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سلطنة عُمان.. واحة السالم واألمان

العيد الـ »40« لعُمان.. اإلنسان صانع الحضارات وباني النهضات
مساعٍ حثيثة لإلزدهار واالستقرار بقيادة جاللة السلطان قابوس بن سعيد 

عمر بن اخلطاب للمكفوفني ومركز الوفاء لتقنية املكفوفني.
وقد نفذت وزارة التربية والتعليم واحدا من اهم املشاريع املتعلقة 
بأهداف الس����لطنة للدخول في املجتمع الرقمي، وهو مش����روع البوابة 
التعليمية الذي سار على ثالث مراحل، االولى »2006 � 2008« وركزت على 
جميع االعمال االدارية املتعلقة باملدرسة والطالب وولي االمر وحتويلها 
الى اعمال إلكترونية وبالتالي تقدمي خدمات إلكترونية عديدة لهذه الفئات 
من شرائح املجتمع التربوي، وقد مت تطبيق هذه املرحلة في مديريتني 
تعليميتني هما مس����قط والبرميي، اما املرحلة الثانية فستكون زمنيا 
من »2009 � 2013« وتعمل على بناء احملتويات االلكترونية، واستكمال 
جميع االعمال االدارية داخل النظام وتعميم تطبيق املشروع في جميع 
املديريات التعليمية، ومن املؤمل ان تبدأ املرحلة الثالثة عام 2014 وتستمر 
حتى 2016 وس����تهدف الى تطوير النظام املالي االلكتروني في البوابة 

التعليمية انسجاما مع توجهات مجتمع عمان الرقمي.

التعليم العالي

وفي موازاة التعليم العام، وضمن سياق االهتمام باحملور البشري 
كعماد اساسي للتنمية فإن السلطنة اعطت التعليم العالي نصيبا وافرا من 
االهتمام وفق برامج وخطط مستقبلية تعمل على رفع الصرح التعليمية 

مبا يواكب املسيرة التنموية في البالد على مستويات عديدة.
وش����هد قطاع التعليم العالي خالل السنوات القليلة املاضية تطورا 
ملحوظا من حيث عدد املؤسسات املتخصصة وتنوع البرامج االكادميية 
واعداد الطلبة املقيدين فيها، ويأتي هذا التطور في ظل اميان احلكومة 
بأهمية هذا القطاع في حتريك عملية التنمية الشاملة وتوفير ما حتتاجه 
البالد من كفاءات بش����رية متخصصة في العديد من املجاالت، ففي عام 
2008/2007 بلغ عدد مؤسسات التعليم العالي في السلطنة 57 مؤسسة، 
منها 33 مؤسس����ة حكومية، و24 مؤسسة خاصة، فيما بلغ عدد الطلبة 
املقيدين بالتعليم العالي داخل السلطنة وخارجها 78930 طالبا وطالبة 
منه����م 52631 طالبا وطالبة يدرس����ون على النفق����ة احلكومية وهو ما 
يش����كل 67% من اجمالي املقيدين، و26299 طالبا وطالبة يدرسون على 
النفقة اخلاصة، وهو ما يشكل 33% من اجمالي املقيدين، كما ارتفع عدد 
الطلبة املقيدين بالتعليم العالي بنسبة زيادة قدرها 10.6% مقارنة مع 

العام السابق.

القطاع الصحي

وألن العناية باالنس����ان ال تكتمل إال برعاي����ة صحته، فقد توزعت 
املؤسس����ات الصحية على كل أرجاء الس����لطنة لتقدمي رعاية متكاملة 
للمواطن العماني أينم����ا كان. وبدءا من عام 1976 نفذت وزارة الصحة 
خططا للتنمية الصحية ساهمت في رفع املستوى الصحي العام للسكان، 
وُعد عام 2008 العام الثالث لبدء تنفيذ اخلطة اخلمسية السابعة للتنمية 
الصحية 2006 - 2010 واعتمدت الوزارة منهجية التخطيط االستراتيجي 

