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Regards from Germany

Celebrating 20 years of
German-Omani Association

The German-Omani Association
Bilateral friendship societies
such as the German-Omani Association have the task to initiate
the widest possible range of contacts between the citizens and
the social, economic, political,
and cultural actors and scientists of both countries. Typically
as non-governmental organizations (NGOs), they pursue projects that are often referred to
as grass-root activities, and as
such they are independent of
government directives, although
in their own interest they maintain good and close relations
with government agencies.

The German-Omani Association is among the longest-established
and well-recognized organizations of its kind. It was founded in
1992 in Bonn, so this year it celebrates its twentieth anniversary.
The founding members include more than 30 people from industry,
academia, politics and diplomacy. It has its headquarters in Berlin,
so it is close to political and diplomatic circles. There are currently
more than 150 members, and we would welcome many more!
Germany is connected with the Sultanate of Oman by a history
of good and friendly connections that reaches far beyond the
now 40 years of diplomatic relations. As one of the wealthy oil
states of the Arabian Gulf, in recent decades the Sultanate of
Oman has successfully developed into a modern state with a
strong traditional component, but its contacts with Germany go
back centuries.
Moreover, Oman and Germany have other policy instruments
at the multilateral level which strengthen relations between the

2

two countries, respectively as members of the Gulf Cooperation
Council (GCC) and the European Union (EU).

German and Omani schools and universities; establishment of a
German-Omani circle of friends in Oman, and a documentation
center (library) in Berlin.

Our association is committed to the maintenance, expansion and
deepening of relations between the Federal Republic of Germany and the Sultanate of Oman in the many fields, including politics and economic cooperation.

The German-Omani Association is a fertile ground for mutual
activities, thanks especially to the support and goodwill shown
on the part of the two governments, particularly from the embassies in Berlin and Muscat.

In its founding statutes it has set itself the goal of promoting "understanding and friendship between the people of the
Federal Republic of Germany and the Sultanate of Oman, to
strengthen mutual understanding and promote cooperation in
the areas of culture, science and sports."
Student exchanges, academic programs and informational
events and exhibitions are excellent instruments for our work.

Bruno Kaiser
President
German-Omani Association e.V.

Furthermore, we pursue the following objectives: Events, seminars and conferences in both countries; cooperation between

bruno.kaiser@deutschoman.de
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Student exchange between Germany and Oman
Our world is growing closer and closer together. In today’s world
one needs intercultural skills in order to successfully and appropriately cooperate with individuals and groups from other cultures, and in order to live and work together. Respect, appreciation and knowledge of everyday practices in other cultures are
essential in the long term to successfully conduct business and
to live together in a peaceful world. Schools should already be
preparing young people for this.

spent in advance of the visit to the host country were an important factor for the success of the exchange program.
We are pleased to now launch our own website, and are also very
pleased that the German Foreign Office in Berlin is supportive
of this exchange program. We will continue to maintain this exchange program in order to contribute to a more peaceful world.

The Sabel Schools in Munich and the Ahmad bin Majid Private
School Muscat are doing just that, in cooperation with and the
support of the German-Omani Association.

Wolf-Dietrich Pfaelzer
Chairman of the Board
Sabel Foundation Munich, Sabel private business schools

Since 2010 the students and teachers of the two schools have
participated in mutual exchange during alternating annual visits.
In addition to the days spent in Omani and German schools the
children also learn about family life through their host families,
and together participate in exciting excursion programs, in which
the students glean a deep insight into the culture and religion of
the host country.

Najim Al-Timami
Managing Director
Ahmad bin Majid Private School Muscat

Presentations and intensive discussions deal with Arab and German life, culture and tradition. Several months of preparation

www.studentexchange-oman.com
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Experiences in Germany
The first time I went to Germany, I had mixed emotions, feelings
between excitement and worry. I was really excited and eager
to learn and explore everything that was new for me. However,
deep inside I felt worried and a little nervous about the upcoming
unknown experience.

University life has its own taste and flavour. It presents the opportunity for Omani students to experience new fields in academia or as a researcher, gaining knowledge, meeting people
and developing international social relationships. There are a lot
of advantages for students living there. They learn to be selfdependent, responsible for their own behavior and attitude and
to broaden their thinking.

