوفيق والنجاح. 

تبادل اخلربات

وحول م�صاركة وفد ك�صافة دولة الكويت يف املخيم الك�صفي ال�صيفي ملرحلة 

الك�صاف املتقدم ب�صهل جبل اآ�صور قال القائد بدر احل�صني البلو�صي: �صعيد 

جدًا لتواجدي يف اأر�ص اللبان وفرحة عالية تنتابني، واأنا اليوم �صخ�صيا اأول 

بعيني حجم  اأرى  اأن  اأتوقع  ومل  ال�صلطنة،  ك�صفي يف  ا�صارك يف خميم  مرة 

اال�صتعداد ومل اتوقع عدد القادة املوجودين يف املخيم  فكان اال�صتعداد رائع 

والربنامج مميز نفذه اكفاء عملوا على جناح  فعاليات املخيم.

اخلربات  لتبادل  فر�صة  تعد  املخيمات  هذ  مثل  يف  امل�صاركة  باأن  واأ�صاف 

وخا�صة للك�صاف الذي متنحه املخيمات الكثري من املهارات القيادية ومنها 

اإدارة الوقت و�صقل ال�صخ�صية مبختلف املهارات،  كما اأن املخيم مكان جيد 

دليل  املخيم  واإدارة  تنظيم  من  �صاهدناه  وما  الك�صفية،  التقاليد  ملمار�صة 

واالإر�صادية  الك�صفية  احلركة  تطوير  يف  ما�صية  ال�صلطنة  يوؤكد  اأن  وا�صح 

مبختلف مراحلها العمرية فبوركت تلك اجلهود واإىل االأمام دائما باإذن اهلل.

جتديد واإبداع

تاأتي م�صاركة  ال�صعودي:  الك�صفي  الوفد  العلي  رئي�ص  وقال علي عبدالعزيز 

عمان  ب�صلطنة  املتقدم  الك�صاف  ملرحلة  ال�صيفي  الك�صفي  املخيم  يف  الوفد 

ال�صقيقة مبحافظة ظفار حتت �صعار )الك�صفية جتديد واإبداع( وهي فر�صة 

لتبادل  املنا�صبة  هذه  يف  والعرب  اخلليج  ك�صافة  اأبناءنا  مل�صاركة  كبرية 

اخلربات واكت�صاب ال�صداقات وتوطيد العالقات من خالل الربامج املتنوعة 
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الهادفة، كما تعترب امل�صاركة يف املخيم فر�صة كبرية للتعرف على اأبرز 

املعامل ال�صياحية واالأثرية مبحافظة ظفار واال�صتمتاع باالأجواء اخلالبة 

والتقدير  ال�صكر  بوافر  اأتقدم  اأن  ي�صرين  وهنا  اخلريف،  فرتة  خالل 

لالأعزاء قادة الك�صافة بال�صلطنة على االإعداد اجليد واملنظم لفعاليات 

برامج املخيم املنوعة والهادفة التي تك�صب الك�صافة مزيدًا من املعارف 

اال�صتقبال  ح�صن  على  ال�صكر  بجزيل  للجميع  اأتقدم  وكذلك  واملهارات 

وكرم ال�صيافة .

اأجواء طبيعية

مملكة  ك�صافة  وفد  رئي�ص  مرهون  الزيد  علي  الك�صفي  القائد  وقال 

البحرين: اإن م�صاركة الوفد يف املخيمات ال�صيفية يف �صلطنة عمان تعترب 

الرابعة ونحر�ص دائمًا يف كل �صيف على امل�صاركة يف مثل هذه املخيمات 

الربامج  متيز  ب�صبب  والك�صافة  الوفد  اأع�صاء  يجنيها  التي  للفائدة 

واالأجواء الطبيعية الباردة املخ�صرة يف �صاللة حيث اأن كل الربامج التي 

قدمت للك�صفية دائما مفيدة وهذا العام الحظنا متيز الربامج من حيث 

التجديد واالبداع واالختالف عن �صابقاتها من الربامج،  واإن �صاء اهلل 

�صوف ي�صتفيد منها جميع الك�صافة ؛ ويف اخلتام اأقدم �صكري وامتناين 

الكبري اإىل �صلطنة عمان على الت�صهيالت وكرم ال�صيافة والدعم الذي 

يح�صل عليه وفد مملكة البحرين �صنويا لدعوته للم�صاركة يف خميمات 

ال�صلطنة، كما نتقدم بال�صكر اجلزيل  اإىل اإدارة الك�صافة وجميع  القادة 

الزيارة وامل�صاركة معنا يف  يبادلونا  اأن  العاملني يف هذا املخيم ونتمنى 

خميمات مملكة البحرين. 

تطور ملمو�س

وقال يعقوب العا�صمي من جلنة الربامج: احلمد هلل املخيمات ال�صيفية 

التي تنظمها ك�صافة ومر�صدات عمان  اأ�صبحت حمل تقدير واحرتام على 

ك�صافة  لكل  يدها  متد  وال�صلطنة  والعاملي،   والعربي  اخلليجي  امل�صتوى 

الك�صافة  اإن  م�صيفًا  ال�صالم  بالد  ال�صلطنة  اأر�ص  اإىل  للح�صور  العامل 

اإال  التحديات  النظرعن  بغ�ص  وملمو�ص  وا�صح  ب�صكل  تتطور  عمان  يف 

اأنها وبف�صل القائمني عليها من القادة وامل�صوؤولني اأ�صبحت وهلل احلمد 

كما  والقادة  االع�صاء  من  الكثري  م�صتقطبة  واالعتزاز  للفخر  مدعاة 

واأهميتها من حيث  بقوتها  والداين  القا�صي  ي�صهد عليها  اأن خميماتها 

براجمها املتميزة والتنظيم الناجح. 

ا�ستفادة كبرية

وقال الك�صاف �صالح بن عبداهلل القحطاين من وفد اململكة العربية ال�صعودية: 

اال�صتفادة من املخيم كبرية جدًا بف�صل الربامج املتنوعة التي اأثرت معارفنا 

واأك�صبتنا خربات عديدة كما وفر لنا املخيم فر�صًا الكت�صاب عالقات �صداقة مع 

امل�صاركني يف املخيم من وفود دول اخلليج العربية وكذلك بع�ص الدول العربية، 

م�صيفا اإن للمخيمات ال�صيفية اأهدافًا عديدة منها: اإبراز املواهب املجيدة  من 

ب�صورة  فراغهم  واأوقات  طاقاتهم،  وا�صتغالل  مهاراتهم،  وتنمية  امل�صاركني، 

جيدة تعود بالنفع لهم وملجتمعهم .

اأن�سطة متنوعة

من  عددًا  املتقدم  الك�صاف  ملرحلة  ال�صيفي  الك�صفي  املخيم  برنامج  وت�صمن 

والريا�صية  والعلمية  والثقافية  الوطنية  االأن�صطة  ومنها:  النوعية  االأن�صطة 

الريا�صة  الذي  مهرجان  املخيم  ت�صمن  كما  والتطوعية،  البيئية  واالأعمال 

اأقيم يف جممع ال�صلطان قابو�ص ال�صبابي للثقافة والرتفيه ب�صاللة، اإىل جانب 
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تنفيذ  اأن�صطة متنوعة وحفالت �صمر وتنفيذ ملتقى املواهب الك�صفية والذي 

ت�صمن حلقات عمل تدريبية يف املهارات احلرفية واملهنية ، والرحلة اخللوية 

ال�صتخدام  تدريبية  عمل  حلقة  تنفيذ  جانب  اإىل  متنوعة  اإبداعية  واأن�صطة 

اأجهزة االت�صال الال�صلكي، كما اأقيم حفل اليوم الوطني الذي عر�ص فيه 

اإىل  ال�صلطنة  بها  تتميز  التي  ال�صعبية  واالألعاب  الفنون  من  الك�صافة عددا 

جانب ارتداء الزي العماين وتقدمي بع�ص االأكالت العمانية واإقامة معر�ص 

اإىل  الك�صفية  اال�صدارات  وبع�ص  عمان  ومر�صدات  ك�صافة  الأن�صطة  ك�صفي 

جانب وركن خا�ص بالنادي الال�صكي للمديرية العامة الك�صافة واملر�صدات 

ت�صمن االأجهزة امل�صتخدمة يف االت�صاالت الال�صلكية املختلفة، كما اأقيمت 

الواليات  ت�صت�صيفه  الذي  الـ٢٤  العاملي  الك�صفي  باملخيم  للتعريف  جل�صة 

املخيم  يت�صمنها  التي  الربامج  واأهم  واملك�صيك،  وكندا  االأمريكية  املتحدة 

واآليات امل�صاركة والت�صجيل،  كما عر�صت الوفود امل�صاركة جانبا من فنونها 

خدمة  جمال  ويف  بلدانهم،  بها  تتميز  التي  واالأكالت  والرتاثية  ال�صعبية 

املجتمع مت  تنفيذ عدد من الزيارات وحمالت التوعية بالتعاون مع عدد من 

اجلهات وهي جمعية بهجة االأيتام وجمعية املراأة العمانية والهيئة العمانية 

مع  بالتعاون  املرورية  والتوعية  امل�صنني  اأ�صدقاء  وجمعية  اخلريية  الأعمال 

�صرطة عمان ال�صلطانية واملر�صد ال�صياحي.  

ال�صداقة  اأوا�صر  توطيد  اإىل  املتقدم  الك�صافة  مرحلة  يف  املخيم  وهدف 

وتون�ص،  العربية  اخلليج  لدول  التعاون  جمل�ص  دول  �صباب  بني  والتعارف 

وتبادل اخلربات بني القيادات امل�صاركة وال�صباب، واإحداث بع�ص التغيريات 

وقدوة  فاعلة  عنا�صر  لي�صبحوا  الفتية  واجتاهات  �صلوك  يف  االيجابية 

ح�صنة الأقرانهم واأ�صرهم وجمتمعاتهم، وتن�صئة الفتية على احرتام النظام 

واأ�صاليبه واحرتام الوقت وتقديره لي�صبح �صلوكًا عامًا يف حياتهم، واإذكاء 

روح اخلدمة العامة وحب العمل التطوعي واملحافظة على البيئة بني ال�صباب 

وتعزيز الوعي االجتماعي والبيئي يف املجتمع وخا�صة بني اأقرانهم ال�صباب، 

وت�صجيع روح احلوار حول الق�صايا والتحديات التي تواجه ال�صباب ودورهم 

يف التعامل معها.
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نظمت املديرية العامة للك�صافة واملر�صدات باملخيم الك�صفي الدائم ب�صهل 

جبل اآ�صور مبحافظة ظفار خالل الفرتة من ٢ وحتى ٨  اأغ�صط�ص ٢٠١٨م، 

فعاليات املخيم ال�صيفي الـ ١٩ للمر�صدات الذي اأقيم حتت �صعار املخيــم 

ملرحلة  الرابع  ال�صيفي  املخيم  وفعاليات  اأجمل(  لعامل  اأ�صمل..  )اآفاق 

اجلواالت الذي  اأقيم  حتت �صعار)بالتنمية واالإرادة نحقق الريادة( ، ويف 

ب�صاللة  بختام  التطبيقية  العلوم  كلية  م�صرح  على  احتفل  املخيمني  ختام 

اللجنة  رئي�صة  البو�صعيدية   بنت حمد  �صناء  ال�صيدة  رعاية  املخيمني حتت 

العمانية لريا�صة املراأة م�صت�صارة وزيرة الرتبية والتعليم وبح�صور الدكتور 

يعقوب بن خلفان بن عبداهلل الندابي  مدير عام املديرية العامة للك�صافة 

واملر�صدات وعدد من امل�صوؤولني.

 

عام  قائدة  اله�صامية  عبداهلل  بن  ماجد  بنت  األقت  اآ�صيا  احلفل   وخالل 

اأهدافه  حتقيق  يف  املخيم  جناح  على  فيها  اأكدت  كلمة  املر�صدات  خميم 

خمطط  اأهداف  من  حتقق  مبا  �صررنا  لقد  هلل  احلمد  وقالت:  املر�صومة 

الرابع  واملخيم  للمر�صدات،  ع�صر  التا�صع  ال�صيفي  املخيم  فعاليات  لها يف 

للجواالت التي احت�صنها املخيم الك�صفي الدائم ب�صهل جبل اآ�صور مبحافظة 

٢٠١٨م،  اأغ�صط�ص  �صهر  من  الثامن  وحتى  الثاين  من  الفرتة  خالل  ظفار 

املخيمات  �صمن  واملر�صدات  للك�صافة  العامة  نظمته  املديرية  الذي 

ال�صيفية للمر�صدات، بهدف االإ�صهام يف تعزيز قدرات ومهارات ومعارف 

املر�صدات، وتهيئتهن لي�صبحن م�صوؤوالت يف جمتمعاتهن املحلية واالإقليمية 

والعاملية، ومبا يحقق الهدف العام للحركة االإر�صادية.

 

مديرية الك�سافة تنظم فعاليات خميمي اجلوالت الرابع و1٩ للمر�سدات مبحافظة ظفار

امل�ساركات يوؤكدن على جناح املخيم يف اك�سابهن املعارف واملهارات واخلربات وتعزيز ال�سداقات
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املخيمني  لتنفيذ  امل�صبق  والتخطيط  اجليد  لال�صتعداد  كان  لقد   واأ�صافت 

االأثر الطيب يف جناح مثل هذه الفعاليات، حيث عمدت املديرية يف اإعدادها 

امل�صبق لتخطيط براجمها وفق اأهداف وا�صحة تنبثق من روؤيتها ور�صالتها، 

لكل  ومواكبتها  بال�صلطنة  املر�صدات  على جودة حركة  وينعك�ص  انعك�ص  مبا 

م�صتجدات العمل االإر�صادي على امل�صتويات العربية والعاملية. 

�صركاء النجاح

واملثمر  القائم  للتعاون  نتيجة  كان  املخيمات  جناح  �صر  باأن  واأو�صحت 

احلكومية  املوؤ�ص�صات  مع  بالتن�صيق  متثل  الذي  النجاح  مع  �صركاء 

املهنية  واجلهات املجتمعية واملوؤ�ص�صات ذات العالقة التي  �صاركت يف تنفيذ 

يف  �صواء  معنا  م�صكورة  اجلهات  عملت  تلك  حيث  املخيم،  واأن�صطة  برامج 

ال�صحية وخدمة  بالنواحي  اأو االهتمام  التدريبية  تنفيذ عدد من احللقات 

بال�صكر والتقدير لراعية احلفل  البيئة واملجتمع، ويف ختام كلمتها توجهت 

التخطيط  حلظة  منذ  املخيمني  فعاليات  اجناح  يف  �صاهم  من  وجلميع 

واالإعداد لرباجمه وحتى ختام فعالياته.

اأن�سطة خميم اجلوالت 

وت�صمن خميم اجلواالت عددا من االأن�صطة والربامج كما قامت  اجلواالت 

يف اإطار االأعمال التطوعية خلدمة البيئة واملجتمع بزراعة عدد من االأ�صجار 

تدريبية حول  املناخية، وحلقة  وال�صوؤون  للبيئة  العامة  املديرية  بالتعاون مع 

ا�صتزراع اأ�صجار القرم، وجل�صات حوارية مع االإدارة العامة للمرور ب�صاللة 

وعدد من االأعمال التطوعية االأخرى.

تطوع

 ونفذت باملخيم كذلك حلقة التطريز اليدوي قدمتها اجلوالة نادية ال�صكيلية 

وحلقة عن التطريز اليدوي تخللتها تطبيق عملي يف كيفية التطريز اليدوي، 

وقدمت اجلوالة خديجة اليعقوبية حلقة بعنوان الديكوباج تطرقت فيها اإىل 

هاجر  اجلوالة  وقدمت  للجواالت،  عملي  وتطبيق  الديكوباج  معنى  تعريف 

الغفيلي حلقة بعنوان )الفن( حتدثت فيها عن الفن واأنواعه وكيفية ا�صتلهام 

ممثلة  الغربية  ثنية  اجلوالة  وقدمت  العملي،  التطبيق  جانب  اإىل  االإبداع 

ع�صرية جواالت جمعية املراأة العمانية ببهالء حلقة تدريبية حول )�صناعة 

ال�صابون،  امل�صاركات على طريقة حت�صري  تدريب  اإىل  وهدفت  ال�صابون( 

اإىل  اإ�صافة  ال�صابون  ل�صنع  امل�صتخدمة  االأ�صا�صية  املكونات  وقد مت عر�ص 

تو�صيح فوائدها.