املبني على النتائج.
كما وضع����ت اخلطة في اعتباراتها التوجهات اخلليجية واالقليمية 
والدولية والتزامات السلطنة ازاءها، وأيضا إعالن االمم املتحدة بشأن 
االلفية الذي صادقت السلطنة عليه ويعنى بتحقيق ثمانية اهداف تنموية 
عبر االعوام 1990 - 2015 والتي تشكل في مجموعها االهداف االمنائية 
لاللفية ومن بينها ثالثة اهداف مرتبطة بالتنمية الصحية بشكل خاص، 
أما االخرى فتعنى بتحسني احلالة الصحية للمجتمع بشكل غير مباشر 
مثل االهداف املتعلقة بإصحاح البيئة والتعليم. وتتكون منظومة الرعاية 

الصحية من ثالثة مستويات متكاملة هي:
املس����توى االول: الرعاية الصحية االولية الفعالة وعالية اجلودة، 
وتقدمها املراكز واملجمعات الصحية واملستشفيات احمللية، وهي تغطي 

كل مناطق ومحافظات السلطنة.
املس����توى الثاني: الرعاية الصحية الثانوية، وتقدمها املستشفيات 
املرجعية املتوزعة على خارطة الس����لطنة وهذه تقدم الرعاية الطبية 

للمشاكل الصحية التخصصية وتوفر رعاية أكثر مهارة وتخصصا.
املستوى الثالث: الرعاية الصحية التخصصية عالية التقنية، وتوفرها 
املستش����فيات الكبيرة في محافظة مس����قط وهي املستشفى السلطاني 
ومستشفى خولة ومستش����فى النهضة، فيما يعد مستشفى ابن سينا 

مبحافظة مسقط تخصصيا لالمراض النفسية والعصبية.
وضمن املقاييس العاملية حققت الس����لطنة مكانة متميزة في مجال 
حتس����ني حياة س����كانها، واحتلت مركزا متقدما في احلفاظ على حياة 

االطفال، وانخفاض معدل وفيات االطفال.
ولتحقي����ق تلك النجاحات عملت وزارة الصح����ة ع لى توفير العدد 
املناس����ب من القوى العاملة املؤهلة بفئاته����ا وتخصصاتها املختلفة، 
وعملت باهتمام بالغ على دعم وتنمية القوى العاملة للنهوض مبستوى 

اخلدمات الصحية بالسلطنة.

الرياضة

لقد أجن����زت الرياضة العمانية خطوات غي����ر عادية خالل االعوام 

ويضم اجليش السلطاني العماني وحدات وتشكيالت متكاملة وعالية 
االداء بأسلحتها ذات التقنية احلديثة وبوحدات اإلسناد وإدارة النيران 

والدفاع اجلوي املعززة، بقوى بشرية مؤهلة علميا وفنيا.
ويتمتع سالح اجلو السلطاني العماني بكفاءة ومقدرة عالية، حيث 
مت تزويده بالطائرات املتطورة، املقاتلة واالعتراضية وغيرها، باالضافة 
الى الصواريخ املضادة للطائرات والرادارات احلديثة واالنظمة الدفاعية 

والتسليحية احلديثة.
والى جانب املقاتالت من طراز »اف 16« يضم سالح اجلو السلطاني 
العماني طائرات الهوك واجلاغوار، والطائرات العمودية )سوبر لينكس 
300( و)ان اتش 90( تعزيزا لدوره القتالي وفي إسناد البحرية السلطانية 
العمانية في حماية الس����واحل العمانية وخدمات إس����ناد املواطنني في 
املناطق اجلبلية. واملشاركة في التمارين اجلوية ألسلحة اجلو في دول 
مجلس التعاون لدول اخلليج العربية ومع الدول الصديقة الكتس����اب 
مزيد من امله����ارات واخلبرات. وقد حلت طائ����رات النقل ايرباص )ايه 