Germany as a country has a lot of things to offer both tourists
and international students, especially Omani students, male or
female. Geography, wonderful scenery and even the hard climate, which by its coldness in winter and its beauty in summer
has its own effect on us Omanis. The inspirations, beauty and
the enjoyment all have their own way of shaping the personality
of the people there. Germans are a very nice and kind people.

Life in Germany carries in its folds a lot of great and wonderful
moments that never can be forgotten. My time there is one of the
best experiences I have ever had in my life.

Germans have a unique culture that they are proud of. It is a special mixture of hard work, self-motivation and entertainment during the holidays. It is a country of industry, and great examples
of this are the production of fancy cars and the manufacture of
heavy machinery. They also celebrate different occasions, like
the Octoberfest, which is considered to be a very special event
in Germany and as a visitor or person interested in such great
culture you have to experience it.

Mahmood Al Saidi
Mahmood is currently studying at the RWTH University in Aachen
http://www.facebook.com/deutschoman
http://www.deutschoman.de/en/projects/personal-contact/get-togethers/
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Experiences in Oman
I love to celebrate eid al fitr in Oman. Following the fasting month
of Ramadan the celebration is one of the highlights of the year.
The men dress in their best and whitest dishdasha, and their
most beautiful musar, a finely detailed turban, which strongly harkens to Sindbad the Sailor. The women don a black abaya, with
a colorful dress underneath.

In general, I was most impressed by the close family ties. Certainly Oman also has breathtaking landscapes, but – especially
for Europeans – it is extremely pleasant to live in an extended
family where there is always something going on.
The habits and traditions of the people are also very interesting and fascinating. The aroma of incense is present virtually
throughout the country Even as a tourist, it is relatively easy to
be in contact with Omanis. The tolerance of Ibadi Islam, and the
cosmopolitan history of the country certainly contribute to that to
a great extent.

The parents of the family stay at home, while the children – on
average a family has about six – go in the morning to visit the
relatives living close by. Best wishes are exchanged, and everyone sits together while Omani dates, biscuits and coffee flavored
with cardamom is served. Everyone chats while other relatives
come and go – the families are very large in Oman. The kids are
given aediya, usually a little money.

Without the support of the German-Omani Association this fantastic visit and these new experiences would not have been possible for me.

After about an hour it is time to move on, as the next of kin are
already waiting. And so it goes until noon, and then it’s time for
lunch, the first after a month of fasting. Of course this must be
something special. By far the most delicious meal is shuwa;
spiced beef stewed overnight in palm sacks buried in the earth
and surrounded by hot stones. In this way the meat is very tender
and tasty, and it also can be kept this way a long time without
refrigeration. Lunch is enjoyed with the whole family. The atmosphere is very relaxed and happy, sitting together and chatting
sometimes until evening.

Tamás Mayer
Tamás Mayer was the first German student to attend the
Muscat International School (school year of 2006/2007)
http://www.deutschoman.de/en/projects/personal-contact/guest-student-in-oman/
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A life for religion and ethics
Early on Mohammed Said al-Mamari made the decision to not
work in the family business, but to dedicate his life to Islam. His
research on Islam led him many years ago to Germany, drawn
to the University of Tübingen library, where there is a manuscript
which has special significance for Ibadhism. Together with his
family, he spent 6 years in Germany completing his studies at
the Islamic faculty of the University of Tübingen. His children attended German schools and today, quite a few years after returning home, they still speak passable German.

in hand here, just as in many other Islamic countries. Together
with some members of the German-Omani Association – Juma
al-Maskari, Alex Moll and Georg Popp – the idea was born to
report on the religious tolerance in Oman with an exhibition in
Germany, and later elsewhere in Europe. The collaboration between Germans and Omanis corresponds to the religious tolerance which peo ple in both countries value. Friendship between
Muslims and Christians develops quite easily when both parties
agree on mutual acceptance and respect for the other’s religious beliefs.

