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ولي العهد يجدد دعم ومساندة الكويت للعراق.. و22 جريحًا جديدًا ُينقلون للعالج في البالد

بغداد ـ أ.ش.أ: جددت الكويت تأكيدها على مساندتها للعراق في استعادة 
مكانتـــه ودوره الطبيعي في محيطه العربي والعاملي. جاء ذلك في رســـالة 
تسلمها نائب الرئيس العراقي د. عادل عبد املهدي من سمو ولي العهد الشيخ 
نواف األحمد ســـلمها مبعوث ســـموه أمس. وأشارت الرســـالةـ  حسب بيان 
لرئاســـة اجلمهورية العراقية ـ إلى أن »املصالح املشتركة مع العراق تتجاوز 
بكثيـــر مخلفات املرحلة املاضية التي لوث فيها النظام البائد تاريخ العالقات 

االخوية بني البلدين«.

وأعرب ســـمو ولي العهد عن امتنانه لنائـــب رئيس اجلمهورية في تأكيد 
رغبة وإميان البلدين في حل ما تبقى من مســـائل عالقة بينهما. كما أكد إدانة 
واســـتنكار الكويت »لألعمال اإلرهابية التي تستهدف العراقيني«، مجددا دعم 
الكويت »ملســـاعي الدولة العراقية في فرض األمن واالســـتقرار وإعادة بناء 
العراق«. على الصعيد ذاته أعلن مبعوث ســـمو ولي العهد أنه من »املقرر أن 
تصـــل طائرة كويتية إلى بغداد لنقل )22( جريحـــا عراقيا جراء التفجيرات 

اإلرهابية األخيرة وتقدمي العالج الالزم لهم في املستشفيات الكويتية«.

يبحث مع صاحب السمو العالقات الثنائية والخليجية والدولية

السلطان قابوس يبدأ زيارة رسمية للكويت غدًا تستمر يومين
 بشرى الزين

يصل البالد غدا االثنني صاحب اجلاللة السلطان قابوس 
بن سعيد سلطان سلطنة عمان الشقيقة ووفد رسمي يرافقه 
في زيارة رسمية تستغرق يومني يجري خاللها مباحثات مع 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد، وكان السلطان 
قابوس بن سعيد قد وصل الى دولة اإلمارات العربية أمس 
في زيارة أخوية تســـتمر 3 أيام، يبـــدأ بعدها زيارته الى 

الكويت.
وأبلغت مصادر »األنباء« بأن زيارة السلطان قابوس إلى 
الكويت سيتم خاللها احلديث عن العالقات الثنائية واخلليجية 
والدولية. واشارت الى ان ما يجمع القيادتني السياسيتني في 
البلدين الشقيقني يتجاوز كل العوائق السياسية وجتسده 
العالقات الودية واألخوية وعمق املشـــاعر ملا للقيادتني في 
الكويت وعمان من حكمة وحنكة ومكانة في اخلارطة السياسية 
االقليمية. وذكرت املصادر ان زيارة السلطان قابوس حتمل 
في حد ذاتهـــا معاني ودالالت عميقة من الـــود واالحترام 
الراسخني بني الزعيمني والشعبني الكويتي والعماني بعيدا 

عن املجامالت املعتادة بني الدول والشعوب.
وكانت السلطنة وقبل اسبوعني قد احتفلت بالعيد الوطني 
التاسع والثالثني املجيد، ومن يتابع اخبار السلطنة يالحظ 
كيف يحتفل ابناؤها الفخورون باجنازاتهم الكبيرة حتت قيادة 
السلطان فيجعلون من هذه املناسبة التاريخية العزيزة على 
قلب كل مواطن أينما وجد داخل ارضنا الطيبة او خارجها 
دافعا نحو بذل املزيد من العطاء واإلخالص لهذا الوطن كي 
يبقى شامخا مشرقا يتألأل في فضاء العز والكرامة. وحتمل 
مناسبة االحتفال السنوي بالعيد الوطني في الثامن عشر 
من نوفمبر من كل عام نكهة خاصة لدى كل مواطن عماني 
تتجلى خاللها الروابط املتينة التي تربط العمانيني بأصدق 
معاني احلب والتفاني جتاه الوطن الغالي وحتتل مكانها في 
النفوس لتمتزج مع مشاعر الوالء اخلالص لقائدهم الفذ الذي 
استطاع ان يصل بهم الى هذا االجناز املرئي لنهضة مباركة 
عندما وضع املعالم التي تضيء الطريق وترشد الى االهداف 
السامية التي رسمها، فكانت واجبة االتباع والتنفيذ لتحقيق 
مصلحة البالد العليا واالستمرار في خطواتها النهضوية، 
السيما حني أرسى جاللته قواعد التالحم بني ابناء الشعب 
الواحـــد من جهة واملواطنني واحلاكـــم من جهة اخرى، كما 
حدد قوانني املشـــاركة بني املواطنني واحلكومة لتثمر هذه 
السياسة احلكيمة اصطفافا مشـــرفا للجميع وراء جاللته 
يستذكر معه املواطنون امجاد ماضيهم العريق بعني ملؤها 
األمل نحو مستقبل مشرق بإذن اهلل يزيد بالدهم رقيا وعلوا. 
وعند احلديث عن السياسة والتي أثرت تأثيرا مباشرا في 
بناء االنسان العماني وتكوين شخصيته املتكاملة وتعليمه 