320 - 300( محل طائرات النقل )بي ايه سي 11-1(.
وفي إط����ار تطورها املتواصل تضم البحرية الس����لطانية العمانية 
أسطوال من سفن املدفعية والسفن الصاروخية السريعة وسفن اإلسناد 
والتدريب والشحن واملسح الهيدروغرافي ملساندة سفن الدوريات في 
حماية الشواطئ والعمانية وتأمني املياه االقليمية ومراقبة العبور اآلمن 
للسفن وناقالت النفط في مضيق هرمز االستراتيجي مع القيام بعمليات 

اإلسناد للعمليات البرمائية املشتركة وعمليات النقل البحرية.
ويعد احلرس الس����لطاني العماني احد األسلحة املهمة في املنظومة 
العس����كرية العمانية احلديثة، حيث حقق مس����توى عاليا من الكفاءة 
والقدرة القتالية مبا يضمه من وحدات مشاة ومدرعات ومدفعية مزودة 
بالنظم واملعدات واألجهزة املتطورة، ويقوم احلرس السلطاني بتدريب 
منتس����بيه على كل النظم واملعدات، مبا في ذلك عقد دورات تخصصية 
ملختلف املس����تويات، وتقوم كلية احلرس السلطاني العماني التقنية 

بدور حيوي في توفير الكفاءات املؤهلة تأهيال تقنيا رفيعا.

التربية والتعليم

وملا كان االنسان هو املنطلق وهو الهدف جسد توجيه جاللة السلطان 
بأهمية التعليم منطلقا رئيسيا للنهضة التنموية التي شهدتها السلطنة 
طوال السنوات املاضية، وأعطى االستثمار في القطاع التعليمي نتائجه، 
وبلغ حجم االنفاق على التعليم خالل ثالث سنوات اكثر من مليار و879 

مليون ريال.
واولت وزارة التربية والتعليم التربية اخلاصة اهتماما واسعا وقدمت 
لها برامج وخدمات تربوية وتدريبية وارشادية، ومن اهم املدارس املعنية 
بالتربية اخلاصة مدرسة االمل للصم ومدرسة التربية الفكرية ومعهد 

رعاية خاصة لذوي االحتياجات اخلاصة

إعداد أحمد شعبان
»العنصر البشـري هو صانع احلضارات وباني النهضات«، كلمات مضيئة حدد جاللة السلطان قابوس بن سعيد مبوجبها محور اهتمام النهضة 
العمانية احلديثة التي ما فتئت تركز على االنسان عنصرا اساسيا في بناء االوطان، وبكل ارادة وثقة، تواصل السلطنة مسيرة 40 عاما قضتها حتت 
قيادة السلطان قابوس على درب التنمية والبناء لتحقيق االمن والرخاء لكل أبنائها الذين شمروا عن ساعد اجلد مكرسني حياتهم كل في موقعه، 
لبناء احلاضر املزدهر ليكون أساسـا للمستقبل املشـرق.  وحتتفل السـلطنة بعيدها االربعني غدا بعزم ثابت امتدت مفاعيله بتوجيهات جاللة 
السـلطان الى النهوض بكل شبر من أرض عمان اخلير شاملة جميع مجاالت احلياة، مستندة على مبادئ أصيلة أصبحت ركيزة أساسية ملسيرة 
النهضة التي مكنتها من مواكبة تطورات ومتطلبات االلفية الثالثة والتفاعل االيجابي معها.  فقد أثبتت النهضة العمانية أن بناء االنسان هو بناء من 
أجل املسـتقبل، فاالنسان العماني هو أسـاس االمن واالمان وهو الثروة الوطنية التي تفوق قيمتها اذا ما أحسن استغاللها، قيمة أية ثروة مادية 
أخرى.  وحتقيقا لهذا الشعار، انشأت عمان مؤسسات حكومية عصرية السيما اللجنة العليا الرئيسية خلطط التنمية اخلمسية، مجلس التنسيق 
االقتصادي، مجلس اخلدمة املدنية ومجلس التعليم العالي. كما أنشـأت مؤخـرا أول مركز للبحث العلمي لتقنية الصناعة واالبتكار وذلك ضمن 
سلسلة برامج وسطاء املعرفة. مع ما يعنيه ذلك من بنى حتتية تؤهل املواطن العماني ليضطلع بدوره احلضاري واالنساني الذي يستحقه.  وَمن 
غير قائد هذه املسيرة يستطيع أن يتحدث عن هذه االجنازات، ففي كلمته التي افتتح بها دور االنعقاد السنوي ملجلس عمان الشهر املاضي، شدد 
السلطان قابوس على ان السلطنة استطاعت أن توفق بني مفردتي االصالة واملعاصرة، وهو ما ساعدها على االحتفاظ بهويتها الثقافية والعربية.  
ومن صاللة التي شـهدت انطالق العهد امليمون عندما تسلم مقاليد احلكم بعد والده سعيد بن تيمور، قال السلطان قابوس »من هنا ألقينا اول 