Through his stay in Germany, Mohammed al-Mamari realized
that in Europe there is often a one-sided view of Islam, and that
people are not generally aware of the form of Islam practiced in
the Sultanate of Oman. Religious tolerance and Islam go hand

http://www.islam-in-oman.com/en/exhibits/
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German archaeological research in Oman
Archaeological work in the Sultanate of Oman started only in the
1970’s when the country was opened to international scientists.
One of the first institutions working in Oman was Bochum’s German Mining Museum. According to their main topic of research
the work was focused on early mining techniques in Oman. On
the basis of Mesopotamian cuneiform records it was assumed
that the Oman peninsula was the ancient land of Magan, the main
supplier of bronze from 2700 to 2000 B.C. The investigations of
the German Mining Museum under the direction of the late Gerd
Weisgerber could prove this assumption. The team could also
show how the mining and processing of bronze ore continued to
develop in the centuries following, until the Middle Ages.

The research of the interdisciplinary German-Omani co-operation project focused on processes of transformation throughout history regarding the architecture and material culture, the
economy and ecology of the oasis settlements in a regional and
interdisciplinary approach.

From this research project* many further investigations developed and brought new insights in the archaeology and history
of the country.

The agronomists and ecologists investigated the land use system with the ecological and socio-economic aspects of crop and
livestock husbandry as well as the productivity and nutrient use
efficiencies of annual and perennial crops in selected oasis, in
order to define key problems in the agrarian productive system
related to the location and develop strategies for sustainable
development.

The historians and archaeologists investigated the origins and
development of oasis agriculture and its connection with the water system. The architects and urban planners studied the settlement typology, settlement structure, building typology, building
technology and technical infrastructure.

Another large project was started in 1999. It was constituted as
an interdisciplinary research project about "Transformation Processes in Oases Settlements in Oman". Participants were the
Sultan Qaboos University (Department of Archaeology and Department of Agriculture), the University of Tübingen (Oriental Institute), the University of Stuttgart (Institute for Urban Planning),
the University of Kassel (Institute of Crop Sciences) and the
German Institute of Archaeology in Berlin (Orient Department);
the head of the cooperation project was Heinz Gaube from the
University of Tübingen. As a new participant the Department of
Antiquities, Muscat, joined the project in 2004.

Dr. Jutta Häser
German Protestant Institute of Archaeology Amman

* This project was supported financially in part by the German-Omani Association.

http://www.deutschoman.de/en/projects/research-subsidies-german-omani-association/
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!حتية من أملانيا

Regards from Germany!
40 years of diplomatic relations between the Sultanate
of Oman and the Federal Republic of Germany, and 20
years‘ existence of the German-Omani Association.
From October 30th until November 10th, 2012, on the occasion of
this double anniversary, the German-Omani Association, in cooperation with the German Embassy in Muscat, is producing the
project "Regards from Germany."
Between November 3rd and 8th the photography exhibition
"Views of Germany / Views of Oman" is being presented in the Bait
Al Baranda in Muttrah. On display are photographic impressions
produced by Omani students living in Germany who participated
in the 2011 and 2012 photo contests sponsored by the GermanOmani Association.

numerous occasions and is presenting his photographic impressions of Oman under the rubrik "From the banal to the sublime."

الوقت نفسه انطباعاته الفوتوغرافية عن عُ مان حتت عنوان «من الدنيوية
».إلى السامية

From October 30th until November 10th the third student exchange program is underway between the Ahmad bin Majid
School in Muscat and the Sabel Schools in Munich. During this
time 14 students between the ages of 13 and 16, plus 3 teachers
will be participating in educational projects and thematic excursions relating to their visit.

ويتم في الفترة من الثالث من تشرين األول (أكتوبر) وحتى العاشر من
تشرين الثاني نوفمبر برنامج تبادل الطالب الثالث بني مدرسة أحمد بن
 وخالل هذا الوقت سيشترك. ومدرسة سابل في ميونيخ،ماجد في مسقط
 معلمني في3  باإلضافة إلى،ً عاما16  و13  طالبا ً تتراوح أعمارهم بني14
.املشاريع التعليمية والرحالت املوضوعية املتعلقة بزيارتهم

At the Ahmad bin Majid School in Muscat on November 5th the
launch of the Internet portal www.studentexchange-oman.com
will be announced. This multilingual website supports documentation of the exchange programs and facilitates communication
between the students and the pioneer partner schools in Munich
and Muscat. It also promotes further student exchange programs
between Germany and Oman in the future.