وقدمت اجلوالة هدى احل�صرمية حلقة حول )اأ�صا�صيات الت�صوير ال�صوئي( 

واأنواع  الت�صوير  ون�صاأت  الت�صوير  اأ�صا�صيات  عن  حديثها  يف  تطرقت 

الكامريات ومكوناتها، ومراحل التقاط ال�صور، تخلل الور�صة تطبيق عملي 

للت�صوير، وقدمت اجلوالة �صهى ال�صوافية حلقة تدريبية حول )املكرميات( 

امل�صتعلة، وطريقة اال�صتفادة منها يف  اأنواع احلبال  اإىل �صرح  تطرقت فيها 

التزيني. 

االإر�صادية،  للمهارات  تدريبية  عمل  حلقات  اجلواالت  خميم  ت�صمن  كما 

�صاللة  خريف  مهرجان  �صمن  بالدم  للتربع  حياة  قطرة  م�صروع  وتد�صني 

ويف حملة )الغداء يف الطبيعة( بركن اجلواالت على ار�ص مهرجان �صاللة 

م�صروع  يف  وامل�صاركة  لل�صرطان،  العمانية  اجلمعية  مع  بالتعاون  ال�صياحي 

ح�صر كبار ال�صن بالتعاون مع جمعية اأ�صدقاء امل�صنني، كما ت�صمن فعاليات 

وتنظيم  واإدارتها،  اجلواالت  ع�صرية  تنظيم  يف  تدريبية  جل�صة  املخيم 

تنفيذ  جانب  اإىل  اإبداعية،  تدريبية  وحلقات  واملغامرة،  التحدي  م�صابقات 

حلقات عمل تدريبية يف ريادة االأعمال تناولت  تاأ�صي�ص امل�صاريع ال�صغرية 

�صلطنة  يف  احليوي  )التنوع  حلقة  ويف  االإ�صارة  لغة  وحلقة  الفكرية  وامللكية 

عمان( التي متت بالتعاون مع جمعية البيئة العمانية وحلقة يف قيادة ال�صيارة 
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تناولت )تغيري االإطارات وفح�ص املركبة( وحلقة التعليم امل�صتمر.

 خميم املر�صدات 

وت�صمن خميم املر�صدات مائدة متنوعة من الربامج االإر�صادية والثقافية 

املر�صدات  مرحلة  الم�صت  التي  النوعية  والريا�صية  والتطوعية  والعلمية 

عددًا  ت�صمنت  التي  االإبداعية  العمل  حلقات  احتياجاتهن،  ومنها  ولبت 

من اجلل�صات التدريبية ج�صدتها حلقة عمل االأ�صغال اليدوية، والتي تنفذ 

بالتعاون  مع جمعية املراأة العمانية، وحلقة التعليم امل�صتمر، وحلقة التوعوية 

ـ بر الوالدين(،  يف )الت�صفح الذكي( وحلقة دينية عن )اأهمية ال�صالة 

واأن�صطة  االإيجابية،  والطاقة  القائدة،  �صناعة  فن  يف  متنوعة  وحلقات 

البخور،  و�صناعة  التدوير،  واإعادة  وال�صعفيات،  العاملي،  الذكرى  يوم 

اإقامة  املخيم  ت�صمن  االأ�صخا�ص، كما  مع  التوا�صل  واآلية  الكور�صيه،  وفن 

قرية  ال�صياحي  يت�صمن  �صاللة  مبهرجان  االإر�صادية  االإبداعية  القرية 

للمر�صدات وعدد من االأركان الريادية وامل�صاركات بالتعاون مع اجلمعية 

العمانية الأ�صدقاء امل�صنني وجمعية بهجة االأيتام العمانية وجل�صات م�صائية 

تتناول ق�ص�ص النجاح وتنفيذ عدد من الربامج ال�صياحية لزيارة املواقع 

الطبيعية والتاريخة وال�صيحية باملحافظة، وفعاليات تراثية.

كما قامت املر�صدات �صمن  االأعمال التطوعية خلدمة البيئة بزراعة عدد 

من االأ�صجار بالتعاون مع املديرية العامة للبيئة وال�صوؤون املناخية، وحلقة 

تدريبية حول ا�صتزراع اأ�صجار القرم، وجل�صات حوارية مع االإدارة العامة 

للمرور ب�صاللة وعدد من االأعمال التطوعية االأخرى.

جتربة ثرية

يف  التالية:  اللقاءات  كانت  املخيميني   يف  امل�صاركات  انطباعات  وملعرفة 

ع�صائر  من  البلو�صية  حممد  بن  بري  بنت  عائ�صة  اجلوالة  قالت  البداية 

جوالة وجواالت جامعه ال�صلطان قابو�ص: اإن جتربة امل�صاركة يف املخيمات 

جتربة ثرية وناجحة �صاعدتنا على اكت�صاب العديد من اخلربات واملهارات 

ومهارة  امل�صوؤولية،  وحتمل  القيادة،  مهارة  مثل:  �صخ�صيتنا،  طورت  التي 

اإدارة الوقت. 

و�صاركت اجلوالة عايدة بنت �صامل بن ربيع احلديدية من ع�صرية جواالت 

جمعية املراأة العمانية بال�صيب الراأي فقالت: احلمد هلل لقد كان املخيم 

ناجحا وجتربة م�صاركتنا يف املخيم كانت جميلة وممتعة واأثرت خرباتنا 

التدريبية  احللقات  ح�صور  خالل  من  واملعلومات  املعارف  من  باجلديد 

املتنوعة واجلل�صات احلوارية املمتعة ، ور�صخت فينا قيم التعاون وال�صورى 

واإبداء الراأي.

 مهارات التوا�سل

واأكدت على ذلك اجلوالة انت�صار بن نا�صر العامرية من ع�صرية جواالت 

جمعية املراأة العمانية بال�صيب: بقولها جتربة م�صاركتي يف املخيم اأ�صهمت 

يف تطوير قدراتي، واك�صبتني العديد من املهارات مثل: حتمل امل�صوؤولية، 

واالعتماد على النف�ص يف حياة اخلالء، كما �صاعدتني  برامج املخيم يف 

للتعرف  الفر�صة  اإتاحة  اإىل  اإ�صافة  اجلديدة،  املعارف  من  العديد  تعلم 

التوا�صل  طرق  وتطوير  ال�صلطنه  حمافظات  خمتلف  من  جواالت  على 

االجتماعي بني اأفراد الع�صائر . 

خميم ناجح

نادي  املعمرية من ع�صرية جواالت  بنت ماجد  واأعربت اجلوالة اخال�ص 

ال�صويق مبحافظة �صمال الباطنة عن �صعادتها بامل�صاركة يف املخيم وقالت: 

داخل  املنفذة  براجمه  بف�صل  تنوع  ناجحًا  املخيم  كان  لقد  هلل  احلمد 

اأ�صهم  كما  مل�صتوى اجلواالت، حيث  الربنامج  وخارجه، ومالءمة  املخيم 

واملعلومات  املهارات  من  الكثري  يل  واأ�صافت  القيادية  قدراتي  ازدادت 

وكذالك التحديات التي واجهتها �صقلت من �صخ�صيتي . 

وقالت املر�صدة نوف ال�صعيلية من مفو�صية الداخلية: املخيم كان متنوعًا 

يف طرحه وبراجمه واأن�صطتة التي توزعت بني حلقات العمل واملحا�صرات 

واأ�صهم  املتنوعة والتخييم  واكت�صاف الطبيعة،  ف�صكرًا جلميع من �صاعد 

يف جناح املخيم الرائع و�صوف اأعود وا�صارك يف املخيم القادم باإذن اهلل 

تعاىل. 
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تطبيق التقاليد

وقالت القائدة �صمرية البلو�صية من تعليمية حمافظة م�صقط ع�صوة  جلنة 

واختالف  بتنوع  للمر�صدات  ومفيدة  رائعة  حياة  املخيمات  الربامج:  حياة 

واكت�صابهم  تطويرهم  يف  وت�صاعد  تنا�صبهم  والتي  املو�صوعه  الربامج 

للمعارف واملعلومات وتطبيق التقاليد االإر�صادية.

خميم حافل 

وقالت املر�صدة هيام العربية من مفو�صية الداخلية : من خالل املخيم تعلمنا 

الكثري من االن�صباط والنظام وااللتزام،  اإىل جانب ما اأتاحه لنا من فر�ص 

واكت�صاب   ، ال�صلطنة  حمافظات  خمتلف  من  جدد  مر�صدات  على  للتعرف 

اخلربات اجلديدة يف جمال  ال�صيحات واملهارات الك�صفية املختلفة.

الباطنة  عن  �صمال  تعليمية  من  املقبالية  وعد  املر�صدة  عربت  كما 

بالربامج  حافاًل  املخيم  كان  لقد  وقال:  املخيم  يف  �صعادتها  للم�صاركة 

واالأن�صطة النوعية التي الم�صت احتياجاتنا واأ�صبعت الكثري من احتياجاتنا 

من املعارف واملهارات واخلربات اجلديدة التي �صتعيننا للم�صي قدما من 

اأجل التفوق والنجاح خدمة الأنف�صنا ووطننا العزيز.

بيوم  االحتفال  اإن  ال�صرقية:  جنوب  حمافظة  من  ال�صنانية  زمزم   وقالت 

النه�صة املباركة هو ا�صرتجاع املا�صي الذي امتزج مع احلا�صر وغر�ص فينا 

املخيم  اأن  ورعاه-  م�صيفة  اهلل  – حفظه  االأعظم  والك�صاف  الوطن  حب 

متيز باأن�صطته وباملهارات احلياتية، ومنها: رحالت اال�صتك�صاف، وممار�صة 

مهم  يوم  وهو  واحد،  كفريق  والعمل  املتعة  من  اأجواء  يف  اخللوي  الطهي 

الفنون  الإبراز  فر�صة  الفعاليات  كانت  كما  املر�صدات،  مهارات  الكت�صاف 

ال�صعبية العمانية، اإىل جانب التعريف باالألعاب والريا�صات التقليدية.

�صعادتها  عن  الطفولة  رعاية  مركز  من  البلو�صية  مو�صي  املر�صدة  وعربت 

والريا�صية  الثقافية  بفعالياته  متيز  الذي  املخيم  فعاليات  يف  بامل�صاركة 

والعلمية والوطنية، ومنها: امل�صاركة يف االحتفال بيوم النه�صة املباركة، وما 

اأجدادنا  كان  التي  والتقاليد  والعادات  ال�صعبية  الفنون  تقدمي  من  �صاحبه 

ي�صريون على خطاها، اإىل جانب تطبيق التقاليد الك�صفية االإر�صادية بكافة 

الفعاليات مما اك�صبتنا مهارات حياتية عدة. 

لقد  م�صندم:  حمافظة  من  ال�صحية  حممد  بنت  رحاب  املر�صدة  وقالت 

واالنتماء  الوطن  بحب  كبريًا  �صعورنا  وكان  الوطني  اليوم  برنامج  اأحببت 

التي حتقت يف عهد ح�صرة  اإليه  وا�صت�صعرنا من خالله عظم االجنازات 

– حفظه اهلل ورعاه-  �صاحب اجلاللة ال�صلطان قابو�ص بن �صعيد املعظم 

كما كانت فعاليات املخيم فر�صة لتبادل اخلربات واالأفكار اجلديدة.

برامج تعليمية

للقيام  للفتيات  الالزمة  واملعارف  املهارات  تطوير  اإىل  املخيمان  وهدف 

بدور ن�صط وفعال يف حركة املر�صدات ويف خدمة املجتمع وتنميته، وتعزيز 

واال�صتفادة  احلياة،  مع  االيجابي  للتعامل  ومهاراتهن  الفتيات  قدرات 

احلركة  وبرامج  اأن�صطة  تفعيل  يف  كمتطوعني  العالقة  ذات  املوؤ�ص�صات  من 

ومواهبهن  القيادية  مهاراتهن  لتنمية  للفتيات  الفر�ص  واإتاحة  االإر�صادية، 

وميولهن، وامل�صاهمة يف برنامج التعليم امل�صتمر، وتنمية وتطوير االت�صاالت 

فعالة  �صراكات  معها يف  واالندماج  العالقة  ذات  املوؤ�ص�صات  مع  والعالقات 

فيما يخدم اأهداف حركة املر�صدات.
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مر�سدات ال�سلطنة يتفاعلن مع احللقة التدريبية العربية الأوىل ملي�رصات التدريب القيادي بال�سودان

�صاركت مر�صدات ال�صلطنة يف اأعمال حلقة العمل التدريبية  العربية االأوىل 

�صعار  حتت  العاملية  اجلمعية  برنامج  �صمن  القيادي  التدريب  ملي�صرات 

)القيادة من اأجل عاملها( الذي ا�صت�صافته جمهورية ال�صودان خالل الفرتة 

امل�صاركات  تعريف  اإىل  ويهدف  ٢٠١٨م،  اأغ�صط�ص   ٢ وحتى  يوليو   ٢٧ من 

مبفهوم القيادة الناجحة واأمناطها. 

عبداهلل  بنت  مرمي  م�صاركة   خالل  من  كبريًا   تفاعاًل  الدورة  و�صجلت 

جل�صات  من  عدد  تقدمي  يف  االإر�صادي  االإ�صراف  ق�صم  رئي�صة  احلا�صرية 

العملية  والتدريبات  الهادفة  املناق�صات   من  اأجواء  �صادتها  التي  الدورة 

املكثفة بهدف تر�صيخ مفهوم القيادة واأمناطها املختلفة .

وحول اأهمية الدورة قالت اأمل بنت �صعيد ال�صكيلية قائدة بالوفد العماين 

امل�صارك باحللقة التدريبية: الربنامج اأتاح لنا الفر�صة لالإلتقاء مبي�صرات 

اإىل  باالإ�صافة  الك�صافة،  وفتيات  للمر�صدات  العاملية  اجلمعية  من  تدريب 

يف  حقيقية  ا�صافة  يعد  مما  للمر�صدات،  العربي  االإقليم  من  مي�صرات 

اأوجه  وت�صخي�ص  اأنف�صنا  بتقييم  وي�صمح  بال�صلطنة  القائدات  تنمية  جمال 

اإىل  هذا  وعالجها،  عليها  للوقوف  ال�صعف  واأوجه  لتعزيزها  لدينا  القوة 

اأن الربنامج التدريبي للور�صة قد ا�صتمل على العديد من الفقرات  جانب 

التي عززت لدينا العديد من القيم كالتعاون والعمل اجلماعي واالندماج 

والتنوع، وقد ت�صمن الربنامج االلتقاء بعدد من قائدات البلد امل�صت�صيف 

للفعالية وامل�صاركة يف العديد من االجتماعات للبحث يف �صبل تطوير العمل 

االإر�صادي على ال�صاحة العربية والعاملية ، وقد عمدت امل�صوؤوالت يف فريق 

التخطيط والتدريب بالدورة على اإمدادنا بكافة الو�صائل والطرق التي من 

�صاأنها تعزيز عملنا يف جمال التي�صري وتطوير مهاراتنا و�صقلها حيث ت�صمن 

الربنامج يومًا تدريبيًا متكامال العداد جل�صات تدريبية باأ�صاليب التي�صري 

والتدريب  التخطيط  فريق  ويقوم  اأنف�صهن  املتدربات  قبل  من  املختلفة 

بتقييم جمموعات العمل ورفد كل جمموعة بنقاط قوتها واملالحظات التي 

ينبغي تالفيها الحقا. 

اأمناط القيادة

�صمال  مبحافظة  مر�صدات  م�صرفة  املعمرية  �صعيد  بنت  وقالت  ثريا 

خالل  من  يحدث  املر�صدات  قائدة  لدى  القيادة  تطوير  الباطنة:  اإن 

التجارب ولي�ص من خالل التعّلم النظري، حيث ميكن الأي �صخ�ص اأن يكون 

خالل  من  يوم  كل  بوعي  القيادة  نظريات  ميار�ص  كان  اإذا  عظيمًا  قائدًا 

جتاربنا  لفهم  كاأداة  وا�صتخدامها  ال�صتة  القيادة  باأمناط  الواعي  التفكري 

وتوجيه �صلوكياتنا وقراراتنا واأفعالنا. 

من  متكنها  التي  الطرق  حتدد  اأن  ميكنها  املر�صدات  قائدة  باأن  واأ�صافت 

ممار�صة القيادة وفقًا لنموذج القيادة باجلمعية العاملية للمر�صدات وفتيات 

الك�صافة من خالل اإجابتها عن االأ�صئلة التالية كيف ميكنني توفري م�صاحة 

لنف�صي للتفكري يف طريقة ا�صتخدامي اليومي الأمناط القيادة.