كلمة لنا عبرنا من خاللها عن عزمنا على العمل من أجل بناء الدولة احلديثة والنهوض بالبالد في شتى املجاالت قدر املستطاع، ومنذ 
ذلك احلني أخذنا باالسـباب لتحقيق ما وعدنا«. مشددا على ان عمان لن تسمح بأي تدخل في شؤونها الداخلية كما هي سياستها 
القائمة على عدم التدخل في شـؤون الغير. وقد اشـاد مبا حتقق من اجنازات في بالده منذ عصـر النهضة الذي قاده عام 1970 
وشملت التطور والتحديث في مختلف املجاالت للنهوض باملواطن العماني وحتقيق آماله في التقدم واالزدهار. واكد السلطان 
قابوس ان اهتمام بالده باخلطط التنموية لبناء مجتمع الرخاء واالزدهار والعلم واملعرفة كان كبيرا، ومت اجناز نسـبة نعتز بها في 
شتى انحاء السلطنة من برامج التنمية، واوضح ان نتائج التنمية التي شهدتها احلياة العمانية واملتغيرات املفيدة التي طرأت على 

املجتمع قد اقتضت تطوير النظامني القانوني والقضائي وحتديثهما ملواكبة مسـتجدات العصر، فصدرت النظم والقوانني الالزمة 
لذلك والتي توجت بالنظام االساسي للدولة.

وملا كانت البسـاطة والتلقائية واملباشرة هي ابرز سمات العالقة بني جاللة السلطان وابناء شعبه الوفي على امتداد هذه االرض 
الطيبة. فإن اجلولة السنوية التي يقوم بها والتي متتد في عدد من محافظات ومناطق السلطنة وتستمر السابيع عدة، واحيانا لبضعة 
اشهر تتجاوز بكثير في ابعادها ودالالتها وآثارها االقتصادية والسياسية والتنموية، وعلى مستوى العالقة املباشرة والعميقة بني جاللة 
السلطان واملواطنني، خالل هذه اجلوالت السنوية السامية تكون لقاءات جاللته مع الشيوخ والوجهاء واالعيان واملكرمني اعضاء 
مجلس الدولة واصحاب السعادة اعضاء مجلس الشورى واملواطنني لقاءات مفتوحة تتسع لكل ما يطرحه املواطنون على جاللة القائد 
في حديث مباشر من القلب الى القلب، ومن دون اية حواجز او حتى وسائط صوتية، مما يعبر عن عمق العالقة بني القائد والشعب.
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بناء الدولة العصرية، وإقامة دولة املؤسسات، هو أحد احملاور 
االساسية التي ارتكزت عليها وتدور في نطاقها جهود التنمية الوطنية 
على امتداد السنوات االربعني املاضية من عمر النهضة العمانية التي 