At the same time Professor Dr. Thomas Zacharias, professor
emeritus of Munich‘s Fine Arts Academy, has traveled to Oman on

The project "Regards from Germany" is sponsored by:

مضى أربعون عاما ً على العالقات الدبلوماسية بني سلطنة عمان وجمهورية
. وعشرون عاما ً على تأسيس الرابطة األملانية العمانية،أملانيا اإلحتادية
 بالتعاون، تقوم اجلمعية العمانية األملانية،ومبناسبة هذه الذكرى املزدوجة
 في،» بإعداد مشروع «حتية من أملانيا،مع السفارة األملانية في مسقط
 تشرين الثاني10  تشرين األول (أكتوبر) وحتى30 الفترة الواقعة ما بني
.2012 )(نوفمبر
» مناظر من عُ مان/ ويقدم معرض للصور الفوتوغرافية «مناظر من أملانيا
 في الفترة الواقعة بني الثالث والثامن من تشرين، في مطرح،في بيت البرندا
 تعرض الصور الفوتوغرافية التي أنتجها الطلبة العمانيني.)الثاني (نوفمبر
2011  والذين شاركوا في مسابقات الصور عام،الذين يعيشون في أملانيا
. برعاية الرابطة األملانية العمانية2012 وعام

:في اخلامس من نوفمبر سيتم اإلعالن عن إطالق بوابة على شبكة االنترنت
 في مدرسة أحمد بن ماجد فيwww.studentexchange-oman.com
 هذا املوقع املتعدد اللغات يدعم توثيق برامج التبادل ويسهل.مسقط
 و.االتصاالت بني الطلبة واملدارس الرائدة املشاركة في ميونيخ ومسقط
يعزز بالتالي مزيد من برامج تبادل الطالب بني أملانيا وسلطنة عمان في
.املستقبل

 األستاذ الفخري في أكادميية الفنون،وقد سافر األستاذ الدكتور توماس زكريا
 إلى سلطنة عمان في مناسبات عديدة وهو يقدم في،اجلميلة في ميونيخ

:مشروع "حتية من أملانيا" برعاية

Ahmad bin Majid
Private School
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األبحاث األثرية األملانية في سلطنة عمان
كمشارك جديد انضمت دائرة اآلثار ،في مدينة مسقط ،إلى هذا املشروع في
عام .2004

بدأت االعمال األثرية في سلطنة عمان للمرة األولى في عام  1970عندما
افتتحت ابواب البالد امام العلماء والباحثني الدوليني .كما وقد كان هناك
متحفا ً واحدا من أوائل املؤسسات العاملة في سلطنة عمان وهو متحف
بوخوم األملاني للتعدين .وفقا ملوضوع البحث الرئيسي فقد تركز العمل على
تقنيات التعدين في وقت مبكر في سلطنة عمان .على أساس السجالت
املسمارية في بالد ما بني النهرين فقد كان من املفترض أن سلطنة عمان
كانت األرض القدمية من ماجان ،والتي كانت املورد الرئيسي ملادة البرونز من
عام  2700حتي عام  2000قبل امليالد .كما وان التحقيقات للمتحف
االملاني للتعدين حتت إشراف السيد جيرد فايسجيربر قد متكنت مؤخرا ً من
إثبات هذا االفتراض .وباإلضافة فقد متكن هذا الفريق ايضا ً من إظهار كيفية
التعدين وإبراز معاجلة مادة البرونز اخلام والتي استمرت في التطور في ما يلي
عدة قرون ،حتى العصور الوسطى.