واجلدير بالذكر اأن هذا الربنامج هو الربنامج االأول الذي تعمل اجلمعية 

اأن�صطتها  خطة  �صمن  تنظيمه  على  الك�صافة  وفتيات  للمر�صدات  العاملية 

ــ ٢٠٢٠ م يف بادرة من �صاأنها زيادة عدد مي�صرات  للفرتة الثالثية ٢٠١٨ 

التدريب باجلمعية العاملية وباجلمعيات االأع�صاء والعمل معًا نحو حت�صني 

وجتويد حركة املر�صدات واال�صتمرار بها خلدمة وتنمية املجتمع.
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جدد من خالله ك�سافة ومر�سدات عمان الولء والطاعة للك�ساف الأعظم 

معر�س ك�سفي واإر�سادي وم�سرية مبنا�سبة يوم النه�سة املباركة يف ختام خميم اجلوالة  

بالتزامن مع احتفاالت ال�صلطنة بيوم النه�صة املباركة نظمت املديرية العامة 

للك�صافة واملر�صدات فعاليات املخيم الك�صفي ال�صيفي ملرحلة اجلوالة الذي 

اأقيم  خالل الفرتة من ١٩ وحتى ٢٣ يوليو ٢٠١٨م  حتت �صعار )الك�صفية 

ومر�صدات  ك�صافة  معر�ص  اإقامة  املخيم  ت�صمن  حيث  وابداع(،  جتديد   ..

عمان والذي افتتح حتت رعاية �صعادة املهند�ص اأحمد بن ح�صن الذيب وكيل 

وزارة التجارة وال�صناعة، بح�صور �صعادة ال�صيخ �صامل بن عوفيت ال�صنفري 

مدير  الندابي  عبداهلل  بن  خلفان  بن  يعقوب  والدكتور  ظفار  بلدية  رئي�ص 

عام الك�صافة واملر�صدات وليلى بنت اأحمد النجار م�صت�صارة وزيرة الرتبية 

والتعليم للربامج التعليمية وذلك مبقر مهرجان خريف �صاللة ال�صياحي.   

عرب  ج�صدت  فوتوغرافية  �صورة   ٦٠ واالإر�صادي  الك�صفي  املعر�ص  ت�صمن 

حماورها تاريخ احلركة الك�صفية واالإر�صادية يف ال�صلطنة والبدايات االأوىل 

باملدر�صة  ١٩٣٢م  عام  يف  بال�صلطنة  واالإر�صادية  الك�صفية  احلركة  لظهور 

االربعينيات  يف  الك�صفية  الوحدات  من  و�صورًا  مب�صقط  االأوىل  ال�صلطانية 

تن�صيب  من  �صورًا  الثاين  املحور  ج�صد  كما  وال�صبعينيات،  واخلم�صينيات 

موالنا ح�صرة �صاحب اجلاللة ال�صلطان قابو�ص بن �صعيد املعظم -حفظه 

اهلل ورعاه- ك�صافا اأعظم لل�صلطنة واال�صتعرا�ص الك�صفي الذي اأقيم بهذه 

املنا�صبة التي ح�صرها عدد من ممثلي الدول واملنظمات الك�صفية العربية 

والعاملية،  وتتحدث املحاور االأخرى من املعر�ص  عن تطور احلركة الك�صفية 

واالإر�صادية وما �صجلته من منو وتو�صع يف الربامج واالأن�صطة املختلفة، كما 

ك�صافة  �صهدتها  التي  التطويرية  وامل�صاريع  �صورا للربامج  املعر�ص  �صم 

ومر�صدات عمان، كما ا�صتعر�صت  كذلك اأن�صطتها يف جمال خدمة املجتمع 

والعاملية،  والعربية  اخللجية  واال�صت�صافات  اخلارجية  وامل�صاركات  وتنميته 

الك�صفية  املجلة  ومنها:  الك�صفية،  االإ�صدارات  من  عدد  اإبراز  جانب  اإىل 

ومعدات  اأدوات  من  يت�صمنه  وما  الطالئع  �صندوق  وا�صتعرا�ص  العمانية، 

ي�صتخدمها الك�صافة يف الرحالت اخللوية ورحالت اال�صتك�صاف واملغامرة.

 م�صرية الك�سفي

فعاليات  املباركة  و�صمن  النه�صة  بيوم  ال�صلطنة  احتفاالت   وبالتزامن مع 

املخيم نظمت املديرية العامة للك�صافة واملر�صدات واإدارة مهرجان �صاللة 

املجيد  يوليو  من  والع�صرين  بالثالث  احتفاًء  ك�صفية  م�صرية  ال�صياحي 
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60 �سورة ج�سدت البدايات 

الأوىل والتطور الذي �سجلته 

الك�سفية بف�سل الدعم ال�سامي 

جلاللة ال�سلطان للحركة

...............

مب�صاركة اأكرث من ٤٠٠  جوال من اجلوالة امل�صاركني يف املخيم الك�صفي ال�صيفي ملرحلة اجلوالة 

اىل جانب القادة وك�صافة ومر�صدات حمافظة ظفار باالإ�صافة  اإىل الفرقة املو�صيقية الك�صفية 

وعدد من فرق الفنون ال�صعبية واملواطنني، وذلك مبقر مهرجان خريف �صاللة ال�صياحي.  

عمل وطني

وحول املخيم  وفعالياته قال علي بن حممد احلجري قائد عام املخيم: لقد ق�صينا مع اأخواننا 

اأيامًا حافلة باالأن�صطة الهادفة والربامج املتميزة بدعم من قيادات �صابة مثابرة، هدفت جميعها 

اإىل �صقل مهارات وقدرات اجلوالة يف �صتى الفنون، فمن فنون القيادة واتخاذ القرار اإىل فنون 

املهنية،  وال�صالمة  ال�صحة  برامج  اإىل  امل�صكالت،  حل  مهارات  اإىل  وااليجابية،  الذات  اإدارة 

ومهارات التعامل مع ال�صبكات العنكبوتية وغريها من فنون العلم واملعرفة، كما مل يغفل خمططو 

ومنفذو برنامج املخيم عن خدمة البيئة املحيطة وتنميتها، فهناك الربامج التوعوية واخلدمية 

والتثقيفية، التي نفذها اجلوالة بالتعاون مع جهات االخت�صا�ص باملحافظة، فكل ال�صكر والتقدير 

على جهودهم يف �صبيل اإجناح املخيم، وال يفوتني هنا االإ�صادة اإىل كل  يد اأ�صهمت يف التخطيط 

واالإعداد والتنفيذ لهذا العمل الوطني اخلا�ص.

برامج منوعة

الربامج  من  عددا  املخيم  هذا  ت�صمن  لقد  عمان  نادي  جوالة  من  االإ�صماعيلي  طه  وقال  

والفعاليات التي الم�صت رغباتنا ، واأ�صبعت احتياجاتنا ، فخالل اأيامه كان قطار الربامج ينقلنا 

من حمطة اإىل اأخرى، حيث االأن�صطة الثقافية وتاألقه ، وامل�صابقات الريا�صية واإثارتها ، والندوات 

كان   ، الرائعة  املحطات  تلك  وبني   ، وحتدياتها  الطبيعة  يف  واملغامرات  ومناق�صاتها،  الك�صفية 

العطاء �صعارنا، والتعاون منهجنا ، والتفاعل االإيجابي طريقنا ، وهذا لي�ص بغريب على احلركة 

الك�صفية، التي تثبت دومًا اأنها را�صخة مببادئها، متجددة برباجمها ، مواكبة للع�صر ومتغرياته، 

لكم  وهنيئا   ، لوائها  واملن�صوين حتت   ، اإليها  املنت�صبني  �صمن  من  لنكون  وفقنا  اأن  فحمدًا هلل 

اإخواين جوالة ال�صلطنة على كل ما اكت�صبتموه من مهارات وخربات ، والتي بال �صك اأ�صافت لكم 

ر�صيدًا مهمًا يف م�صريتكم الك�صفية. 

اكت�صاب املهارات 

وقال هيثم زاهر الرا�صدي من جوالة كلية العلوم التطبيقية بنزوى:  تعترب املخيمات  بيئة جيدة 

للتعلم واكت�صاب مهارات االعتماد على النف�ص والعمل يف جمموعات �صغرية  وامل�صورة يف اتخاذ 

القرار وا�صتخدامها قي رحالت اال�صتك�صاف واملغامرة التي بثت فينا روح التحدي مما زاد من 

روح العمل اجلماعي وزيادة احلما�ص، وهنا اأدعو زمالئي للم�صاركة يف املخيمات الأنها فر�صة من 

ذهب، لتعلم الكثري من املعارف واخلربات والقيام باأعمال تطوعية خلدمة املجتمع  وم�صاعدة 

كل �صخ�ص يحتاج اإىل م�صاعدة .

تطوير برامج ال�صباب اأولوية عاملية 
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للحركة  املنت�صبني  وعدد  الع�صوية  منو  يف  الدول  قائمة  عمان  ومر�صدات  ك�صافة  ترتبع    

العاملية  الك�صفية  املنظمة  روؤية  لتحقيق  جيدة  بخطى  ت�صري  وهي  واالإر�صادية،  الك�صفية 

باإتاحة الفر�صة لل�صباب لال�صتفادة من اخلدمات والربامج التي تقدمها احلركة الك�صفية 

واالإر�صادية بالو�صول اإىل اأكرث من ١٠٠ مليون ك�صاف منت�صب لها بحلول ٢٠٢٣م .

اإن عمليات التو�صع يف الع�صوية بكافة املراحل بال�صلطنة ت�صري بف�صل الدعم الكبري الذي 

حتظى به احلركة الك�صفية واالإر�صادية من املقام ال�صامي حل�صرة �صاحب اجلاللة ال�صلطان 

قابو�ص بن �صعيد املعظم – حفظه اهلل ورعاه-  بنهج �صليم ومبعدالت منو جيدة، �صملت كافة 

املراحل الك�صفية واالإر�صادية، بدءًا من مرحلة الرباعم التي ت�صق طريقها بروؤية مدرو�صة، 

ومرورًا مبرحلة  االأ�صبال والزهرات والك�صافة واملر�صدات التي توا�صل تو�صعها بافتتاح املزيد 

من املدار�ص احلكومية واخلا�صة، االأمر الذي �صهد من خاللها اإن�صاء املزيد من الوحدات 

الك�صفية واالإر�صادية يف تلك املراحل،  و�صكلت مرحلة اجلوالة واجلواالت هي االأخرى بعدًا 

واجلواالت  اجلوالة  ع�صائر  اإ�صهار  خالل  من  واالنت�صار  التو�صع  معدالت  حتقيق  يف  جيدًا  

مراكز  ويف  الريا�صية  االأندية  ويف  واخلا�صة،  احلكومية  اجلامعية  والكليات  اجلامعات  يف 

التاأهيل وجمعيات املراأة العمانية، وبذلك توا�صل ك�صافة ومر�صدات عمان حتقيق معدالت 

تو�صع مبهرة يف حميطها العربي والعاملي.

الفعاليات  واإدارة  النوعية  الربامج  الختيار  التخطيط  يف  ال�صباب  م�صاركة  فاإن  �صك  وال 

ال�صباب من  تعد م�صاركة  لذلك  التو�صع،   لتحقيق هذا  واالأقرب جناحًا  فاعلية  االأكرث  هي 

االأولويات العاملية التي اأعطتها املنظمة الك�صفية العاملية بعدًا اأكرث اأهمية لل�صري يف حتقيق 

روؤيتها العاملية بجعل الك�صافة بيئة واعدة لبناء قدرات ال�صباب ومهارتهم لي�صبحوا مواطنني 

�صاحلني وفاعلني يف جمتمعهم وحميطهم الذي يعي�صون فيه.  

اإن احلفاظ على نغمة التو�صع يف الع�صوية يتطلب من القائمني يف العمل الك�صفي واالإر�صادي 

على  قدرة  اأكرث  وجعلها  ال�صباب  برامج  تطوير  يف   ت�صهم  واأ�صمل  اأو�صع  وروؤية  اأكرب  جهدًا 

مالم�صة احتياجاتهم، وملبية لتطلعاتهم املعرفية يف كافة بحور العلم، والعمل على اإدخال 

برامج نوعية ت�صهم ب�صكل اإيجابي يف عامل الثورة الرقمية واملعرفية،  وبكل تاأكيد  فاإن جتديد 

واملر�صدات  الك�صافة  الع�صوية حلركة  املزيد من  الربامج مطلب ملح لال�صتمرار يف ك�صب 

العلمية  ال�صباب  وقدرات  مهارات  تطوير  الرائد يف  وبدورها  لها  الذهنية  ال�صورة  وتعزيز 

والثقافية واالأدبية والفنية.

خليفة بن علي الرواحي
مدير مساعد لإلعالم والتوثيق

تطوير برامج ال�صباب اأولوية عاملية 
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امل�رصوع ا�ستهدف ٧٧0 م�ساركة من حمافظات الربميي وم�سندم والظاهرة والداخلية   

مر�سدات اململكة املتحدة تختتم الن�سخة الثانية من برنامج جولد التدريبي 

التوايل  على  الثانية  لل�صنة  واملر�صدات  للك�صافة  العامة  املديرية  نظمت 

اململكة  مر�صدات  جمعية  مع  بال�صراكة  جولد  م�صروع  التدريبي  الربنامج 

٢٠١٨م، مب�صاركة  �صبتمرب   ٢٨ –  ٨ الفرتة من  اأقيم خالل  الذي  املتحدة 

املدار�ص  ومديرات  وامل�صرفات  والقائدات  واجلواالت  املر�صدات  من   ٧٧٠

حيث  الطالبات  واأمهات  باملحافظات  الُعمانية  املراأة  جمعيات  وع�صوات 

والظاهرة  وم�صندم  )الربميي  وهي  حمافظات  اأربع  يف  العام  هذا  نفذ 

والداخلية(، وياأتي تنفيذ هذا امل�صروع كاأحد الربامج التدريبية الذي تبنته 

مر�صدات اململكة املتحدة، ويحمل ا�صم )م�صروع جولد(، ويهدف اإىل  تطوير 

التعليمية،  الربامج  وتطوير  القيادات  تنمية  جمال  يف  املر�صدات  مهارات 

وتعزيز مفهوم التطوع لدى امل�صاركات، وتنمية مهارات املر�صدات واالرتقاء 

مب�صتواهن القيادي والتخطيطي خارج احلدود �صمن اال�صرتاتيجية العاملية 

يف  فاعلية  اأكرث  وطرق  باأ�صاليب  واملدربات  القائدات  وتزويد  للمر�صدات، 

تقدمي الربامج لالحتفاظ باالأع�صاء، وت�صمن الربنامج تدريب امل�صاركات 

للمر�صدات  القرار  واتخاذ  واحد  كفريق  والعمل  القيادة  مهارات  على 

واحلر�ص على زيادة وجودهن يف املجتمع من خالل القيام مبجموعة من 

والكليات  االإر�صادية يف اجلامعات  الع�صوات  وزيادة  وامل�صروعات  االأن�صطة 

واالأندية الريا�صية وجمعيات املراأة العمانية .

اجلذب  ا�صرتاتيجيات  على  امل�صروع  اإقامة  اأثناء  امل�صاركات  تدريب  ومت 

والعمل مع الفتيات االأ�صغر �صنا والتخطيط لالأن�صطة وفقا للمرحلة ال�صنية 

والقيادة  بالنف�ص  والثقة  اجلماعي  والعمل  القرار  اتخاذ  مهارات  وعلى 

االأهداف  و�صع  وكيفية  املر�صدات  باأن�صطة  املرتبطة  االألعاب  وا�صتخدام 

وا�صتخدام االأن�صطة املنا�صبة لتحقيق االأهداف وتدريبيهن على طرق اجلذب 

واالحتفاظ باالأع�صاء وطرق تقدمي حركة املر�صدات لالأخرين )الت�صويق(، 

التي  املحافظات  يف  وتراثية  وتاريخية  �صياحية  جوالت  الربنامج  وا�صتمل 

�صملها الربنامج يف دورته الثانية . 

مقومات جناحه

وملعرفة  انطباعات امل�صاركات يف امل�صروع كانت اللقاءات التالية:  يف البداية 

االإر�صادي  االإ�صراف  ق�صم  رئي�صة  احلا�صرية  عبداهلل  بنت  مرمي  قالت 

باملديرية العامة للك�صافة واملر�صدات )من�صقة امل�صروع( اأن تزكية املديرية 

العامة للك�صافة واملر�صدات لهذه ال�صراكة التي متت من قبل اجلمعية العاملية 

للمر�صدات وفتيات الك�صافة من املوؤ�صرات اجليدة يف جناح الربنامج على 

اأر�ص ال�صلطنة؛ نظًرا لتوافر مقومات جناحه يف ظل التجارب الرائدة التي 

امل�صتقبل،  قائدات  وم�صروع  القيادات،  تنمية  جمال  يف  ال�صلطنة  خا�صتها 

وجتربة االإ�صراف االإر�صادي والربامج التعليمية.