رسخها السلطان قابوس منذ تسلمه مقاليد احلكم عام 1970.
وبحلول السادس من نوفمبر اجلاري انقضى 14 عاما على صدور 
النظام االساسي للدولة في 1996/11/6 مبوجب املرسوم السلطاني 
رقم 96/101، ويتكون النظام االساسي للدولة من 81 مادة مقسمة الى 
سبعة أبواب، حيث حددت هذه الوثيقة التاريخية � غير املسبوقة 
في التاري����خ العماني � نظام احلكم في الدول����ة، واملبادئ املوجهة 
لسياس����اتها في املجاالت املختلفة كما بين����ت احلقوق والواجبات 
العامة للمواطنني، وحدد النظام االساس����ي للدولة أسس����ا راسخة 
ومب����ادئ محددة للدولة ونظام احلكم، حيث نص في مادته االولى 
على ان )سلطنة عمان دولة عربية إسالمية مستقلة ذات سيادة تامة 
عاصمتها مس����قط(. ونصت املادة الثانية منه على ان )دين الدولة 
االسالم والشريعة االسالمية هي أساس التشريع(، كما حدد الباب 
االول من النظام االساس����ي للدولة كيفي����ة وخطوات تولي احلكم، 
ونصت املادة اخلامس����ة منه على ان )نظام احلكم سلطاني وراثي 
في الذكور من ذرية الس����يد تركي بن سعيد بن سلطان، ويشترط 
فيمن يختار لوالية احلكم من بينهم أن يكون مس����لما رشيدا عاقال 

وابنا شرعيا ألبوين عمانيني مسلمني(.

الهيكل التنظيمي للدولة

هذا ويتكون الهيكل التنظيمي للدولة من جاللة السلطان واملجالس 
واملؤسسات والهيئات التالية:

أوال: صاحب اجلاللة: السلطان قابوس بن سعيد: هو رأس الدولة 
ورئيسها والسلطة العليا والنهائية لها، وهو القائد االعلى للقوات 
املسلحة، ذاته مصونة ال متس، واحترامه واجب وأمره مطاع وهو 

رمز الوحدة الوطنية والساهر على رعايتها وحمايتها.
ثانيا: مجلس الوزراء: يعاون جاللة السلطان في رسم السياسة 
العامة للدولة وتنفيذها، وهو الهيئة املنوط بها تنفيذ السياس����ة 

العامة للدولة.
ثالثا: مجلس الدفاع: ُش����كل مبرسوم س����لطاني أصدره جاللة 
الس����لطان قابوس في 1996/12/28 بتشكيل مجلس الدفاع برئاسة 
جاللته وعضوية ثماني شخصيات بحكم مناصبهم. ويجتمع املجلس 
بدعوة من جاللة السلطان، ويتولى النظر في املوضوعات املتعلقة 

باحملافظة على سالمة السلطنة والدفاع عنها.
رابعا: مجلس األمن الوطني:

صدر املرسوم السلطاني في 2003/9/23 بشأن تعديل مسمى جلنة 
األمن الوطني الى مجلس األمن الوطني، ويختص املجلس بالنظر 
في جميع املسائل املتعلقة باألمن الوطني، ويعقد املجلس جلساته 
برئاس����ة جاللة السلطان في احلاالت التي يراها جاللته. وفي غير 
ذلك يكون برئاسة وزير املكتب السلطاني وعضوية كل من: املفتش 
العام للشرطة واجلمارك، رئيس جهاز األمن الداخلي، رئيس أركان 

قوات السلطان املسلحة، ورئيس جهاز االتصاالت والتنسيق.
خامسا � مجلس الشؤون املالية وموارد الطاقة: يتولى املجلس اعداد 

السياسة املالية للدولة وما يتصل بالنظام املالي والنقدي لها.
وكذلك اعداد املوازنة العامة السنوية للدولة ودراسة االعتمادات 
املالية ملشاريع التنمية وما يتصل باالستثمارات الداخلية واخلارجية 
ومتويلها، وغير ذلك من اجلوانب املرتبطة باالدخار واالس����تثمار 
والنواحي املالية والنقدية االخرى، كما يعنى بشؤون موارد الطاقة. 
ويعقد املجلس جلس����اته برئاسة جاللة السلطان أو برئاسة نائب 

رئيس املجلس.
سادسا: املجلس األعلى للقضاء: يختص املجلس االعلى للقضاء 
برسم السياسة العامة للقضاء ويكفل استقالله ومتابعة تطويره.