إن االبحاث املتعددة التخصصات ملشروع التعاون األملاني ـ العماني قد تركزت
على عمليات التحول عبر التاريخ فيما يتعلق بالهندسة املعمارية والثقافة
املادية واالقتصاد والبيئة في املستوطنات في واحة نهج إقليمي ومتعدد
التخصصات.
لقد مت ايضا ً التحقيق من قبل املؤرخني وعلماء اآلثار حول أصول تنمية واحة
الزراعة وعالقتها مع برنامج النظام املائي .كما درس عدد من املهندسني
املعماريني ومخططي املدن تسوية هيكل التصنيف ،وتسوية بناء التصنيف،
وتعمير اصول البنية االساسية الفنية والتكنولوجية.
حقق عدد من املهندسني الزراعيني وعلماء البيئة حول نظام استخدام األراضي
العمرانية مع اجلوانب البيئية واالجتماعية واالقتصادية للتربية واحملاصيل
والثروة احليوانية فضال عن الثروات اإلنتاجية وكفاءة استخدام العناصر
الغذائية من احملاصيل السنوية والدائمة في واحة محددة ،من أجل حتديد
املشاكل الرئيسية في اإلنتاج الزراعي املتعلق بنظام املكان واملوقع ووضع
استراتيجيات للتنمية املستدامة.

لقد نشأ من هذا املشروع البحثي املزيد من التحقيقات املنفتحة واملتطورة
وتقدميها أفكارا جديدة في علم اآلثار وتاريخ البالد العريق.
كما وقد بدأ مشروع آخر كبير في عام  .1999وقد شكل مشروع بحثي متعدد
التخصصات حول «عمليات التحول في مستوطنات الواحات في سلطنة
عمان» .وقد كان املشاركون اعضاء من جامعة السلطان قابوس (قسم
دراسة اآلثار ومعهد كلية الزراعة) ،وجامعة توبنغن االملانية (معهد الدراسات
الشرقية) ،وجامعة مدينة شتوتغارت (معهد التخطيط العمراني) ،وجامعة
كاسل (معهد علوم احملاصيل) واملعهد األملاني لعلوم اآلثار في العاصمة برلني
(قسم الدراسات الشرقية) ،وقد كان رئيس مشروع التعاون في هذا اجملال
السيد هاينز جاوبيه من جامعة توبينغن.

الدكتورة يوتا هيزر
معهد علوم اآلثار األملانية والبروتستانتية
http://www.deutschoman.de/en/projects/research-subsidies-german-omani-association/
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محمد املعمري  :حياة من أجل الدين واألخالق
وجتاربه  ،فقرر خوض جتربة التعريف بذلك كله ،فانبثقت فكرة معرض متنقل
عنوانه( :االسالم في عمان :التسامح الديني) وعبر التعاون الفاعل مع
اصدقائه من أعضاء اجلمعية العمانية االملانية :جمعة املسكري وجورج بوب
وألكس مول تبلورت فكرة املعرض لتكون على مستوى العالم كله وليس
املانيا او اوروبا فحسب.

ألكثر من عشرة أعوام قضى محمد بن سعيد املعمري من حياته في اوروبا،
وكان الدين واألخالق والعالقات بني األديان على قائمة أولوياته واهتمامه ،وبدأت
عالقته بجمهورية املانيا االحتادية تتطور حني وجد مخطوطة الحد علماء
املذهب اإلباضي في مكتبة جامعة توبنغن ،فرحل اليها لدراسة الدكتوراة في
تخصص الدراسات املبكرة لإلسالم ومعه عائلته ،وأمضى هنالك معها ستة
أعوام متواصلة وكان أطفاله يدرسون في املدارس االملانية واكتسبوا اللغة
وأتقنوها وال يزالون اليوم وبعد عودتهم من املانيا بأعوام يتقنون التحدث بها.

يؤمن محمد املعمري بان ال شي افضل من نشر رسالة احلب والتعايش
بني األديان والناس ،وتعزيز قيم االحترام املتبادل والتفاهم والتعارف،
وتوقير املقدسات والرموز الدينية ؛ ليكون العالم مكانا افضل للحياة لنا
ولألجيال القادمة.

خالل وجود محمد املعمري في اوروبا أدرك بان ثمة نقصا في املعرفة حول
االسالم والعالقات التي ينبغي ان تكون بني األديان وأتباعها ،كما أدرك من
خالل حواراته معهم قلة معرفة األوروبيني بوطنه سلطنة عمان وتاريخه

http://www.islam-in-oman.com/en/exhibits/
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خبرات في ُعمان
أحب أن أحتفل بعيد الفطر في سلطنة عمان .يعتبر االحتفال بعد صيام شهر
رمضان واحدا ً من أبرز مناسبات السنة .يرتدي الرجال أفضل دشداشاتهم
وانصعها بياضاً ،وموازرهم الرائعة اجلمال ،وعمائمهم املفصلة بدقة ،والتي
تعود إلى السندباد البحري .وترتدي النساء عباءة سوداء ،مع فستان ملون
حتتها.