وحول الربنامج قالت لويز�صنت من جمعية اململكة املتحدة يف ختام الربنامج 

ال�صلطنة  مر�صدات  بني  العالقات  تطور  اللقاءات  هذه  اإن  التدريبي: 

للك�صافة  العامة  للمديرية  اإيجابية  وخطوة  املتحدة،  اململكة  ومر�صدات 

واملر�صدات وجمعية اململكة املتحدة الإيجاد جماالت اأكرث تنوعا يف خمتلف 

احل�صاد الك�صفي
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واأنا �صعيدة جدا  الك�صفية واالإر�صادية  التي تخدم احلركة  امل�صاركات االأخرى 

وح�صون  قالع  من  به  تتميز  وما  االأربع  مبحافظتها  لل�صلطنة  الزيارة  بهذه 

و�صواطئ جميلة وتراث تاريخي خالد ومنجزات تنموية .

معارف واأفكار جديدة 

التدريبي هو  الربنامج  اإن  املتحدة:  اململكة  ناتلي من جمعية مر�صدات  وقالت 

االإر�صادية  املخيمات  خالل  من  اكت�صبنها  التي  اخلربة  ل�صنوات  عملي  تطبيق 

وقمنا مبراجعة لبع�ص قوانني الك�صافة واملر�صدات من خالل الزيارات للمدار�ص 

وم�صاهدة التطبيقات العملية على اأر�ص الواقع، والتعرف عن قرب على ن�صاط 

التي  االأخرى  امل�صاركات  خمتلف  يف  تنوعا  اأكرث  جماالت  واإيجاد  املر�صدات، 

اآراءهن  اأبدين  امل�صاركات  اأن  م�صيفة  واالإر�صادية،  الك�صفية  احلركة  تخدم 

تغيريا يف  اأحدثنا  قد  نكون  اأن  ونتمنى  تواجههن،  التي  والتحديات  واأفكارهن 

تاأثري  ترى  اأن  ونتمنى  واالأمهات،  املدار�ص  واإدارات  املر�صدات  واأفكار  معارف 

هذه االأفكار االإيجابية ونظرة املجتمع حلركة املر�صدات واأنا �صعيدة جدا بهذه 

الزيارة لل�صلطنة .

ومن حمافظة م�صندم قالت القائدة اأ�صماء بنت اأحمد ال�صحية قائدة مر�صدات 

مدر�صة خ�صب للتعليم االأ�صا�صي: اإن زيارة فريق جولد للمحافظة يعترب بحد 

ذاته تطورا جديدا نحو تطوير و�صقل املهارات القيادية، وهو اإحدى اخلطط 

التي تنتظرها القائدات من فرتات ملا متثله لهن من طريق جديد نحو االإبداع، 

كما لها االأثر االيجابي يف جذبهن نحو الوحدات االإر�صادية وا�صتمراريتهن يف 

العمل التطوعي داخل احلركة بال كلل وال ملل، وبهذه الربامج امل�صوقة ن�صل 

بوجود  حافلة  موؤ�ص�صاتنا  بقاء  على  نحافظ  لكي  ر�صمناها  التي  االأهداف  اإىل 

وحدات وع�صائر اإر�صادية.

مبحافظة  مر�صدات  م�صرفة  اله�صامية  ماجد  بنت  اآ�صيا  الراأي  و�صاركتها 

ناجحة  �صراكة  املتحدة  اململكة  مر�صدات  مع  ال�صراكة  اإن  بالقول:  الداخلية 

زيارته  الفريق خالل  قام  والتجارب، حيث  واخلربات  املعارف  لتبادل  ومهمة 

يف  بالتدريب  ليقمن  ال�صلطنة  يف  القائدات  لتاأهيل  تدريبية  دورات  بتنظيم 

منا�صبات اإقليمية وعاملية وتهيئة الفر�ص لهن يف اللجان العاملية للمر�صدات.

ا�ستفادة كبرية 

للتعليم  عمر  بنت  حف�صة  مدر�صة  مديرة  الكندية  �صامل  بنت  �صفية  وقالت 

واالإر�صادية  الك�صفية  القيم  اأن  رغم  الداخلية:  مبحافظة   )٥-١٠( االأ�صا�صي 

القيم  ن�صر  ويف  وال�صهلة  املمتعة  الطرق  من  الكثري  على  تعرفنا  فقد  واحدة 

اتخاذ القرار والعمل اجلماعي 

والثقة بالنف�س والقيادة 

والت�سويق للحركة اأبرز املحاور 

التي تناولها برنامج جولد هذا 

العام

...............
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االإر�صادية  احلركات  م�صاف  نحو  احلركة  تغري  يف  اأمل  ولنا  االإيجابية 

العاملية، ونتمنى تكرار هذه الربامج واأ�صافت الكندية كان التدريب ممتعا 

يف  متفاعلني  وكانوا  املر�صدات  حركة  عن  الكثري  تعلموا  وامل�صتهدفون 

الربنامج بدرجة كبرية اأمتنى تفعيل ما اأخذوه يف الدورة، ونقل اأثرها اإىل 

امليدان داخل الوحدات االإر�صادية.

اأما ريان بنت علي ال�صحية مديرة مدر�صة اآمنة بنت وهب للتعليم االأ�صا�صي 

ونتائجه  د�صما  كان  الربنامج  اأن  اإىل  اأ�صارت  فقد  م�صندم  حمافظة  من 

توجت با�صتفادة كبرية، حيث اإنني الأول مرة اأتدرب على هذا الن�صاط الذي 

كان مفعما ومليئا بروح التعاون والفريق الواحد مع احلركة يف املجموعات 

التي  ال�صلبية  القيادة  و�صفات  االإيجابية  القيادة  �صفات  بع�ص  مع  وتعلمنا 

يجب االبتعاد عنها .

ا�ستخدام الألعاب التعليمية

جوهرة  مدر�صة  من  ال�صحية  وليد  بنت  الزهراء  فاطمة  املر�صدة  وتقول   

ُعمان للتعليم االأ�صا�صي مبحافظة م�صندم، لقد ا�صتمتعت بربامج التدريب 

امل�صرتكة ومتكنت من التعرف على بع�ص من اخلربات احلياتية والعملية، 

اجتياز  وطريقة  التعاون  كاأهمية  الربنامج  هذا  يف  الكثري  تعلمت  لقد 

املهارات  من  العديد  اإىل  اإ�صافة  واحد،  كفريق  عملنا  حالة  يف  امل�صاعب 

الك�صفية واالإر�صادية التي يجب اأن متتع بها املر�صدة.

 وقالت املر�صدة دعاء بنت عبداهلل الرا�صدية: ا�صتفدت من هذا اللقاء يف 

كيفية ت�صكيل الفرق والتعاون مع اأفراد املجموعة واأن اأكون ن�صيطة و�صريعة 

تنعك�ص  والتي  املختلفة  االألعاب  من  جمموعة  على  التعرف  اإىل  باالإ�صافة 

ذهنيا على املر�صدة مما يجعلها تتمتع ب�صرعة البديهة.

 اأما املر�صدة �صاملة بنت اأحمد بن �صعيد الرواحية من مدر�صة مارية القبطية 

قالت: تعلمت من الربنامج التدريبي الثقة بالنف�ص والقيادة وكان الربنامج 

اخلربات  تبادل  من  ا�صتفدنا  كما  اجلميلة،  وامل�صابقات  باالألعاب  مليئا 

واأنا  واالإر�صادية  الك�صفية  احلياة  يف  اجلديدة  املهارات  من  املزيد  وتعلمنا 

على يقني تام باأن حركتنا �صوف ت�صتمر ما دام هناك اأ�صخا�ص خمل�صني 

يعملون ليل ونهار لتذليل ال�صعوبات التي تواجه املر�صدات يف ا�صتمراريتهم 

للعمل يف احلركة فبوركت تلك اجلهود.

تكوين �سخ�سية املر�صدة

ومن حمافظة الداخلية قالت املر�صدة اأثري بنت �صعيد العبديل من مدر�صة 

مهارات  �صقلت  التدريبية  باحللقات  م�صاركتي  الريامية:  ن�صرية  ال�صيخة 

الإدارة  اأكرب  ثقة  واكت�صبت  الطليعة  قيادة  وتعرفت على خربات جديدة يف 

اأن�صطة الوحدة االإر�صادية وابتكار اأفكار اإبداعية لتنفيذ االأعمال الريادية، 

اأن تكون هناك جتارب رائدة للمر�صدات يف امل�صاركات اخلارجية  واأمتنى 

�صخ�صية  تكوين  يف  معريف  مبحتوى  تنفرد  التي  الربامج  هذه  مثل  يف 

املر�صدة لتكون اأحد الكوادر الب�صرية يف النهو�ص والرقي باملجال االإر�صادي 

باملدار�ص.

ال�صعدية من مدر�صة متا�صر بنت عمرو  اأحمد  �صاملة بنت  املر�صدة  وقالت 

للتعليم االأ�صا�صي ١-١٢: اإن الربنامج كان مميزا ومثريا حيث اكت�صبت من 

خالل هذا الربنامج مهارة التحدث باللغة االإجنليزية باالإ�صافة اإىل التفاعل 

مع االأن�صطة املختلفة احلركية والثقافية والتعليمية واكت�صاب اجلديد منها 

وكذلك كيفية العمل بروح الفريق الواحد والتعاون وتوزيع االأعمال.

احل�صاد الك�صفي
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بعد حتقيقها الأبعاد العاملية الع�رص يف حت�سني برامج ال�سباب واحلوكمة

ال�سلطنة حت�سل على �سهادة )جي�سات( العاملية يف اأول اإجناز خليجي والثاين عربيا

وزيرة الرتبية والتعليم: 

ال�سهادة موؤ�رص جيد جلهود 

الوزارة يف جتويد العمل وحت�سني 

اخلدمات املقدمة لل�سباب

...............

ح�صلت وزارة الرتبية والتعليم ممثلة يف املديرية العامة للك�صافة واملر�صدات 

على �صهادة التقييم العاملية )جي�صات( من املنظمة الك�صفية العاملية، كاأول 

دولة خليجية وثاين دولة عربية حت�صل على هذه ال�صهادة، يف اإجناز يوؤكد 

اجلهود التي تبذل لتطبيق معايري التقييم العاملية لتحقيق اجلودة ال�صاملة 

لالإرتقاء باأن�صطة ال�صباب وبراجمهم.

وزيرة  ال�صيبانية  نا�صر  بن  اأحمد  بنت  مديحة  الدكتورة  معايل  وهناأت 

�صهادة  على  احل�صول  مبنا�صبة  عمان  ومر�صدات  ك�صافة  والتعليم  الرتبية 

اأداة التقييم العاملية )جي�صات( قائلة: ا�صتطاعت ك�صافة عمان ومر�صداتها 

امل�صتويني  على  االجنازات  من  العديد  حتقيق  من  املا�صية  ال�صنوات  خالل 

االقليمي والعاملي  بف�صل اجلهود التي تبذلها الكوادر الب�صرية التي �صخرت 

الك�صفية  احلركة  منت�صبو  ي�صتحقها  التي  املكانة  لبلوغ  وطاقاتها  اإمكانياتها 

واالإر�صادية، وما حتقيق معايري اجلودة العاملية )جي�صات( واحل�صول على 

هذه ال�صهادة اإال تعبري �صادق عن امل�صتويات املتقدمة التي و�صل اإليها العمل 

الك�صفي واالإر�صادي يف ال�صلطنة، وهي جناح ي�صاف اإىل النجاحات العديدة 

التي حققتها الوزارة يف تطبيق منظومة اجلودة ال�صاملة يف كافة قطاعاتها .

تطوير الربامج التعليمية

العاملية  ال�صهادة  على  الوزارة  اإن ح�صول  الوزيرة:  الدكتورة  معايل  واأكدت 

)جي�صات( هو امتداد حقيقي حل�صولها م�صبقا على �صهادة اجلودة االأيزو 

٩٠٠١ يف ال�صنوات املا�صية،  كما اأنه يحمل الكثري من االأبعاد والدالالت، فهي 

موؤ�صر جيد على اجلهود التي تبذلها الوزارة لتطوير منظومة العمل الك�صفي 

واالإر�صادي بال�صلطنة، وحر�صها على االإلتزام مبعايري اجلودة العاملية التي 

التي حددت بهدف  االأبعاد  العاملية وحتقيق كافة  الك�صفية  املنظمة  حددتها 

واالإر�صادية  الك�صفية  للحركة  للمنت�صبني  املقدمة  جتويد وحت�صني اخلدمات 

االأ�صبال والزهرات والك�صافة واملر�صدات واجلوالة واجلواالت مبختلف  من 

املراحل، كما اأنها دافع لتطوير االأداء وحت�صني الربامج التعليمية واالأن�صطة 

اأنها  كما  العاملية،  امل�صتجدات  وتواكب  اجلميع  احتياجات  لتالم�ص  املقدمة 

نقطة اإيجابية الإ�صراك كافة امل�صتفيدين يف التخطيط والتنفيذ والتقييم، مبا 

اخلري  م�صرية  يف  االإيجابي  لالإ�صهام  واملر�صدات  الك�صافة  اإعداد  يف  ي�صهم 

والبناء مبا يحقق توجهات ال�صلطنة نحو حتقيق االإ�صتدامة ال�صاملة على هذه 

االأر�ص الطيبة، وياأتي ح�صول ك�صافة ومر�صدات عمان على �صهادت التقييم 

العاملية )جي�صات( بعد حتقيقها االأبعاد الع�صرة العاملية املحددة من املنظمة 

الك�صفية العاملية وجلنة التقييم لتحقيق اأف�صل املمار�صات.
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مب�ساركة ٣0 مفو�سا اإعالميا من حمافظات ال�سطنة التعليمية وتون�س

مديرية الك�سافة واملر�سدات تنظم حلقة العمل الإحرتافية الك�سفية لالإعالم الرقمي و�سبكات 

التوا�سل الجتماعي

نظمت املديرية العامة للك�صافة واملر�صدات ممثلة بدائرة العالقات العامة 

املوارد  لتنمية  العامة  املديرية  مع  بالتعاون  واالإر�صادي  الك�صفي  واالإعالم 

�صهر  من   ٢٧ وحتى   ٢٣ الفرتة  خالل  والتعليم،  الرتبية  بوزارة  الب�صرية 

الرقمي و�صبكات  الك�صفية لالإعالم  ٢٠١٩ م  احللقة االإحرتافية  دي�صمرب 

الدكتور حممد بن مبارك  اأقيم حفل اخلتام حتت رعاية  التوا�صل، حيث 

ال�صحفيني  جمعية  رئي�ص  العمانية  االأنباء  وكالة  حترير  رئي�ص  العرميي 

العمانية وبح�صور الدكتور يعقوب بن عبداهلل الندابي مدير عام املديرية 

الدوائر  ومدراء  امل�صاعدون  العموم  واملدراء  واملر�صدات  للك�صافة  العامة 

وم�صاعديهم، وذلك بفندق جمان  ببو�صر.

وا�صتعر�صت الدورة عددا  من املوا�صيع املهمة يف جمال االإعالم الرقمي 

واالإعالم احلديث منها التعريف مبفهوم االإعالم الرقمي، والتطرق  للفرق 

ال�صحافة  بني  والفرق  االلكرتوين  واالإعالم  الرقمي  االإعالم  بني 

واأنواع  الرقمي  االإعالم  وخ�صائ�ص  الرقمية  التقليدية وال�صحافة 

اجلمهور  مع  التعامل  وفن  االت�صال  ملهارات  والتعر�ص  الرقمي،  االإعالم 

والتوجهات العاملية لالإعالم الرقمي وا�صتعرا�ص ابرز النماذج العاملية يف 

الرقمي  لالإعالم  والنظامي  االقت�صادي  باالإطارين  املجال والتعريف  هذا 

والتدرب والتعرف على التحرير االإعالمي يف االإعالم الرقمي واإمكانيات 

االإعالم  وو�صائل  االإعالم  اأداء  حت�صني  يف  ودورها  املعلومات  تكنولوجيا 

و�صبكة  الرقمي  االإعالم  واأدوات  احلديث  الع�صر  يف  واأهميتها  الرقمية 

االإلكرتوين  واملخاطر والربيد  والفر�ص  والدولية”  “املحلية  املعلومات 

وكيفية التعامل معه اإىل جانب فن ت�صميم واإعداد املواد االإعالمية وتقنيات 

ا�صتطالع  اإعداد  وفن  اجلديد  االإعالم  خالل  من  اجلماهري  على  التاأثري 

الراأي العام والر�صائل االإعالمية بالربيد االإلكرتوين وخ�صائ�ص ا�صتطالع 

الراأي العام والر�صالة االإعالمية ومتابعة فاعليتها االإعالمية واإعداد قواعد 

واآليات  االجتماعية  وال�صبكات  واالإعالم  العامة  بالعالقات  خا�صة  بيانات 

ا�صتخدامها وا�صرتاتيجيات تنمية ال�صورة.