سابعا: اللجان العليا واملجالس الفرعية والهيئات العامة: نصت 
املادة 56 من النظام االساسي للدولة على ان »تنشأ املجالس املتخصصة 
وحتدد صالحيتها ويعني أعضاؤها مبقتضى مراس����يم سلطانية«. 
ويضم اجله����از االداري للدولة عددا من اللج����ان العليا واملجالس 

املتخصصة الفرعية والهيئات العامة.
وفي الوقت الذي تكتس����ي فيه سياسات الس����لطنة ومواقفها، 
وعالقاتها مع األشقاء واألصدقاء على امتداد العالم، مالمح وسمات 
الش����خصية العمانية وخبرتها التاريخية، فإنه ليس مصادفة أن 
حتظى الس����لطنة، قيادة ومواقف وسياس����ات، بتقدير واسع على 
مختلف املس����تويات، وان تصبح بحكم عالقاته����ا الوثيقة مع كل 
االطراف، عنصرا نش����طا، ومركزا فاعال، من دون ضجيج، يجتذب 
اليه الكثيرين من داخل املنطقة وخارجها لتبادل وجهات النظر مع 
جاللة السلطان ولالستماع الى تقييم جاللته بشأن التطورات في 

املنطقة ومن حولها.
وبينما اتسمت السياسة العمانية بالهدوء والصراحة والوضوح 
في التعامل مع اآلخرين، مما مكنها من طرح مواقفها ووجهات نظرها 
بثقة عالية، فإن مصداقية مواقفها، وعالقاتها الواس����عة وخبرتها 
التاريخية، أضفت مزيدا من الثقل والفاعلية على حتركاتها الداعمة 

جلهود تعزيز السالم واالستقرار خليجيا وعربيا ودوليا.

تعزيز التعاون الخليجي

وتس����تند خصوصية العالقات الوثيقة واملتميزة بني السلطنة 
وشقيقاتها في مجلس التعاون لدول اخلليج العربية واجلمهورية 
اليمني����ة على ما يربط بينها من وش����ائج وص����الت عميقة ممتدة 
في عمق الزمن، وعلى ما يجمع بينها من مصالح وآمال مش����تركة 
للحاضر واملس����تقبل. وقد أكد جاللة الس����لطان على معادلة بالغة 
األهمية وشديدة الوضوح بقوله »نريد منطقتنا بعيدة عن كوارث 
احلروب، نريدها تسير في مسار النمو وتتمتع بفوائضها النقدية، 
وان تنعم باالزدهار االستقرار والتقدم، وكل ذلك يتأتى وفق معادلة 
س����هلة مفادها أن نحترم مصالح اآلخرين مثلما نطالبهم باحترام 
مصاحلنا، وعندها لن تس����مع الشعوب سوى ترانيم السالم«. اما 
على الصعيد العربي فتحظى سياسة السلطنة بتقدير واسع رسميا 
وش����عبيا، نظرا الس����هامها االيجابي، وملصداقية مواقفها في دعم 
العمل العربي املش����ترك، وتطوير العالقات مع الدول العربية مبا 
يحقق املصالح املشتركة واملتبادلة ثنائيا وجماعيا في اطار جامعة 

الدول العربية.

وبينما تؤيد السلطنة جهود تطوير ودعم آليات عمل جامعة الدول 
العربية مبا يعزز فاعليتها، فإنها ال تدخر وس����عا في مساندة القضايا 
العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، حتقيقا للسالم في الشرق 
االوسط واقامة الدولة الفلسطينية املستقلة من ناحية، وحتقيقا لالستقرار 
وجتاوز اخلالفات في لبنان، والعراق، والصومال، والتقريب بني االشقاء 

حفاظا على املصالح العربية من ناحية ثانية.
وفي ه����ذا االطار مت اجناز اكثر من مش����روع عمان����ي في االراضي 
الفلسطينية لدعم الشعب الفلس����طيني الشقيق، في مواجهة العدوان 
االسرائيلي الغاش����م عليه، وسياسات احلصار واالستيطان التي تبدد 

فرص السالم العادل والشامل في املنطقة.