فاجلو مريح جدا ً ومفرح ،حيث يجلسون معا ً ويتبادلون األحاديث حتى املساء
أحيانا ً.
لقد كنت معجبا ً بوجه عام بالعالقات العائلية الوثيقة .ولدى عمان بالتأكيد
مناظر طبيعية خالبة ،ولكن ما أطيب  -وخاصة بالنسبة لألوروبيني – العيش
في أسرة كبيرة ،حيث هناك دائما شيء ما يستجد.

األباء واألمهات في العائلة يبقون في املنزل ،في حني أن األطفال – األسرة
تتكون من حوالي ستة أطفال وسطيا ً  -يذهبون في الصباح لزيارة األقارب
الذين يعيشون بالقرب منهم .ويتم تبادل أطيب التمنيات ،ويجلس اجلميع
مع بعضهم البعض ،في حني يتم تقدمي التمر العماني والبسكويت والقهوة
بنكهة الهيل .ويتبادل اجلميع األحاديث بينما األقارب األخرين يأتون ويذهبون -
العائالت كبيرة جدا ً في سلطنة عمان .يُعطى األطفال عيدية ،وهي عبارة عن
قليل من النقود عادة.

عادات وتقاليد الناس مثيرة لإلهتمام و رائعة جدا ً .رائحة البخور منتشرة
تقريبا ً في جميع أنحاء البالد .من السهل نسبيا ً التواصل مع العمانيني حتى
بالنسبة للسائح .فسماحة املذهب اإلباضي اإلسالمي ،وعاملية تاريخ البلد
تسهم بالتأكيد في ذلك الى حد كبير.
لم يكن ممكنا ً بالنسبة لي أن أقوم بهذه الزيارة الرائعة ،وأعيش هذه التجربة
اجلديدة من دون دعم من الرابطة األملانية العمانية.

بعد ساعة تقريبا يحني وقت املضي ،بينما أقرب األقرباء ينتظرون .ويستمر
احلال على هذا املنوال حتى الظهر ،ثم يحني وقت تناول طعام الغداء األول بعد
شهر من الصيام .وهذا بالطبع يجب أن يكون شيئا ً خاصا ً .حيث يعتبر الشوا
إلى حد بعيد أكثر الوجبات لذة؛ وهوعبارة عن حلم البقر املتبل الذي يطهى
طوال الليل في أكياس النخيل ،التي تدفن في األرض وحتاط بحجارة الساخنة.
وبهذه الطريقة يصبح اللحم ناضجا ً ولذيذا ً جداً ،وميكن بهذه الطريقة أيضا ً
أن يحفظ لفترة طويلة دون تبريد .ويعتبر الغداء متعة مع جميع أفراد األسرة.

تاماس ماير
تاماس ماير كان أول طالب أملاني في املدرسة الدولية في مسقط  -للعام
الدراسي 2006/2007
http://www.deutschoman.de/en/projects/personal-contact/guest-student-in-oman/
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جتارب في أملانيا
التاريخية والفاصلة في تاريخ أملانيا .الننسى أيضا مدينة هامبورج والتي
تقع في أقصى الشمال والتي متتاز مبناظرها اخلالبة و الرومانسية .أما مدينة
ميونخ ـ عاصمة بافاريا ـ فهي مدينتي املفضلة لكونها جمعت التاريخ
واحلداثه واجلمال و روعة وطيبة سكانها .إن احلياة اجلامعية في أملانيا لها
جتربتها اخلاصة ،فهي تعطي اجملال للطلبة العمانيني تعلم بعض اخلصائص
املهمة حلياتهم املهنية املستقبلية مثل اإلعتماد على النفس والبحث
العلمي ،كما تتيح لهم الفرصة لألختالط مبختلف اجلاليات من شتى أنحاء
العالم والذي له الدور الكبير في إثراء ثقافة الطالب وتوسيع مداركه .إن
جتربة أملانيا حتمل في طياتها الكثير من الذكريات اجلميلة واملمتعة وأعتبرها
من أهم التجارب في حياتي.