اللقاءات  كانت  منها  االإ�صتفادة  ومدى  الدورة  اهمية  عن  املزيد  وملعرفة 

رئي�ص حترير  العرميي  بن مبارك  الدكتور حممد  اأكد  البداية  التالية: يف 

وكالة االأنباء العمانية رئي�ص جمعية ال�صحفيني العمانية راعي حفل اخلتام 

اأنها دورة مهمة، فاالإعالم يتطور ب�صكل  اأهمية الدورة وقال: ال �صك  على 

م�صتمر وتاتي هذه الدورات ل�صقل جميع من يتعاملون مع و�صائل االإعالم 

االإعالمي  تهيا  الدورات  هذه  مثل  وبالتايل  الزمن،  ت�صابق  اأ�صبحت  التي 

ليتعامل مع و�صائل االإعالم ومع املتلقي لهذه الر�صائل االإعالمية، فاالإعالم 

هو ر�صالة وبالتايل ن�صجع كثريا الإقامة مثل هذه الدورات �صواء للممتهنيني 

�صواء  احلا�صر  حتاكي  مفيدة  دورة  بال�صك  وهي  للعمل،  وللممار�صني 

االإعالم املقروء اوامل�صموع اأواملرئي، لذلك نتمنى جلميع امل�صاركني التوفيق 

وهو جهد مقدر من املديرية العامة للك�صافة واملر�صدات.

بادرة  وبالتايل  االأوىل  بالدرجة  جمتمعية  ر�صالة  الك�صفية  ر�صالة  وا�صاف 

الدورات  بتنظيم  واملر�صدات  للك�صافة  العامة  املديرية  تقوم  اأن  طيبه 

متكن  اأدوات  وهي  االإعالمي،  بالعمل  للعاملني  التخ�ص�صية  االإعالمية 

اأهمية احلركة  التي  تعرب عن  ال�صامية  ر�صالته  نقل  من  الك�صفي  االإعالم 
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وبالتايل  وال�صباب،  الن�صء  تربية  يف  ودورها  ومبادئها  الك�صفية  واأهدافها 

فاإن مثل هذه الدورات ت�صاعد على اإي�صال هذه الر�صالة بال�صكل الذي يتمناه 

القائمون على العمل الك�صفي واالإر�صادي بال�صلطنة .

واالإر�صادي  الك�صفي  االإعالم  مفو�صة  احلو�صنية  حممد  بنت  �صفاء  وقالت 

قبل  من  �صديد  توجه  نتيجة  جاءت  الدورة  الباطنة:  �صمال  ملحافظة 

الربامج  الأهمية هذه  واملر�صدات  للك�صافة  العامة  عليه  باملديرية  القائمني 

التخ�ص�صية يف ف�صاء االعالم الرقمي، حيث تعترب هذه املرحلة خطوة اإىل 

اأن تكون البذرة الطيبة  االأمام يف طريق تنمية مهاراتنا املهنية التي نرجو 

واالر�صادية،  الك�صفية  للحركة  االإيجابية  الذهنية  ال�صورة  وتر�صيخ  لن�صر 

موا�صلة  على  واالإ�صرار  العزمية  على  داللة  هو  اليوم  واإكمال هذه اخلطوة 

امل�صوار ال�صتكماله، الأن عملية التعلم هي عملية م�صتمرة ال نهاية لها، ولكننا 

اإطار هذا الربنامج  اأن نكملها يف  ينبغي  نقول هنالك حزمة من الربنامج 

تفعيل  و  التوا�صل االجتماعي  �صبكات  اإدارة  بكيفية  االأوىل  بلبنته  بداأ  الذي 

الوعى  ن�صر  مرحلة  اإىل  منها  للننطلق  احلركة،  خلدمة  الرقمي  االعالم 

ا�صتنادًا على املبادئ التي تلقيناها يف هذه الدورة �صمانًا لعملية ت�صري يف 

نطاق خمطط مدرو�ص، ن�صقل بها خرباتنا وممار�صتنا من جانب، ونتمهد 

بها لتخريج اإعالميني جدد ي�صرون على نف�ص النهج العلمي.

برنامج مفيد

 وقال وليد بن خلفان احل�صني اأخ�صائي اعالم تربوي تاأتي اأهمية الربنامج 

املختلفة  الفعاليات  ن�صر  يف  االجتماعي  التوا�صل  �صبكات  الأهمية  نظرا 

اإىل  االأخبار  ت�صل  حتى  حمكمة  بخطة  والقيام  وفعالة  �صحيحة  بطريقة 

املجتمع اخلارجي

واأ�صاف ا�صتفدت كثريا من هذا الربنامج التدريبي يف عمل حملة اعالمية 

وكيفية تفعيل من الربيد االلكرتوين يف ن�صر االأخبار وكيفية ادارة �صبكات 

التوا�صل وغريها الكثري من املهارات التي ا�صتفدت منها.

اإداراة ال�سفحات

واأو�صحت فوزية بنت خمي�ص بن نا�صر ال�صليمانية اخ�صائية مر�صدات باأنها 

ا�صتطاعت من خالل الربنامج التعرف على االعالم الرقمي وكيفية ادارة 

املديرية  ت�صتهدفها  التي  االعالمية  الر�صائل  وتو�صيل  احلديثة  ال�صفحات 

العامة للك�صافة واملر�صدات

مبحافظة  االإعالم  مفو�ص  ال�صاعدي  جمعة  بن  �صعيد  بن  خمي�ص  و�صارك 

جنوب ال�صرقية زمالئه الراأي فقال: الربنامج فتح لنا اآفاق كثرية وباالأخ�ص 

قمنا  وقد  االعالمية  احلمالت  تنظيم  اأ�صا�صيات  اأبرز  على  التعرف  يف 

بالتطبيق العملي بعمل ت�صور حلملة اعالمية وعن انطباعه حول الربنامج 

قال باأن الربنامج جيد جدا.

افكار جديدة

تعليمية  من  تربوي  اعالم  اخ�صائية  الريبوع  عبدالرحمن  اأمل بنت  وقالت 

قدمت  حيث  االإعالم  جمال  يف  يل  االأوىل  امل�صاركة  هي  ظفار:   الدورة 

االعالميات  واملفو�صات  االإعالميني  للمفو�صني  جديدة  ومقرتحات  اأفكار 

وذلك بكيفية امتالك افكار ومعارف جديدة وكيفية اإدارة املحتوى الرقمي 

ل�صفحات التوا�صل االجتماعي علي تويرت والفي�صبوك واالن�صتجرام وغريها.
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تنظيم ور�سة لالإ�سعافات الأولية مب�ساركة ٢00 من الأ�سبال والزهرات 

ق�سم الك�سافة واملر�سدات بتعليمية �سمال الباطنة ينظم يومًا ريا�سيًا ك�سفيًا

يف اطار خطة الن�صاط الك�صفي واالر�صادي يف جمال تنمية الفتية والفتيات 

لهذا العام نفذ ق�صم الك�صافة واملر�صدات بتعليمية �صمال الباطنة ور�صة يف 

وزارة  بالتعاون مع  املحافظة  وزهرات  الأ�صبال  االأولية  االإ�صعافات  مهارات 

ال�صحة، حيث ا�صت�صافت مدر�صة طالئع الغد واالإ�صراق وجمز ال�صغرى 

هدفت  التي  الور�صة،  هذه  فعاليات  االإعت�صام  ومدر�صة  الكفاءة  ومدر�صة 

االأولية  االإ�صعافات  يف  االأ�صا�صية  املهارات  والفتيات  الفتية  اك�صاب  اإىل 

وتطبيقاتها وممار�صاتها يف احلياة اليومية.

ت�صمن برنامج هذه الور�صة جوانب نظرية وعملية بداأت بتعريف االإ�صعافات 

يف  واأما  االأولية،  االإ�صعافات  واأهداف  الناجح  امل�صعف  و�صفات  االأولية 

اجلانب العملي فتم تطبيق وممار�صة اإ�صتخدامات الرباط املثلث يف عملية 

االإ�صعاف واإ�صعاف الك�صور واجلروح و�صربة ال�صم�ص 

�صمال   مبحافظة  واملر�صدات  الك�صافة  الأن�صطة  ال�صنوية  اخلطة  اإطار  يف 

الباطنة   نظمت املديرية العامة للرتبية والتعليم مبحافظة �صمال الباطنة 

ممثلة يف ق�صم الك�صافة واملر�صدات يومًا ريا�صيًا ك�صفيًا ملرحلتي الك�صافة 

ريا�صية  م�صابقات  تنفيذ  ت�صمن  ب�صحار،  الريا�صي  باملجمع  واملتقدم 

متنوعة، منها:  م�صابقة دفع اجللة والوثب الطويل، والعدو مل�صافة مئة مرت 

ومل�صافة اأربعمائة مرت، تتابع و�صباق �صد احلبل.

 واأو�صح ح�صن بن خلفان اآل عبد ال�صالم رئي�ص ق�صم الك�صافة واملر�صدات 

ال�صنوية  اإطار اخلطة  ياأتي يف  الريا�صي  اليوم   : الباطنة  مبحافظة �صمال 

الفتية،  تنمية  ت�صمل  خطة  وهي  العام  لهذا  واالإر�صادي  الك�صفي  للن�صاط 

والقادة وخدمة املجتمع وتنميته، واالإعالم الك�صفي وتنمية روح ال�صداقة 

والتعارف بني ك�صافة املحافظة وتبادل اخلربات يف تنفيذ االأن�صطة الك�صفية 

واكت�صاف  الك�صافة  عند  الريا�صية  املهارات  و�صقل  ال�صريف  والتناف�ص 

املواهب الريا�صية وتنمية قيم التعاون وال�صرب 

ويف ختام م�صابقات مرحلة الك�صافة ح�صلت وحدة ك�صافة مدر�صة هالل 

بن عطية على املركز االأول، وجاءت وحدة ك�صافة مدر�صة �صيف بن هبرية 

امل�صيب على  بن  �صعيد  ك�صافة مدر�صة  الثاين، وح�صلت وحدة   املركز  يف 

ك�صافة  وحدة  توجت  فقد  املتقدم  الك�صاف  مرحلة  يف  اأما  الثالث،  املركز 

ك�صافة مدر�صة  االأول، وحققت وحدة  باملركز  بن رم�صان  مدر�صة م�صعود 

الفاروق املركز الثاين، وجاءت وحدة ك�صافة مدر�صة ابن االثري يف املركز 

الثالث .     

احل�صاد الك�صفي
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منذ اأن دخلت احلركة الك�صفية االإر�صادية يف حمافظة م�صندم ومع بداية 

احلركة  بهذه  ال�صحي  ال�صغري  علي  بن  اأحمد  ا�صم  ارتبط  الرتبوي  عمله 

فبات اأحد روادها املرموقني واأحد قادتها الداعمني ملنت�صبي هذه احلركة 

مبحافظة  والتعليم  الرتبية  اإدارة  مدير  ال�صحي  ال�صغري  علي  بن  اأحمد 

العمانية  الك�صفية  املجلة  التقته  التي  �صابقا،   مفو�صيتها  ورئي�ص  م�صندم 

وحاورته حول ذكرياته يف العمل الك�صفي واالإر�صادي واأهم االإجنازات التي 

حتققت للحركة وخرجت باللقاء التايل :

الك�صفية  احلركة  بدور  ال�صغري  علي  بن  اأحمد  اأ�صاد  حديثه  بداية  يف 

العملية  مع  اإىل جنب  ت�صري جنبا  باعتبارها  النا�صئة  واالإر�صادية يف حياة 

الطريق  نف�ص  يف  معها  وت�صري  بل  لدورها  ومكملة  التعليمية  الرتبوية 

الك�صفية  باحلركة  عالقتي  بداأت  لقد  وقال:  املتكاملة،   ال�صخ�صية  لبناء 

ك�صفيا  وقائدا  معلما  كنت  عندما  ١٩٧٢م  عام  ال�صلطنة  يف  واالإر�صادية 

ال  حيث  لليوم  م�صتمرة  احلمدهلل  وهي  بخاء  بوالية  املحمدية  باملدر�صة 

ت�صجيعي  جانب  اإىل  تقام  التي  واالأن�صطة  الفعاليات  الأهم  متابعا  زلت 

للعمل الك�صفي واالإر�صادي واأهمية االإ�صتفادة من اأن�صطتها وبراجمها  التي 

كثريا  واأ�صعد  احلركة،  هذه  منت�صبي  �صخ�صية  بناء  يف  وت�صهم  اأ�صهمت  

عندما اأقراأ اأخبارا حول فعاليات واأن�صطة تطوعية وخدمية وتوعوية يقوم 

بها اأبناءنا الك�صافة واملر�صدات .

متابعة وت�سجيع

متحدثا  احلركة  هذه  حول  حديثه  ال�صحي  ال�صغري  علي  بن  اأحمد  وتابع 

يقول:  والتعليم حيث  بالرتبية  بها خالل فرتة عمله  قام  التي  االأدوار  عن 

مت  التي  واالإر�صادية  الك�صفية  الوحدات  الأداء  متابعا  دائما  كنت  لقد 

وم�صجعا  منا�صطها  واأح�صر  براجمها  على  وُمًطلع  باملدار�ص،   اأن�صاوؤها 

ومطالبا بتنوع اأن�صطتها وخا�صة التي تخدم املجتمع، وم�صاركة  الوحدات 

الك�صفية واالإر�صادية مع اجلهات االأخرى يف املنا�صبات التي يجب اأن يكون 

للك�صافة واملر�صدات دورا فاعال فيها، كامل�صاركة يف اأ�صبوع املرور اخلليجي 

– حفظه  واالحتفال باالأعياد الوطنية واالحتفال بذكرى تن�صيب جاللته 

تنظيم  يف  وامل�صاركة  وامل�صاعدة  لل�صلطنة،  اأعظم  ك�صافا   - ورعاه  اهلل 

 احلركة الك�سفية والإر�سادية حركة مهمة ت�سهم يف تربية الن�سء وتعزز القيم والجتاهات  

والعتماد على النف�س

اأدار احلوار: اأحمد بن خليفة بن حممد ال�سحي 

اأحمد ال�سغري للمجلة 

الك�سفية العمانية: 

عالقتي باحلركة بداأت 

عام 1٩٧٢م عندما كنت 

قائدًا ك�سفيًا باملدر�سة 

املحمدية بولية 

بخاءوفعاليات امللتقى 

رئي�س ق�سم العالقات والإعالم الرتبوي 

مفو�س الإعالم الك�سفي والإر�سادي بتعليمية حمافظة م�سندم
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االحتفاالت والندوات وخمتلف الفعاليات �صواء تلك املتعلقة باحلركة الك�صفية 

اأوالتي تقيمها بع�ص اجلهات احلكومية واالأهلية االأخرى.

واأ�صاف: كنا حر�صني ب�صورة م�صتمرة على ا�صتثمار االأوقات والعطل الإقامة 

وغر�ص  والفتيات  للفتية  الذات  تنمية  اأ�صا�ص  هي  التي  واملحا�صرات  الندوات 

القيم واالأخالق احلميدة من خالل اإقامة املع�صكرات والرحالت اخللوية داخل 

الواليات باملحافظة،  لكل وحدة ك�صفية واإر�صادية مدر�صية وذلك خالل فرتات 

نحر�ص  كنا  ذلك  اإىل  باالإ�صافة  الوحدة،  وقائدة  قائد  يراه  ما  ح�صب  زمنية 

ملتقى  يعد  وهو  الدرا�صي  العام  يقام مبنت�صف  اإقامة خميم عام  على  دائما 

املوجودة يف خمتلف  واالإر�صادية  الك�صفية  الوحدات  ملختلف  واإر�صادي  ك�صفي 

مدار�ص املحافظة حيث يتم تنظيمه �صنويا يف والية من الواليات ب�صكل دوري 

تقل عن  ال  ملدة  وي�صتمر  والفعاليات   االأن�صطة  من  العديد  تنظيم  يتم خالله 

يف  والقائدات  القادة  م�صاركة  على  دائم  حر�ص  هناك  كان  كما  اأ�صبوع،  

جميع اللقاءات واالأن�صطة التي تقيمها الوزارة واملحافظات التعليمية االأخرى 

واالإر�صادية  الك�صفية  خرباتهم  و�صقل  واملعارف  املهارات  من  فريد  الكت�صاب 

التي ينقلونها بدورهم اإىل اأع�صاء وحداتهم. 