وتثقيفه وصقله وتدريبه لتنعكس على ادائه في بناء الوطن 
وتطوره كأحد االهداف النبيلة التي مت رســـمها والتخطيط 

لها من رفعة ومجد ليصل اليه العمانيون.
فقد جعل جاللته حفظه اهلل للسياسة الداخلية خطوطا 
عريضة وواضحة مت خاللها اســـتكمال مختلف مؤسسات 
الدولة التشـــريعية والتنفيذية لتقوم بدورها في ظل اطار 
قانوني وسياســـي يتبع النظام االساســـي للدولة الصادر 
مبرسوم ســـلطاني عام 1996 باعتباره مرجعا يحكم عمل 
السلطات املختلفة وتستمد منه جميع اجهزة الدولة اسس 
نطاق عملها، كما ادى االلتزام بتقييم االجناز ومدى حتقيقه 
للمصلحة العليا للدولة والشعب على حد سواء الى حتقيق 
الغاية املنشودة وتنفيذ اخلطط املرسومة، اذ كان ألسلوب 
احلوار الراقي والبناء الذي اعتاد جاللة السلطان املعظم على 
اتباعه مع ابناء شعبه من خالل جوالته السنوية منذ بداية 
النهضة املباركة الى يومنا هذا اثره الكبير وامللموس في تقييم 
الوضع الداخلي والنهوض بالدولة في مختلف املجاالت بعد 
التشاور وتبادل اآلراء وسماع املقترحات انطالقا من حرص 
جاللته على سماع اآلراء الشعبية حفاظا على مبدأ التواصل 
واملصارحة بني القائـــد والرعية عن قرب والتفكير بالعقل 
اجلماعي الذي قاد كل الدول املتقدمة والصناعية الى حضارة 
القرن احلادي والعشرين. وفي هذا السياق، البد من اعطاء 
املهتم مبعرفة تاريخ التجربة النهضوية املشرفة، فكرة حول 
دور املؤسسات الرسمية املتنوعة في حتقيق التطور والنمو 

املنشودين والتي يحتل »مجلس عمان« املكان األبرز فيها، 
وهو يتألف من مجلسني األول »مجلس الدولة« واملكون من 
ذوي اخلبرة والكفاءة واملسؤولني السابقني وله دور حيوي 
مهم في نهضة الدولة بحكم تكوينه واختصاصاته، ويتولى 
جاللة السلطان حفظه اهلل تعيني اعضائه الذين بلغ عددهم 
للفترة الرابعة )2008ـ  2011( 72 عضوا منهم 14 من النساء، 
اما املجلس الثاني فهو )مجلس الشـــورى املنتخب من قبل 
جميع املواطنني رجاال ونساء( والذي يشارك فيه كل من بلغ 
21 عاما من املواطنني العمانينيـ  رجاال ونساءـ  حيث تتمتع 
املرأة العمانية بحق االنتخاب والترشيح لعضوية املجلس 

وشاركت في عضوية املجلس في اربع فترات سابقة.
شـــواهد تاريخية ويستطيع الزائر لعمان التعرف على 
شواهد نهضتنا املباركة خاصة فيما يتصل بقطاع السياحة 
حيث متتلك السلطنة جميع مقومات السياحة الناجحة من 
ارث حضاري وتاريخي كالقالع واحلصون التي يزيد عددها 
على 550 معلما ســـياحيا اضافة الى انها متتلك العديد من 
املواقع ذات الصبغة الدينيـــة مثل منطقة )األحقاف( التي 
ورد ذكرها في القرآن الكرمي وغيرها من املواقع االثرية التي 
مت احلفاظ عليها كشـــواهد تاريخية ذات قيمة كبيرة، ومن 
املعروف ايضا ان السلطنة متتاز بطبيعتها اخلالبة وبيئتها 
النظيفة وجوها املعتدل، فهي حتتضن جباال شاهقة تكسوها 
اخلضرة وتنحدر من معظمها شالالت املياه وكثير من األفالج 
وعيون املاء العذب، فيما متتد شـــواطئها الهادئة واجلميلة 
ألكثر من 1700 كلم حتوي في بعض اجزائها مناطق للغوص 
والرياضة البحرية، كما شـــيد عليها الكثير من املنتجعات 
السياحية احلديثة ومراكز التسوق والفنادق الراقية وسياحة 
السفاري، وقد حرصت الدولة في اطار دعمها لهذا القطاع املهم 
على اقامة املهرجانات السياحية سنويا والتي تشتمل على 
الكثير من األنشطة األدبية والفكرية والثقافية واالجتماعية 