عندما ذهبت إلى أملانيا ألول مرة إنتابتني الكثير من املشاعر اخملتلطة
واملتضاربة ،فحب تعلم وإكتشاف ما هو جديد كان يشدني من جهة والقلق
من التجربة املقبلة كان له وجود في داخلي من جهة اخرى.إن أملانيا لديها
الكثير لتقدمه للسائح أو الطالب األجنبي وخاصة العماني أو العمانية،
فالتضاريس واملناظر اخلالبة والطقس القاسي ببردوته في الشتاء و جماله
وروعته في الصيف له تأثيره اخلاص علينا كعمانيني في أملانيا ،فاإلنهار من
اهم التضاريس املوجودة في أملانيا والتي تضفي علينا ـ كعمانيني ـ السحر
واجلمال واملتعة .من جهة أخرى فإن ثقافة الشعب األملاني لديها مزيج رائع
من حب العمل واملثابرة واإلجتهاد و اإلستمتاع باإلجازات والعطل الرسمية ،
فالصناعات اإلملانية املنتشرة في كل العالم خير دليل لتفوق وإجتهاد األملان
مثل السيارات واالالت الثقيلة .هذا ال ينفى وجود جوانب أخرى رائعة في
الثقافة و احلضارة األملانية مثل اإلحتفال بأعياد امليالد والذي له طعمه اخلاص
واملميز في أملانيا وكذلك حفل (أكتوبر فست) العالمة املميزة في املناسبات
األملانية اخلالصة والتي يجب على السائح واملهتم بالشأن األملاني جتربتها.
يوجد في أملانيا  16محافظة وعاصمتها برلني  ،فبرلني العاصمة تعتبر من
املدن املهمة في أملانيا ،ليس فقط كونها عاصمة البالد وإمنا للتاريخ العريق
واإلصيل واملهم في احلضارة األملانية ،فاملدينة شاهدة للكثير من األحداث

محمود السعيدي
محمود السعيدي يدرس في جامعة أخن تخصص الهندسة
http://www.facebook.com/deutschoman
http://www.deutschoman.de/en/projects/personal-contact/get-togethers/
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تبادل الطالب بني أملانيا وسلطنة عمان
وتعتبر احملاضرات واملناقشات املكثفة حول اسلوب احلياة العربية والثقافة
والتقاليد ،قبل عدة أشهر من الزيارة إلى البلد املضيف ،عامال ً مهما ً لتحقيق
النجاح املنشود للتبادل الثنائي.

ثقافات أخرى والتعاون الدولي املشترك ،يتطلب منا احلصول على مهارات
عابرة للثقافات وذلك أجل العمل مع األفراد واجلماعات من الثقافات األخرى
بنجاح ،ومن أجل العيش معا ً والعمل معا ً بشكل الئق .اإلحترام والتقدير
ومعرفة املمارسات اليومية للثقافات أخرى أمر ضروري للقيام بأعمال
جتارية معا على وجه اإلستمرار ،والعيش معا في عالم يسوده السالم.
فعلى املدارس أن تقوم بإعداد الشباب لذلك.

من دواعي سرورنا أننا متكنا من نشر موقع على شبكة اإلنترنت وأن وزارة
اخلارجية األملانية في برلني تدعم برنامج التبادل ملدارسنا .وسوف نستمر في
احلفاظ على هذا التبادل من أجل املساهمة في عالم أكثر سالما.

وقد أخذت مدارس سابيل في ميونيخ ومدرسة أحمد بن ماجد اخلاصة،
بالتعاون مع بعضهما البعض ،وبدعم من اجلمعية األملانية العمانية ،على
عاتقها النهوض بهذه املهمة:

ولف ديتريتش بفليتسر
رئيس مجلس اإلدارة
مؤسسة املدارس التجارية اخلاصة سابل ميونيخ

ومدرسي املدرستني الزيارات السنوية.
فمنذ عام  2010يتبادل طالب
ً
فباإلضافة إلى احلياة اليومية املدرسية العمانية واألملانية يتعرف األطفال
على احلياة األسرية لدى أسر مضيفة كما يقومون ببرنامج رحلة مثيرة
يتلقى الطالب من خالله نظرة عميقة في الثقافة والدين في البلد املضيف.