و�سام فخر

وحول �صعوره اأثناء م�صاركته يف حفل تقليد �صاحب اجلاللة ال�صلطان قابو�ص 

–حفظه اهلل ورعاه - ك�صافا اأعظم لل�صلطنة، وم�صافحته جلاللته يقول: كان 
يف  واالإر�صادية  الك�صفية  احلركة  م�صرية  يف  خالدا   تاريخيا  يومًا  اليوم  ذلك 

ال�صلطنة  حيث كان هذا اليوم يوم فخر لكل منت�صب للحركة وكان و�صام عز 

كوننا  احلفل  خالل  جاللته  مب�صافحة  بالت�صرف  ال�صعور  هذا  تكلل  للجميع 

اأع�صاء جمل�ص اإدارة الهيئة القومية للك�صافة واملر�صدات �صابقا حيث رافقت 

�صعيد   اآل  �صهاب  ثويني بن  ال�صيد  ال�صمو  باإذن اهلل �صاحب  له  املغفور  اآنذاك 

ال�صبيبة  ال�صلطنة بعام  الهيئة الذي قلد �صاحب اجلاللة يف احتفاالت  رئي�ص 

وخميلة  قلوب  يف  عابقة  زالت  ال  ذكريات  وهي  الفتح،   ميدان  يف  العمانية 

اجلميع واالحتفال ال�صنوي بهذه الذكرى يعد مبثابة ر�صالة جلميع منت�صبي هذه 

احلركة الرتبوية ودافعا لهم نحو االإخال�ص فيها والعمل بجد من اأجل حتقيق 

اأهدافها الرتبوية ال�صامية  .

دور تربوي

ويوؤكد اأحمد ال�صغري على اأهمية الدور الرتبوي الذي متثله الوحدات الك�صفية 

من  اأجيال  تن�صئة  على  تعمل  تربوية  حركة  باعتبارها  باملدار�ص  واالإر�صادية  

الذات،  على  واالإعتماد  امل�صوؤولية  حتمل  على  القادرين  وال�صابات  ال�صباب 

م�صريا اأن هذه الوحدات هي اأ�صا�ص تنمية الروح الوطنية يف النا�صئة فالطلبة 

والطالبات املن�صمني اإىل هذه احلركة تتاح لهم الفر�صة يف تلقي املعرفة اإىل 
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العديد من  اإىل جانب  القومي  وال�صلوك احل�صن  اكت�صاب االن�صباط  جانب  

القيم واالأخالق احل�صنة التي ت�صهم يف الرتبية ال�صلوكية ال�صحيحة، وذلك 

والتي  الوحدات  هذه  تعدها  التي  والربامج  واالأن�صطة  الفعاليات  خالل  من 

خدمة  اأجل  من  والعمل  والتعاون  االإحتاد  باأهمية  ي�صعرون  منت�صبيها  جتعل 

اإن�صاء  خالل  من  اإال  يتم  ال  وهذا  التطوعية  االأعمال  جانب  اإىل  االآخرين، 

اأبنائنا  من  العديد  اليوم  جند  احلمد  وهلل  واالإر�صادية  الك�صفية  الوحدات 

ممن كان منت�صبا اإىل هذه احلركة يف جماالت خمتلفة تخدم هذا الوطن .

�صهادة الإعرتاف العاملية

وحول اأهم امل�صاركات اخلارجية التي �صارك فيها اأثناء فرتة عمله قال اأحمد 

ال�صغري: لقد �صاركت يف املوؤمتر العاملي يف مونرتيال بكندا عام ١٩٧٧م ويف 

ال�صلطنة حيث كنت  العاملي بك�صافة  ت�صلمنا �صهادة االإعرتاف  املوؤمتر  ذلك 

الرتبية  وزير  الغزايل  عبداهلل  بن  اأحمد  معايل  تراأ�صه  الذي  الوفد  �صمن 

اللحظات حلظات فرح وعز مبا حتقق من  –اآنذاك- وكانت تلك  والتعليم 

اإجناز مهم ي�صاف اإىل �صجل اإجنازات احلركة الك�صفية واالإر�صادية يف ظل 

الدعم والرعاية ال�صامية الكرمية حل�صرة �صاحب اجلاللة ال�صلطان قابو�ص 

وفد  اإىل جانب م�صاركتي  �صمن  ورعاه-   – حفظه اهلل  املعظم  �صعيد  بن 

وفد  يف  ١٩٨٦م  عام  بالرنويج  باأو�صلو  العاملي  الك�صفي  املوؤمتر  يف  ال�صلطنة 

تراأ�صه �صعادة داود بن النظر الزدجايل اأمني عام الهيئة القومية للك�صافة 

واملر�صدات -اآنذاك- 

واأ�صاف اأحمد ال�صغري ال�صحي :  بالن�صبة للم�صاركات الداخلية فهي عديدة 

وهلل احلمد فقد ح�صرت الدورة التدريبية يف مركز التدريب بحيل العوامر 

واخلا�ص بقيادة املخيمات الدولية عام ١٩٨٦م حيث كان هناك جمموعة من 

املحا�صرين من املنظمة الك�صفية العاملية واملكتب الك�صفي العربي وتراأ�صت 

خميم �صور يف املخيم الك�صفي الدويل ال�صابع ع�صر مبحافظة ظفار كقائد 

للمخيم عام ١٩٨٦م والذي �صارك  فيه اأكرث من ٤ اآالف  ك�صافًا وقائدًا من 

كافة الدول العربية حيث ق�صم املخيم اإىل اأربعة خميمات وكان يل ال�صرف 

باأن اأكون قائدا ملخيم �صور كما �صاركت يف اإداره خميمات ك�صفية خليجية 

يف  ظفار  حمافظة  يف  اأقيمت  والتي  اخلليجي  التعاون  جمل�ص  م�صتوى  على 

واأدرت  االإدارة  قادة  وكنت �صمن  اآ�صور  ب�صهل جبل  الدائم  الك�صفي  املخيم 

اأمني  قبل  من  كرمت  وقد   ، فيها  وحا�صرت  املخيمات  هذه  يف  ندوات  عدة 

عام جمل�ص التعاون اخلليجي مبنحي قالدة جمل�ص التعاون اخلليجي بتاريخ 

٢٦اأكتوبر من عام ١٩٩٦م كذلك مت تكرميي من قبل وزارة الرتبية والتعليم 

�صمن تكرمي رواد احلركة الك�صفية بال�صلطنة.
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املوارد  ا�صتثمار  اإىل  تهدف  التي  االأعمال  باأنها  امل�صتدامة  التنمية  عرفت 

املوارد  وي�صون  التلوث،  من  ويحد   ، التنمية  يحقق  الذي  بالقدر  البيئية 

الطبيعية ، بداًل من ا�صتنـزافها وحماولة ال�صيطرة عليها ، وهي تنمية تراعي 

حق االأجيال القادمة يف الرثوات الطبيعية للمجال احليوي لكوكب االأر�ص، 

كما اأنها ت�صع االحتياجات االأ�صا�صية لالإن�صان يف املقام االأول، فاأولوياتها 

هي تلبية احتياجات املرء من الغذاء وامل�صكن وامللب�ص وحق العمل والتعليم 

حياته  نوعية  بتح�صني  يت�صل  ما  وكل  ال�صحية  اخلدمات  على  واحل�صول 

املادية واالإجتماعية. ومبا ي�صمن حقوق االأجيال املقبلة يف املوارد البيئية. 

وتتمثل اأهداف التنمية امل�صتدامة يف حت�صني ظروف املعي�صة جلميع �صكان 

العامل، وتوفري اأ�صباب الرفاهية وال�صحة واال�صتقرار لكل فرد .

عنا�صر  وهي  والبيئة،  واملجتمع  االقت�صاد  على  امل�صتدامة  التنمية   وتقوم 

مرتبطة ببع�صها يف ن�صيج مت�صابك، اإذ يقوم كل منها على االآخر ويكمله، 

عملية  الإجناح  بينها  واالن�صجام  التوافق  حتقيق  �صرورة  من  منا�ص  وال 

التنمية .

وعلى الرغم من حداثة م�صطلح )التنمية امل�صتدامة( فاإن مفهومه لي�ص 

بجديد على االإ�صالم وامل�صلمني، فقد حفل القراآن الكرمي وال�صنة النبوية 

للتنمية  االأ�صا�صية  الركائز  متثل  التي  الن�صو�ص  من  بالعديد  املطهرة 

بل   – بالبيئة  االإن�صان  عالقة  حتكم  التي  ال�صوابط  وت�صع  امل�صتدامة، 

وباالأر�ص والكون كله - من اأجل �صمان ا�صـتمراريتها. 

االإ�صالمية  فالنظرة  �صمواًل،  اأكرث  االإ�صالم  يف  امل�صتدامة  التنمية  ومفهوم 

ال�صاملة للتنمية امل�صتدامة توجب اأال تتم هذه التنمية مبعزل عن ال�صوابط 

بالنواحي  تعنى  النظرة  هذه  فاإن  نف�صه  الوقت  ويف  واالأخالقية،  الدينية 

املادية، جنبًا اإىل جنب مع النواحي الروحية واخللقية .

وغايات التنمية يف املنظور االإ�صالمي تتجه نحو حتقيق العبادة هلل وحده ، 

بتعمري االأر�ص مبنهجه وحتقيق احلياة الطيبة للب�صر يف الدنيا من خالل 

حفظ املقا�صد اخلم�صة – الدين والنف�ص والعقل والن�صل واملال- وال�صعي 

للفوز باجلنة يف االآخرة.

االإميان  هو  امل�صتدامة  التنمية  عملية  لنجاح  االإ�صالم  يف  مقوم  اأهم  ولعل 

والعمل ال�صالح .

ومفهوم التنمية يف االإ�صالم ينطلق من مبداأ ت�صخري الكون لالإن�صان ليعمر 

مع  االأر�ص  يف  اخلالفة  يحقق  مبا  االإلهية  احلكمة  مبادئ  وفق  االأر�ص  

يوؤكد ح�شرة �شاحب اجلاللة ال�شلطان قابو�س بن �شعيد املعظم – حفظه اهلل ورعاه – الك�شاف الأعظم لل�شلطنة من خالل 

خطاباته لل�شعب على اأن الفرد هو ال�شالح الفاعل يف دميومة التنمية يف البالد، ودعامة التطور فيها، وميكن تعريف التنمية 

امل�شتدامة على اأنها التوافق بني ا�شتهالك الفرد للموارد القت�شادية والجتماعية والثقافية �شمن الطاقة ال�شتيعابية للبيئة مع 

�شمان دميومتها لالأجيال القادمة 

  فالتنمية لي�شت غاية يف حّد ذاتها ، واإمنا هي من اأجل بناء الإن�شان الذي هو اأداتها و�شانعها، ومن ثم ينبغي األ تتوقف عند 

مفهوم حتقيق الرثوة، وبناء القت�شاد، بل عليها اأن تتعدى ذلك اإىل حتقيق تقّدم الإن�شان واإيجاد املواطن القادر على الإ�شهام 

بجدارة ووعي يف ت�شييد �شرح الوطن . 

التنمية امل�ستدامة 

اإعداد / زينة بنت �سالح ال�سيبانية  

اأخ�سائي اإعالم تربوي

التنمية امل�ستدامة واأبعادها  يف املنظور الإ�سالمي

التنمية امل�صتدامة
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احلفاظ على ح�صن اأداء االأمانة فيها وهو مفهوم �صامل لنواحي التعمري 

يف احلياة كافة وبالتايل فهو يقوم على بعدين اأ�صا�صيني ي�صمنان تنمية 

م�صتدامة يف الدنيا واالآخرة . 

وحتفل ال�صنة النبوية بالعديد من الن�صو�ص التي حتث على حماية املوارد 

الطبيعية و�صيانتها:

- ففي جمال املحافظة على احلياة الفطرية جند اأن ال�صنة النبوية نهت 

عن قطع ال�صجر واقتالع الزرع .

عليه  اهلل  �صلى  النبي  نهى  املائية  امل�صادر  على  املحافظة  جمال  ويف   -

و�صلم عن هدرها واالإ�صراف يف ا�صتعمالها حتى عند الو�صوء.

- ويف جمال املحافظة على االأماكن العامة والطرق حث النبي �صلىاهلل 

عليه و�صلم على اإماطة االأذى عن الطريق .

االإن�صان  النبوية عن خمالطة  ال�صنة  نهت  الوقائية  ال�صحة  - يف جمال 

حظر  فيجب  طاعون  حدث  واإذا  �صحيح،  الآخر  معٍد  مبر�ص  املري�ص 

الدخول اإىل منطقة هذا الطاعون اأو اخلروج منها .

االأر�ص  اإعمار  عليه  ينبني  الذي  االأ�صا�ص  هو  للنفو�ص  املعنوي  فاالإعمار 

وتزكية  باإعمار  اإال  الظالل  وارفة  اإن�صانية  نوؤ�ص�ص حل�صارة  اأن  وال ميكن 

اجلانب اخللقي واالإن�صاين فيها ولي�ص العمارة احل�صية فقط .

مدينة اإندوني�سية ت�ستبدل تذاكر النقل بعبوات بال�ستيكية

املواجهة  خط  على  اإندوني�صيا  يف  مدينة  اأكرب  ثاين  �صورابايا  وقفت    

اأ�صطول حافالت  اإطالقها  البالد. مع  البال�صتيكية يف  النفايات  ملحاربة 

البال�صتيكية،  العلب  تدوير  اإعادة  على   ال�صكان  لت�صجيع  املدينة  داخل 

حيث ميكن للمقيمني دفع ثمن الركوب بالزجاجات البال�صتيكية 

اإما عرب ع�صرة  الدفع  املواطن خيار  لدى  بات  واحدة،  �صفرة  اأجل  ومن 

اأكواب بال�صتيكية ، اأو خم�ص زجاجات من البال�صتيك �صعة ٥٠٠ مل ، اأو 

ثالثة من �صعة ١.٥ ليرت ، حيث ميكن للنا�ص مبا�صرة تبديل البال�صتيك 

بتذاكر �صمن البا�صات ، اأو يف نهاية الرحلة �صمن احلافالت التي تخدم 

٢١ حمطة يف جميع اأنحاء املدينة ب�صعة ترتاوح ما بني ٤٠ اإىل ٦٨ راكبًا

يوؤكد  الفريد، حيث  املخطط  تنفذ  اإندوني�صية  اأول مدينة  �صورابايا وهي 

م�صوؤولون فيها باأنه مع اإعطاء قيمة عملية للمخلفات البال�صتيكية، فاإن 

املواطنني �صيولون مزيدًا من االأهمية للتعامل معها. 

ملاذا ال�ستدامة اأمرًا هامًا يف التعليم؟

�صمان  يف  التعليم  يف  اال�صتدامة  الإدخال  الرئي�صي  الهدف  يتمثل 

ا�صتمرارية التنمية امل�صتدامة يف البالد من جذورها مع عملية تدريجية. 

حيث  العملية.  هذه  يف  رئي�صية  ق�صية  هي  االإ�صرتاتيجية  متابعة  اأن  كما 

للتنمية  باحلاجة  الوعي  رفع  يف  هامًا  دورا  التعليم  يف  اال�صتدامة  تلعب 

امل�صتدامة وتعبئة جيل ال�صباب لتحقيق هذا الهدف.

املمار�صات  يخ�ص  مبا  ناجحة  دولية  م�صروعات  اليون�صكو  ن�صرت  وقد 

اأجل  من  للتعليم  جديدة  بدائل  اإيجاد  حتاول  التي  البلدان  خمتلف  يف 

الرنويج  يف  بها  القيام  مت  واحدة  املمار�صات  هذه  بني  ومن  اال�صتدامة، 

امل�صتدامة،  للتنمية  كاأداة  الرنويجي  البيئي  التعليم  تطبيق  اإىل  وتهدف 

، وركزت  الرنويج  امل�صتويات يف  بكافة  املدار�ص  ي�صتهدف  امل�صروع  وكان 

على التعليم والتعلم واملعلمني وم�صوؤولية ال�صركات، والبيئة واملياه وتغري 

املناخ والتنوع البيولوجي واال�صتهالك امل�صتدام واملواطنة.

التنمية امل�صتدامة
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الك�سفية بيئة خ�سبة ل�سقل الهوايات 

�سامل املقبايل من �سمال الباطنة 

موهبة �سعرية واإن�سادية نال 

جوائز عدة 

...............

تعترب البيئة الك�صفية واالإر�صادية منبع للعديد من املواهب مبختلف املفو�صيات 

الربامج  خمتلف  يف  امل�صاركات  خالل  من  تربز  والتي  واالإر�صادية  الك�صفية 

واملر�صدات  للك�صافة  العامة  املديرية  نظمتها  التي  واالإر�صادية  الك�صفية 

وكذلك اأق�صام الك�صافة واملر�صدات يف جميع املحافظات التعليمية .