باالضافة الى النشاطات الفنية والرياضية والترفيهية.
كما كان للســـياحة اخلارجية لعمـــان اثرها في حتقيق 
املزيد من االزدهار للوطن، فهي تتسم استنادا الى بعد النظر 
ودراية القيادة احلكيمة بالصراحة والوضوح حيال مختلف 
القضايا: خليجية وعربية واقليمية ودولية، وباحلرص على 
حتقيق التفاهم والتعاون واحلوار االيجابي حلل اخلالفات 
بالطرق السلمية ومبا يسهم في تعزيز السالم واالستقرار 
بني جميع الدول والشـــعوب، فقد اكـــد جاللته في خطابه: 
»ان شـــعوب املنطقة ال تنشد سوى السالم، نريد منطقتنا 
بعيدة عن كوارث احلروب، نريدها تسير في مسار النمو، 
وان تنعم باالزدهار واالســـتقرار والتقدم، وكل ذلك يتأتى 
وفق معادلة سهلة مفادها ان نحترم مصالح اآلخرين مثلما 

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد والسلطان قابوس بن سعيد خالل زيارة سموه لسلطنة عماننطالبهم باحترام مصاحلنا.

ُعمان: تعزيز جهود التنمية واالهتمام بالبعدين االقتصادي والتجاري
لعبت ســـلطنة عمان دورا نشطا في 
محيطيهـــا االقليمي والدولـــي، وامتدت 
عالقاتها مع القوى املؤثرة في العالم منذ 
منتصف القرن التاســـع عشر، ويشكل 
البعدان االقتصادي والتجاري جانبا مهما 
في سياسة عمان اخلارجية تعزيزا جلهود 
التنمية، وبينما حرصت السلطنة دوما على 
تقدمي نفسها للعالم على النحو الذي هي 
عليه وبكل صراحة ووضوح، خاصة انها 
متتلك ما تعتز به تاريخا وتقاليد واسهاما 
حضاريا ممتدا عبر القرون، فإن املبادئ 
التي تأخذ بها، والسياسات واملواقف التي 
تتبناها اثمرت سواء على صعيد عالقات 
الســـلطنة مع جيرانها والدول الشقيقة 
والصديقة، او على صعيد تعزيز جهودها 
التنموية حيث تشكل السياسة اخلارجية 
رافدا يخدم التنمية الوطنية في مجاالت 
عديدة، وبأشكال مختلفة، وتقدم عالقات 
السلطنة الطيبة والوثيقة خليجيا وعربيا 
ودوليا مناذج طيبة في هذا املجال حيث 
تترابط السياستان الداخلية واخلارجية 

الى حد كبير.
وفي هذا االطار فإن السلطان قابوس اكد 
»ان معالم سياستنا الداخلية واخلارجية 
البنـــاء والتعمير  واضحة، فنحـــن مع 
والتنمية الشاملة املستدامة في الداخل، 
ومع الصداقة والسالم والعدالة والوئام 
والتعايش والتفاهـــم واحلوار االيجابي 
البناء في اخلـــارج، هكـــذا بدأنا وهكذا 
نحن اآلن وســـنظلـ  بـــإذن اهللـ  كذلك، 
راجني للبشرية جمعاء اخلير واالزدهار 
واألمن واالستقرار والتعاون على اقامة 
ميزان احلق والعدل«، وفي حني امتلكت 
عمان مدرسة تاريخية في الديبلوماسية 
عبر مخزونها املتراكم من تراث وتاريخ 
الديبلوماســـية العمانية، فإن السلطان 
قابوس اعاد فتح هذه املدرسة، وحرص 
على تطويرها وزيـــادة فاعليتها، حيث 
اتخذت الديبلوماســـية الوسطية منهجا 
في التعامل، ليس فقط على املســـتوى 
الداخلـــي، بل في منهجيـــة التعامل مع 
اآلخرين، مع عدم التدخل في الشـــؤون 
الداخلية للغير، والتعامل بحســـن نية، 
وهو ما ساعد كثيرا في حتقيق االهداف 
العمانية، وجعل ديبلوماسيتها وسياساتها 
رافدا معززا لها في الســـير نحو اهدافها 

داخليا وخارجيا.