جنم التميمي
مدير مدرسة أحمد بن ماجد اخلاصة مسقط
www.studentexchange-oman.com
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اجلمعيةالعمانيةاألملانية
تعد اجلمعية العمانية األملانية من بني الهئيات املنشئة من وقت طويل
والتي تتمتع بتنظيم متميز .وقد تأسست في عام  1992في بون ،لذلك
حتتفل هذا العام بالذكرى السنوية العشرين لتأسيسها .يشكل األعضاء
املؤسسون أكثر من  30شخصا ً من األوس��اط األكادميية والصناعة
والسياسة والدبلوماسية .يقع مقرها الرئيسي في برلني ،على مقربة من
الدوائر السياسية والدبلوماسية .ويوجد حاليا ً أكثر من  150عضواً ،ونرحب
بأي عضو جديد!

تنهض هيئات الصداقة الثنائية مثل
اجلمعية العمانية األملانية مبهمة أخذ
املبادرة لتحقيق أوسع نطاق ممكن
من التواصل بني املواطنني واجلهات
الفاعلة االجتماعية واالقتصادية
والسياسية ،والثقافية ،وبني العلماء
من كال البلدين .وع��ادة ما تتابع
املنظمات غير احلكومية املشاريع
التي تشكل القاعدة الشعبية
لألنشطة ،ألنها مستقلة عن أوامر
احلكومة ،على الرغم من أنها حتافظ
من أجل مصلحتها الذاتية على
عالقات طيبة ووثيقة مع الهئيات
احلكومة.

ترتبط جمهورية أملانيا اإلحتادية مع سلطنة عمان بتاريخ من العالقات اجليدة
والودية ،التي تكللت بأكثر من  40عاما ً من العالقات الدبلوماسية .وباعتبارها
واحدة من الدول النفطية الغنية في اخلليج العربي ،فقد تطورت سلطنة
عمان في العقود األخيرة بنجاح لتكون دولة حديثة ،رغم حفاظها على املكون
التقليدي الراسخ ،على أن اتصاالتها مع أملانيا ترجع إلى مئات السنيني.
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وعالوة على ذلك ،متتلك سلطنة عمان وجمهورية أملانيا اإلحتادية أدوات سياسية أخرى
على املستوى اإلقليمي يعزز العالقات بني البلدين ،بوصف سلطنة عمان عضوا ً في
مجلس التعاون اخلليجي وجمهورية أملانيا اإلحتادية عضوا ًفي االحتاد األوروبي.

وعالوة على ذلك ،نسعى لتحقيق األهداف التالية :عقد املناسبات والندوات واملؤمترات
في كال البلدين ،والتعاون بني املدارس واجلامعات األملانية والعمانية ،تأسيس الدائرة
العمانية األملانية للصداقة في سلطنة عمان ،ومركز الوثائق (املكتبة)في برلني.

وتلتزم جمعيتنا في احلفاظ على العالقات بني جمهورية أملانيا االحتادية
وسلطنة عمان في العديد من اجملاالت وتوسيعها وتعميقها ،مبا في ذلك مجال
التعاون السياسي و االقتصادي.

اجلمعية العمانية األملانية هي أرض خصبة ألنشطة التبادل ،بفضل دعم
احلكومتني والنوايا احلسنة التي تبديانها ،وال سيما السفارات في برلني ومسقط.

لقد كرست اجلمعية العمانية األملانية في نظامها األساسي هدف تعزيز
«التفاهم والصداقة بني شعب جمهورية أملانيا االحتادية وسلطنة عمان،
وترسيخ التفاهم املتبادل وتعزيز التعاون في مجاالت العلوم والثقافة والرياضة».

برونو كايزر
الرئيس
اجلمعية العمانية األملانية

وعلى ذلك يشكل تبادل الطالب والبرامج األكادميية واملناسبات اإلعالمية
واملعارض وسائل ممتازة لعملنا.

bruno.kaiser @ deutschoman.de
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اطيب التحيات والسالم من أملانيا
إحتفال  20سنة
للجمعية العمانية  -األملانية