واملر�صدات  الك�صافة  ق�صم  من  املواهب  اأحد  على  نتعرف  الزاوية  هذه  ويف 

من  املقبايل  �صامل  بن  علي  بن  �صامل  الك�صاف  اإنه  الباطنة  �صمال  ملحافظة 

تعليمية �صمال الباطنة بالوحدة الك�صفية ملدر�صة حممد بن اإبراهيم الكندي 

التابعة لق�صم الك�صافة واملر�صدات مبحافظة �صمال الباطنة ميتيز باأن حباه 

االإلقاء  موهبة  وكذلك  االن�صاد  موهبة  املواهب حيث ميلك  من  العديد  اهلل 

ال�صعري وا�صتطاع من خالل �صوته ال�صجي اأن يرتمن باملقاطع االإن�صادية عرب 

حنجرته الذهبية لي�صفي على امل�صامع ر�صالته النبيلة من التوجيه واملوعظة 

واالإر�صاد لذا اأجرينا معه حوار خا�ص للمجلة الك�صفية العمانية .

كيف كانت بداياتك مع موهبة الإن�ساد  

الك�صافة وكان   االإبتدائي  مبرحلة  الرابع  البداية االأوىل كانت منذ  ال�صف 

هذه  يف  والتدرج  اال�صتمرار  على  ت�صجيعي  يف  االأثر  وتوجيهاتها  لالأ�صرة 

مبدر�صة  التدري�صية  الهيئة  قبل  من  املبا�صر  لالإ�صراف  كان  كما  املوهبة، 

حممد بن اإبراهيم الكندي والتي اأخ�ص فيها بال�صكراجلزيل جلميع من وقف 

بجانبي من اأ�صاتذتي الكرام الذين �صهلوا يل كثري من العقبات والتحديات 

املحافل  امل�صرح يف كثري من  بي على خ�صبة  والظهور  بهدف �صقل موهبتي 

وامل�صابقات.

تنمية  يف  يف  دور  الك�سفية  للحركة  كانت  هل  �سامل  الك�ساف 

موهبتك ؟ 

من خالل حب للبيئة الك�صفية واإلتحاقي باحلركة الك�صفية  نعم كان للك�صافة 

دور بارز يف تنمية مهاراتي واإكت�صابي العديد من اخلربات املتعددة.

وعن م�صاركاته الك�صفية قال : كانت بدايتي مع الوحدة الك�صفية باملدر�صة 

حيث كنت م�صوؤواًل عن ال�صيحات يف الوحدة  و�صاركت مع زمالئي الك�صافة 

يف عمل ان�صادي م�صرتك بالفرقة وذلك لرفع همم زمالئي وتر�صيخ عدد من 

املبادئ الك�صفية لديهم.

ت�صليم  منها حفل  الك�صفية  الوحدة  نطاق  م�صاركات خارج  لدي  كانت   كما 

البيئة  يف  وال�صحة  النظافة  على  املحافظة  مل�صابقة  ال�صلطان  جاللة  كاأ�ص 

ال�صيخ وزير القوى العاملة، ومهرجان �صاللـة  املدر�صية حتت رعاية معايل 

على م�صرح املروج و ملتقى )عامل واحد قلب واحد( مدينة العني حتت رعاية 

�صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن خليفة اآل نهيان كما �صاركت يف  حفل �صركة 

فايل مبيناء �صحار و مزاينة املفاريد بوالية �صحار يف ن�صختها االأوىل وكذلك 

ال�صمو  �صاحب  رعاية  حتت  �صحم  بوالية  العر�صة  رك�ص  حفل  يف  �صاركت 

ال�صيخ حميد بن را�صد النعيمي حاكم اإمارة عجمان وقد �صاركنا يف اأم�صية 

�صحاب ال�صعرية مبحافظة الربميي حتت رعاية �صعادة ال�صيخ علي بن اأحمد 

ال�صام�صي وايل �صحار وقد متت امل�صاركة يف معر�ص املواهب الفنية للطفل 

ل�صوؤون  التابع  �صحار  فرع  الت�صكيلية  الفنون  مر�صم  نظمه  والذي  اخلليجي 

البالط ال�صلطاين وكذلك حفل تكرمي املجيدين بالكلية البحرية  وامل�صاركة 

مواهب ك�صفية وار�صادية
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يف حفل الوالية  للمقدم امليمون  ملوالي جاللة ال�صلطان  املعظم -حفظه اهلل 

ورعاه- مبنا�صبة عودته من الرحلة العالجية.

ومن ثم تطرقنا ل�صوؤال املن�صد عن اأهم االإجنازات التي حققها حيث اأجاب 

قائال: وهلل احلمد كانت هناك العديد من االإجنازات على م�صتوى ال�صلطنة 

الذين  املدر�صة  واإدارة  املعلمني  املخل�صني من  بجهود  و  بف�صل اهلل  وذلك 

كان لهم دور فاعل يف االإرتقاء من اأجل االرتقاء بقدراتي وو�صويل الأعلى 

املراكز  .

ما اأهم الإجنازات التي حققتها ؟

هلل احلمد كانت هناك العديد من االإجنازات على م�صتوى ال�صلطنة �صواء 

يف امل�صابقات الك�صفية يف هذا املجال اأو امل�صابقات العامة وذلك بف�صل اهلل 

�صبحانه وتعاىل وبجهود املخل�صني من املعلمني واإدارة املدر�صة  الذين كان 

لهم دور فاعل يف االإرتقاء مب�صتواي وو�صويل الأعلى املراكز .

حيث  واجلوائز  املراكز  من  العديد  نلت  امل�صاركات  تلك  خالل  واأ�صاف 

ال�صعر  اإلقاء  م�صابقة  ال�صلطنة يف  م�صتوى  على  االأول  املركز  على  ح�صلت 

ال�صلطنة  م�صتوى  على  االأول  املركز  و  �صبابية  اإبداعات  مب�صابقة  النبطي 

لالإذاعة  العامة  الهيئة  نظمتها  التي   ) ترانيم   ( االإن�صادية  امل�صابقة  يف 

والتلفزيون و املركز االأول يف م�صابقة من�صد �صحار بن�صخته االأوىل، واملركز 

االأول على نادي �صحار يف م�صابقة االإن�صاد، واملركز االأول على نادي جمي�ص 

يف م�صابقة االإلقاء ال�صعري لثالثة موا�صم متتالية مب�صابقة اإبداعات �صبابية 

التابع لوزارة ال�صوؤون الريا�صية، وكذلك املركز االأول على اأندية حمافظة 

التحكيم  وجائزة جلنة  النبطي،   ال�صعر  اإلقاء  م�صابقة  الباطنة يف  �صمال 

على م�صتوى ال�صلطنة مب�صابقة جنم االإن�صاد العماين الذي نظمتها الهيئة 

العامة لالإذاعة والتلفزيون .

 

             

مواهب ك�صفية وار�صادية

�صقت طريقها  التي  الواعدة  املواهب  اإحدى  على  نتعرف  الزاوية  ويف هذه 

املر�صدة  اإنها  املختلفة  هواياتها  تطوير  اأجل  من  واملعرفة  بالعلم  مت�صلحة 

اأم  مر�صدات  وحدة  من  العمرانية  م�صبح  بن  نا�صر  بنت  ب�صمه  املتقدمة  

�صلمه )١٠ – ١٢( التي اأكدت على اأن احلركة الك�صفية واالإر�صادية منحتها 

�صغف حب املعرفة واالإطالع وتطوير القدرات، جنبا اإىل جنب مع ت�صجيع 

من  الكثري  لتعلم  فر�صة  كانت  التي  املر�صدات  ووحدة  واملدر�صة  االأ�صرة 

، من خالل املخيمات  الإكت�صاف مواهبها  البيئة احلقيقية  املهارات ومثلت 

وم�صابقة كاأ�ص الك�صاف االأعظم التي حركت لديها امللكات فكانت احلافز 

احلقيقي للبحث والتطوير واالإرتقاء باملهارات.

الهوايات  اأف�صل  تعترب من  التي  واالإطالع  بالقراءة  اإنني مغرمة  واأ�صافت: 

منحتني  كما  لالإبداع،  جيدة  م�صاحات  لدي   فتحت  خاللها  ومن  لدي، 

والتنفيذ،  والتخطيط  النف�ص  على  واالإعتماد  للقيادة  الفر�صة  املر�صدات 

ال�صجالت  وواجهات  البطاقات  ت�صميم  مهارات  بعدها  لدي  منت  لذلك 

التي بداأت من خالل �صجالت الوحدة الك�صفية لتطور بعدها وت�صبح اأحد 

الهوايات التي اأجد نف�صي من خاللها، م�صيفة اأن م�صابقة التفوق الك�صفي 

– ال�صلطان قابو�ص بن �صعيد املعظم  على كاأ�ص  ح�صرة �صاحب اجلاللة 

للتبحر  الفر�ص  لها  لل�صلطنة وفرت  االأعظم  الك�صاف  ورعاه-   حفظه اهلل 

يف البحث العلمي واإجراء التجارب املخربية، وتتطلع اىل اأن ت�صبح اإحدى 

املبدعات يف جمال الت�صميم واجلرافيك. 

املر�سدة ب�سمة العمرانية: 

املر�سدات منحتني �سغف حب املعرفة والإطالع والبحث العلمي
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العامل من حويل

العالم
من
حــولي

االأمر  وهو  الطبيعة،  �صوت  على  الب�صر  ي�صببها  الذى  ال�صو�صاء  تغطى 

ال�صوت  ت�صجيل  حتاول  التى  امل�صاريع  من  العديد  ظهور  اإىل  اأدى  الذى 

اإزعاج،  من  االإن�صان  ي�صببه  ما  عن  بعيدا  االأر�ص  لكوكب  الطبيعى 

عليه  يطلق  الذى  العاملى”  التعاونى  ال�صوتى  �صمنها   “امل�صروع  ومن 

ا�صم  “املدن والذاكرة”، 

والذاكرة”  “املدن  م�صروع  فى  الباحثون  اأن�صاأ  ٢٠١٨م،  عام  اأواخر  ومع 

خرائط �صوتية تركز على االحتجاجات واالأماكن املقد�صة، ومع ذلك، فاإن 

امل�صروع االأحدث يبتعد عن الب�صر ويركز بداًل من ذلك على املناطق التى 

مل تتاأثر  بال�صو�صاء.

اأ�صوات  من  عاملية  جمموعة  اأكرب  اأن Sounding Nature هى  يذكر 

اإىل  الغابات  ٥٥ دولة، من  ٥٠٠ �صوت من  وت�صم ما يقرب من  الطبيعة، 

االأنهار اجلليدية اإىل ت�صجيالت الروبيان حتت املاء، وحتتوى اخلريطة على 

جزاأين: ت�صجيل ال�صوت نف�صه، ثم املو�صيقى امل�صتوحى منه .

وحتدث �صتيوارت فوكي�ص  مطور امل�صروع باأنه يف نهاية يناير ٢٠١٩ �صوف 

االأثرية  املواقع  اىل  اإ�صافة  امل�صروع  يف  دولة   ٢٠ ا�صافة  من  االنتهاء  يتم 

للم�صروع كاأول دولة  عربية  العاملية. و�صوف يتم ا�صافة قطر  واملنتزهات 

يتم من خاللها بث اخلريطة ال�صوتية للمعامل البارزة بها.

ال�صني  غربي  �صمال  �صن�صي  مبقاطعة  جياوتوجن«  »�صياآن  جامعة  من  الباحثني  فريق  قام 

بت�صميم نوعًا من املواد امل�صادة للبكترييا واملحاكاة بيولوجيا ت�صتطيع اأن ت�صهل عملية جتديد 

اجللد، مو�صحا اأن املادة اجلديدة تتميز مبرونة �صبيهة باجللد وقابلية توافقية جيدة، وميكن 

اأن ت�صاعد يف منع العدوى البكتريية املقاومة لالأدوية املتعددة.

�صفاء  املا�صدة من  املادة  اأجريت مبخترب اجلامعة عززت  التي  االأولية  التجارب  ومن خالل 

اجللد.  اأن�صجة  لتجديد  اأدت  كما  ال�صعر،  ب�صيالت  مثل  اجللدية  الزوائد  وجتديد  اجلروح 

وميكن للمادة احليوية امل�صممة اأن ت�صبح �صمادة تناف�صية متعددة الوظائف لعالج اجلروح 

امل�صابة بالبكترييا وجتديد اجللد. 

وح�صب ما ذكره الفريق اأن املادة �صيتم توزيعها يف بع�ص امل�صت�صفيات ال�صتخدامها كحل لعالج 

اجلروح يف الربع االأول من عام ٢٠١٩م و�صوف ي�صتمر الفريق يف تطوير هذه املادة وتوفريها 

ب�صكل دوري يف وقت الحق. 

إعداد: هيثم المجرفي

»امل�رصوع ال�سوتى العاملى«.. خريطة �سوتية جديدة للعامل بدون اإزعاج الب�رص

علماء �سينيون يطورون مادة لتجديد اجللد يف حالت احلروق الوا�سعة



105

اأبوظبي، تطبيقا  اأحمد احلمادي من جامعة  اإماراتي يدعى  ابتكر مواطن 

ذكيا لنظارة افرتا�صية  ميكن ا�صتخدامها يف التعليم والتدريب الع�صكري.

وال�صواريخ  كالطائرات  احلربية  املعدات  عر�ص  يف  النظارة  وت�صتخدم 

بالتدريب،  الفعلي  وجودها  اإىل  حاجة  اأية  دون  الثقيلة،  واالآالت  واالأ�صلحة 

من  الدقيقة  وتفا�صيلها  االأ�صلحة  تلك  مكونات  روؤية  للع�صكري  حيث ميكن 

خالل تلك النظار..

اأ�صاف اأن نظارة “مايكرو�صوفت هولون�ص” التي قام بابتكارها تختلف عن 

نظارات الواقع االفرتا�صي التي يعي�ص مرتديها يف عامل افرتا�صي ١٠٠%، 

فنظارته ال تعزل مرتديها عن الواقع الفعلي املحيط به، فهي متكنه من روؤية 

املج�صم االفرتا�صي مدجما مع واقعه الفعلي، االأمر الذي ي�صمح له باحلركة 

خالل ارتدائها.

وتابع قائال : اإن التطبيق املبتكر  يت�صمن طائرة حربية، وقنبلة، وجمموعة 

م�صاهدة  ميكنه  للنظارة  امل�صتخدم  ارتداء  ومبجرد  اليدوية،  االأ�صلحة  من 

هذا  اأن  كما  ال�صوتية،  االأوامر  با�صتخدام  مكوناتها  وعر�ص  االأ�صلحة، 

�صهادة  على  للح�صول  اجلامعة  من  التخرج  م�صروع  مبثابة  يعد  االبتكار 

املاج�صتري، ومن املتوقع اأن يتم تطوير النظارة مطلع العام اجلاري ٢٠١٩م 

بعد اأن يتم اإجراء املزيد من التجارب حول اإ�صتخدامها ب�صكل ر�صمي.

اأعلنت �صركة Lexar  ) لك�صر( االأمريكية، اإحدى ال�صركات الرائدة يف ت�صنيع بطاقات الذاكرة، �صناعتها 

 microSDXC ب�صعة تخزين عالية ت�صل اإىل ٥١٢ جيجابايت، واأطلقت عليها ا�صم microSD لبطاقة

UHS-I ™، وتعترب اأكرب بطاقة من فئة A2 يف ال�صوق حاليا.

قدرات  للم�صتخدمني،  تتيح  اجلديدة  البطاقة  بنيويورك  باأن  ال�صحفي  املوؤمتر  ال�صركة من خالل  وذكرت 

تخزين مو�صعة، كما تقوم ت�صغيل التطبيقات من بطاقة الذاكرة اخلا�صة بامل�صتخدم ب�صرعة نقل ت�صل اإىل 

١٠٠ ميجابايت/ ثانية. 

وثقيلة،  كثرية  تطبيقات  ي�صتخدمون  الذين  للم�صتخدمني  تتيح  اأي�صا  اجلديدة  البطاقة  اأن  اإىل  واأ�صارت 

فائقة  �صرعة  ي�صمن  مبا   ،IOPS  4000 قراءة  و�صرعة   ،IOPS  2000 كتابة  �صرعة  من  اال�صتفادة 

لت�صغيل التطبيقات وتخزينها و نقل البيانات ب�صرعة و�صهولة مبا�صرة على بطاقات الذاكرة A2 للهواتف.