وفـــي اطار اميانها بالعمل املشـــترك 
وأهميته، خاصة على الصعيد اخلليجي، 
دأب الســـلطان قابوس بن ســـعيد على 
املشـــاركة في قمم مجلس التعاون لدول 

اخلليج العربية. 
وعلـــى صعيد العالقـــات العمانية ـ 
العربية، شاركت السلطنة في القمة العربية 
االخيرة في قطر وفي القمة االقتصادية 

التي احتضنتها الكويت.
ومـــن املعـــروف ان الســـلطنة تبذل 
قصارى جهدها من اجل احتواء التوتر في 
اخلليج، وتعمل دوما عبر احلوار كسبيل 
للتغلب على اخلالفات، سواء تلك املتصلة 
بالبرنامج النـــووي االيراني، أو بغيره 
من االمور موضع اخلـــالف واجلدل في 
هذه املنطقة احليويـــة من العالم والتي 
تلتقي فيهـــا مصالح كل القوى الدولية، 
ومبا يجنب املنطقة أي مخاطر أو مغامرات 

غير محسوبة.
وفي املجال الصحـــي أولت احلكومة 
عناية خاصـــة لتطوير املرافق الصحية 
حتى أصبحت واحدة من افضل اخلدمات 
على املستويني االقليمي والدولي، حيث 
تعتبر ـ ومازالت ـ من الدول املتقدمة في 
مجال حتسني حياة سكانها محققة مركزا 
متقدما في احلفاظ على حياة االطفال، وفي 

مجال الصحة عموما.

وال تزال اخلطة اخلمســـية السابعة 
للتنمية الصحية 2010/2006 تعتمد منهجية 
التخطيط االستراتيجي املبني على النتائج، 
واضعة في اعتبارها أولويات السياسة 
الصحية العامة للســـلطنة التي حتددها 
املعلومات املتوافرة عن الوضع الصحي 
للسكان، وتعمل منظومة الرعاية الصحية 
في السلطنة على ثالثة مستويات متكاملة 
من خـــالل املراكز واملجمعـــات الصحية 
واملستشفيات احمللية التي تغطي جميع 
محافظات ومناطق السلطنة الى جانب عدد 
من املستشفيات الكبرى في محافظة مسقط 
الســـلطاني ومستشفى  مثل املستشفى 
النهضة، حيث تعمل كمستشفيات مرجعية 
جلميع انحاء السلطنة، كما ان مستشفى 
ابن سينا مبحافظة مسقط يعد تخصصيا 
من املســـتوى الثالث لالمراض النفسية 
الى ان مظلة  والعصبية.وتشير االرقام 
الرعاية الصحية العاملة في الســـلطنة 
تتكون من مجموعة مستشـــفيات يصل 
عددها الى 59 مستشفى منها 49 مستشفى 
تابعا لوزارة الصحـــة، وبها نحو 5314 
سريرا مبعدل 20.2 ســـريرا لكل عشرة 
آالف من السكان منها 4544 سريرا تابعا 
ملستشفيات وزارة الصحة بنسبة %85.5 
من جملة اسرة املستشفيات في السلطنة، 

بحسب احصاءات العام 2008.

السفير العماني الشيخ سالم املعشني

خالد الصراف مستشارًا للجنة العليا لإلبداع العربي
أعلنت اللجنــــة العليا لإلبداع العـربي عــــن اختيار خبير 
العالقــــات العامة واإلعالم خالد الصراف مستــشــــارا للجنة، 
وقال مدير عام اللجنة فواز الشــــمري: ان قرار اللجنة العليا 
لإلبداع العربي اختيار خالد الصراف مستــــشــــارا لها جــاء 
بســــبب اخلبرة الكبيرة التي يتمتع بهــــا في إدارة وتخطيط 

وتنظيم املشروعات االجتماعية واإلعالمية، حيث عمل سابقا 
مستشــــارا للعالقات العامة واإلعالم لعدد من الشــــخصيات 
املهمة في الكويت وعدد من املؤسسات الكبرى داخل وخارج 
الكويت، كما أشرف على تنظيم عدد من املشروعات االجتماعية 

الكبرى في الكويت.

نهضة حضارية غير مسبوقة تشهدها السلطنة