وقال مدير الت�صويق يف ال�صركة “جويل بوكريان”: “نظًرا الأن الهواتف الذكية اأ�صبحت جزءا هاما يف حياتنا، 

فنحن نعتمد عليها يف القيام اأكرث من اأي وقت م�صى، وبالتايل فاإن امتالك اأكرب بطاقة microSD من 

التخزين  و�صعة  قدراتها  مع  قوة  االأكرث  امل�صتخدم  منا�صب متطلبات  ب�صكل  يلبي  �صوف  العامل،  A2 يف  نوع 

العالية”. واأ�صار اىل اأن هذه البطاقة �صوف تطرح يف االأ�صواق العاملية يف عام ٢٠١٩م و�صتتوفر فقط لالأجهزة 

التي تعمل بنظام االندوريد 

اإماراتي يبتكر نظارة افرتا�سية تناف�س مايكرو�سوفت

�رصكة لك�رص تعلن عن اأكرب بطاقة ذاكرة مايكروا ا�س دي يف العامل

العامل من حويل
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- إطار تطبيق الطرق الكشفية عىل العمل .. جيب أن 

ندرك أن النظام املطلق املوحد ال ميكن تطبيقه بشلك 

حامس عىل امجليع .. وجيب أن يكون هناك مراعاة 

للظروف احمللية.

- القيادة من خالل توافر احلب الخشيص بني األفراد 

.. يه الطريق لنجاح احلركة.

- من خصائص القائد أن يكون رقيق املشاعر ومؤمن 

بأمهية الرسالة اليت يؤدهيا وصدقها.

- الذين يستطيعون القيادة مه الذين تعملوا أولًا الطاعة.

- يف حيايت اخلاصة هناك طرق ميكن أن أواجه هبا 

املشلكات بنجاح .. وهذه الطرق يه: العمل والعدل.

املبدأ العام الذي جيب أن يقوم هيلع التعامل مع   -

األشبال والذي جيذب انتباههم هو توفري السعادة 

العائلية هلم وتركهم يمتتعون بالضوضاء واللعب. 

- يف منمظة كبرية وحركة عظمية مثل: احلركة الكشفية 

ال يوجد ماكن لألنانية واجلهود الفردية .. علينا مجيعًا 

أن نتعاون معًا ونعمل سويا وبفاعلية لتحقيق اهلدف 

املنشود .. التعاون هو الطريق الوحيد للنجاح.

- يمتزي الكشاف باالبتسامة الدامئة اليت متنحه املرح 

والسعادة .. وجتعل من حوله يشعرون بنفس اليشء 

وخاصة يف وقت إدارة األزمات واألخطار. 

ال�سدق

هــرب الــشــاب إىل الغابة

خـــوفــًا مــن اللـــصــوص

فــوجـد رجــل يــحــتــطــب فــطــلــب مــنــه

أن يـخـبـئـه مــن الــلــصــوص

فــأشــار عــلــيــه باالختباء فــي كــومــة الــحــطــب

فـــأتــي الــلــصــوص وســــألــوا الـــحــطــاب

إن كــان قــد رأى أحــد يــجــري مـنـذ قـلـيـل

فــأخـبـرهــم بــأن الـــشــاب يــخــتــبــئ 

بــالــحــطــب!!!!

إال أنـهـم سـخــروا مــنــه وقــالــوا لــبــعــضــهــم

إنــه يــريــد أن يؤخـركـم عـن مـالحـقـة الـشـاب

وبـالـفـعــل انرصفوا برسعة

فــخــرج الــشــاب غــاضـبـًا

وقـال للـحـطـاب : لـمـاذا أخـبـرتـهـم بـمـكـانـي ؟

فـقـال الـحـطـاب

يـا بـنـي أعمل إن النجاة فــي الــصــدق دائــاًم

من اأقوال اللورد باد باول 

موؤ�س�س احلركة الك�سفية

ق�سة ق�سرية ... 

ا�صرتاحة ك�صاف

اإعداد / رملة العجمية  

اأخ�سائي اإعالم تربوي
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ي مرص سنة 
ف

ول اكن � - هل تعمل أن أول معمل لتكر�ي الب�رت

١٩١٣م.

رض هو الغراب.
أ
ي ال

ف
- هل تعمل أن أول طا�أ عرف �

سود 
أ
- هل تعمل أن أول من وضع أسس عمل النحو هو أبو ال

. الدؤلي

ي عام ١٨٩٥م.
ف

ف اكنت � �ي ف لب�ف - هل تعمل أن أول سيارة تدور �اب

ملع�ف احلديث هي جامعة  - هل تعمل أن أول جامعة مرصية �اب

ول ١٩٠٨م.
أ
امللك فؤاد ال

- هل تعمل أن أول من استعمل ساعة اليد من الرجال مه 

ول.
أ
ي احلرب العاملية ال

ف
يطانيون � نود ال�اب احلاب

ك�رث  سبان , منذ أ
أ
- هل تعمل أن أول من اكتشف املطاط مه ال

.
ً
من ٤٥٠عاما

بت  - هل تعمل أن أول من حدد ارتفاع الشمس العامل املسمل �رث

ف قرة. �اب

 
رت
ي ر�

ر صناعي هو القمر الصناعي السوفي�رت
رت

- هل تعمل أن أول �

كتو�اب عام ١٩٥٧م. ر أ ي �رث
ف

واحد أطلق �

ي املثانة هو أبو القامس 
ف

- هل تعمل أن أول من فتت احلصي �

الزهراوي.

دري  ف احلصبة و احلاب - هل تعمل أن أول طبيب مسمل يفرق ب�ي

هو أبو بكر الرازي.

ي هعد 
ف

سالمية اكن � تاح الدولرت الإ اب - هل تعمل أن أول طاعون �ي

ف عبد امللك. الوليد �اب

1(- ما هو الطائر الذي يرى بإذنيه  ؟

2(- ما هو اليش الذي قلبه يأكل قرشه ؟

3(- ما هو السؤال الذي تختلف إجابته دامئا ؟

4(- ما اسم الشجرة التي ال ظل لها و ال مثار ؟

5(- ما هو اليشء املوجود يف كل يشء ؟

6(- ما هي التي متيش بال رجلني و تبيك بال عينني ؟

7(- كلمة حينام ننطقها يبطل معناها ؟ م
عل

 ت
ل

ه

ــات بشــرط أن ال يحمــل  ــع املربع ــي جمي ــن ١-٩ ف ــام م ــم بوضــع األرق ق
كل مربــع عــددًا مكــررًا وال يحمــل كل عمــود أكثــر مــن ٩ أرقــام

األغــــــــــاز

احللول

* الخفاش

* الشمعة املشتعلة                                    * السحاب

* الساعة                                                 * الصمت                      

* شجرة العائلة

* الهواء

  

ا�صرتاحة ك�صاف
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 äGôgR Éjh ∫ÉÑ°TCG Éj É«g

»°ûŸG á°VÉjQ ‘ CGóÑæd

 CGóÑf kGPEG É«g ..™Ñ£dÉH

 ¢ü°üNCÉ°S å«M »°ûŸG á°VÉjôH

 »°ûª∏d á∏eÉc áYÉ°S

 π«ªL Ωƒj

 Ió«©°S á°Uôah

 ∫ÉÑ°TC’G ±ô©à«d

 ≈∏Y äGôgõdGh

¢†©ÑdG º¡°†©H

 ‹ áÑ°ùædÉH ∫hC’G Ωƒ«dG ƒg Gò¡a ,áYÉ°S ∞°üf »°ûeCÉ°S ÉfCG ÉeCG

 áYÉ°S IóŸ »°ûŸG π°UGhCG ¿CG »∏Y Ö©°üdG øeh

 »°ûŸG á°VÉjQ á°SQÉ‡ ±ó¡H ∂dPh ¢SQGóŸG ióMEG øe Üô≤dÉH äGôgõdGh ∫ÉÑ°TC’G øe OóY ™ªàLG

رسومات: رملة العجمية
و

بادمانابا

يوميات �صبل وزهرة
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 kÓÑ≤à°ùe ∑õØëà°S á≤aƒe ájGóHh ,,ó«L Gòg

É«eƒj áYÉ°S ¤EG âbƒdG ∫ó©e IOÉjõd

 »àbh º¶foCG ¿CG »∏Y øµdh Ió«L Iôµa ..™FGQ 

.kGôµÑe ß≤«à°SG ≈àM kGôµÑe ΩÉfCG ¿CGh ÌcCG

 âbƒdG øe ™°ùàe …ód ¢ù«d øµdh

 ó©Ña ,»°ûŸG á°VÉjQ ¢SQÉeC’

 áÑLh ∫hÉæJCG á°SQóŸG øe »æJOƒY

 ó©Hh Ωƒæ∏d ó∏NCG Égó©Hh AGó¨dG

 áHÉàµH ΩƒbCG »eƒf øe ß≤«à°SG ¿CG

 á©LGôeh á«dõæŸG »JÉÑLGh

   »°ShQO

 á≤FÉa IQób »°ûŸG á°VÉjôd ¿EG ..OÉ©°S Éj RÉà‡

 É¡fCG Éªc ™ØJôŸG ∫hÎ°ù«dƒµdG øe π«∏≤àdG ≈∏Y

 …ƒ≤Jh ™ØJôŸG §¨°†dG ¢†«ØîJ ≈∏Y πª©J

 ÜÉ°üYC’G Çó¡Jh ∞ØîJh Ö∏≤dG á∏°†Y

 çhóM øe ™æ“h á«°ùØædG •ƒ¨°†dGh IôJƒàŸG

ôª©dG Ωó≤J ™e º°ù÷G ‘ äÓgÎdG

 ìÉÑ°üdG ‘ Ú¶≤«à°ùJ ’ ÉŸ 

  á°VÉjQ Ú°SQÉ“h ôcÉÑdG

 kÉMÉÑ°U »°ûŸÉa ..»°ûŸG

 íæÁh ,õ«cÎdG ≈∏Y óYÉ°ùj

 áeRÓdG ábÉ£dG º°ù÷G

 IÎa ∫ÓN ¬eÉ¡Ã ΩÉ«≤∏d

 QÉ¡ædG
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 óLÉe Éj ¬H GPÉe πÑ°ûdG ∂dP ¤EG …ô¶fG OÉ©°S Éj ..™Ñ£dÉH

 ⁄ »°ûª∏d iôNCG óFGƒa áªKh .. áª«¶Y óFGƒa É¡fEG ,, º©f

 äGQó≤dGh IôcGòdG ø°ù– »°ûŸG á°VÉjôa óLÉe Éj ÉgôcòJ

ÆÉeó∏d ΩódG ≥aóJ øe ójõJ É¡fƒc á«∏≤©dG

 óFGõdG ¿RƒdG øe ÊÉ©j ¬fCG áæª°ùdG QÉ°ûàfG GôNDƒe â¶M’ ó≤d º©f

¢SQGóŸG áÑ∏W øe IÒÑc áÄa iód
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 Ωƒ≤æ°S äGó°Tôeh áaÉ°ûµc ÉfQhóH øëf 

ÖfÉ÷G Gòg ‘ ™ªàéŸG OGôaCG á«YƒàH

 áeƒµ◊G ¢ü«°üîJ øe ºZôdG ≈∏©a .. º©f

 ™bGƒŸG øe ÒãµdG ‘ ≈°ûª∏d äÉbôW Ió«°TôdG

 ¢†©H ∫Gõj ’ ¬fCG ’EG äÉ¶aÉëŸG ≈à°T ‘h

 á«YƒàdG øe ójõŸG ¤EG áLÉëH ™ªàéŸG OGôaCG

ÖfÉ÷G Gòg ‘

 ’Éãe ¿ƒµf ≈àM Éæ°ùØfCÉH CGóÑf ¿CG Éæ«∏Yh º©f 

™«ªé∏d

 πX ‘ ∂dPh ácô◊G á∏bh »ë°üdG ÒZ AGò¨dG ÖÑ°ùH Gògh ..§Ñ°†dÉH

 πc ¢ü°üN ƒ∏a ..á©jô°ùdG äÉÑLƒdG ºYÉ£eh á«còdG Iõ¡LC’G QÉ°ûàfG

ó◊G Gò¡d áæª°ùdG äô°ûàfG ÉŸ á°VÉjôdG á°SQÉªŸ ¬àbh øe kGAõL ¢üî°T

 πãe º«¶æàd á°SQóŸÉH IóFÉ≤∏d  ìÎ≤e Ωó≤æ°S ¿PEG 

 ‘ º«∏°ùdG π≤©dÉa" …QhO πµ°ûH äÉ«dÉ©ØdG √òg

"º«∏°ùdG º°ù÷G
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التقييم العاملية )جي�صات( كاأول دولة خليجية  اأن ح�صول ال�صلطنة على �صهادة    ال �صك يف 

وثاين دولة عربية بعد تون�ص ال�صقيقة هو ثمرات جهود مرتاكمة توؤكد اأن االجناز مل يكن وليد 

�صنوات عدة عمل  بداأت مالحمه منذ  له،   بفعل جهود منظمة وعمل خمطط  واإمنا  اللحظة 

فيها القائمون على العمل الك�صفي واالإر�صادي بجهد واإخال�ص لتطبيق معايري اجلودة العاملية  

يف جميع م�صارات العمل، توج ذلك بح�صد وزارة الرتبية والتعليم ممثلة يف املديرية العامة 

للك�صافة واملر�صدات على �صهادة التقييم العاملية )جي�صات( من املنظمة الك�صفية العاملية.

اإن فرتة التقييم العاملية التي خا�صتها املديرية العامة لل�صكافة واملر�صدات  كانت فر�صة حقيقية 

لتاأكيد جناح النهج والروؤية التي تتبعها ك�صافة ومر�صدات عمان بجميع مراحلها ، للوفاء بكافة 

جيد   موؤ�صر  زيارة   اأول  من  ال�صهادة  على  احل�صول  وكان  الع�صر،  العاملية  التقييم  متطلبات 

واالأطر  االإجراءات  �صالمة  على   بال�صلطنة  واالإر�صادي  الك�صفي  العمل  على  القائمني  يطمئن 

املمار�صات  باأف�صل  بذلك  متقيدة   وتنفيذها،  واأن�صطتها  براجمها  اختيار  يف  بها  تعمل  التي 

اجلودة  معايري  بجميع  الوفاء  من  مكنها  عالية  مكانة  بواأها  الذي  االأمر  العاملية،   واملعايري 

ال�صاملة لالرتقاء باأن�صطة ال�صباب وبراجمهم.

وتعد اأداة التقييم العاملية )جي�صات( ب�صكلها العام فر�صة حقيقية جلميع اجلمعيات الك�صفية 

كما  ال�صباب،  بربامج  اخلا�صة  عملها  وطريقة  �صيا�صاتها  مراجعة  اأجل  من  والعاملية  العربية 

واأن�صطتها م�صدر قوة وم�صدر لالإلهام،  اأنها نقطة مف�صلية لتح�صني عملها وجعل براجمها 

الك�صفي  العمل  لي�صبح  تعزيزها  القوة وحماولة  نقاط  للوقوف على  كونها حمطة  اإىل جانب 

ليواكبوا  وخرباتهم،  مهاراتهم  و�صقل  ال�صباب  احتياجات  تلبية  على  قدرة  اأكرث  واالإر�صادي 

امل�صتجدات املعرفية العاملية.

 اإن احل�صول على �صهادة التقييم العاملية جي�صات  اجناز نفتخر به، وجناح ي�صاف اإىل �صل�صلة  

النجاحات التي حققتها ك�صافة ومر�صدات عمان  على كافة ال�صعد، وهنا اأهنئ جميع العاملني 

باملديرية العامة للك�صافة واملر�صدات وروؤو�صاء اأق�صام الك�صافة واملر�صدات مبحافظات ال�صلطنة 

التعليمية  على هذا االإجناز العاملي الذي ي�صع ك�صافة ومر�صدات عمان اأمام م�صوؤوليات اأكرب 

اأن�صطته  بتفعيل  واالإر�صادي  الك�صفي  العمل  بيئة  اأجل حت�صني  من  ك�صركاء  العمل  منا  يتطلب 

اجلهود  �صنوا�صل  هنا  ومن   ، ومهاراتهم  قدراتهم  وتطوير  ال�صباب  ت�صتهدف  التي  وبراجمه 

للك�صافة  العامة  املديرية  من  �صعيا  املختلفة؛  باأبعادها  العاملية   التقييم  معايري  كافة  لتطبيق 

واملر�صدات  لال�صتمرار يف حتقيق اجلودة ال�صاملة يف عملها، بتقدمي اأف�صل الربامج التعليمية 

احتياجاتهم  يلبي  مبا  بال�صلطنة  واالإر�صادية  الك�صفية  للحركة  للمنت�صبني  املقدمة  واالأن�صطة 

ويواكب التطورات العاملية. 

د. يعقوب بن خلفان بن عبدالله الندابي
مدير عام املديرية العامة للكشافة واملرشدات

            رئيس التحرير 

�صهادة اجلي�صات انطالقة جديدة 

النقطة الأخرية