نشاط دولي متواصل

في املجال الدولي حترص سلطنة عمان على القيام بدور ايجابي على 
املستويني االقليمي والدولي، وذلك ادراكا منها الهمية وحيوية منطقة 

اخلليج استراتيجيا واقتصاديا ملختلف القوى من حولها.
وفي الوقت الذي تساند فيه السلطنة جهود االمم املتحدة واملنظمات 
املتخصصة التابعة لها � اليونس����كو ومنظمة العمل الدولية، والوكالة 
الدولية للطاقة الذرية وغيرها � في جهودها لتعزيز السالم واالستقرار 
والتفاهم بني الش����عوب، فإنه لم تكن مصادفة ان تقوم السلطنة بدور 
نش����ط في انش����اء رابطة الدول املطلة على احمليط الهن����دي للتعاون 

االقليمي، ودعم انشطتها.
وبينما تتمتع السلطنة بعالقات طيبة ومتنامية مع العديد من الدول 
على امتداد العالم، فإنها في سعيها لالسهام في حتقيق السالم والعدل 
وترسيخ احترام حقوق االنسان، حترص على التعاون النشط والفعال 
في جهود مكافحة االرهاب على جميع املستويات، وتؤيد السلطنة دراسة 
اسباب االرهاب والتعاون بني كل االطراف الدولية الستئصاله والقضاء 
على كل اشكاله وصوره حتى تعيش كل شعوب العالم آمنة ومطمئنة 
على حاضرها ومس����تقبلها، مع التفرقة ب����ني االرهاب وبني حق الدفاع 

املشروع عن النفس ومقاومة العدوان التي يقرها القانون الدولي.
من جانب آخر اكدت السلطنة دوما على تأييد اصالح االمم املتحدة، 
والعناية بشكل اكبر مبجاالت وس����بل التعاون االقتصادي بني الدول، 
والعمل على تطوير املؤسسات املالية الدولية مثل صندوق النقد الدولي 
والبنك الدولي. جدير بالذكر ان السلطنة تتعاون بشكل بناء ومتواصل مع 
املجتمع الدولي في مكافحة جرائم االجتار بالبشر وتضطلع مبسؤولياتها 
في اطار القانون الدولي وبروتوكول االمم املتحدة ملنع القمع ومعاقبة 

االجتار بالبشر الذي صادقت عليه السلطنة عام 2005.
سلطنة عمان في نهضتها احلديثة، وسماتها ومواقفها، ليست فقط 
دولة س����الم تعمل وتس����عى جاهدة لنشر الس����الم واألمن واالستقرار 
من حولها، ولكنه����ا أيضا واحة أمن وأمان ألبنائها، ولكل املقيمني فيها 
والزائرين لها. وبينما يرتكز األمن واألمان في عمان على رؤية ش����املة 
ومتكاملة لألمن، تتجاوب مع تطورات ومتطلبات احلياة احلديثة، وجتعل 
من املواطن العماني شريكا وهدفا أيضا، فإنها جنحت في جعله ركيزة 

وأساسا يعتمد عليه في الدفاع عن الوطن وحماية منجزاته.
وبينما حافظت الس����لطنة على موقعها الري����ادي كأكثر الدول أمانا 
على مستوى الشرق االوسط وافريقيا، وذلك وفق مؤشر السالم العاملي 
»جلوبل بيس اندكس« لع����ام 2008 الذي تصدره وحدة املعلومات في 
مجلة االيكونوميست البريطانية، فإن تقرير مؤسسة »اكسفورد بيزنس 
جروب« الدولية الصادرة في لندن في مارس 2009 أكد ان السلطنة تظل 
واحة للس����الم في املنطقة. وإذ تعد قوات السلطان املسلحة، ركيزة من 
ركائز النهضة العمانية احلديثة، لم يعتمد بناء وتطوير قوات السلطان 
املس����لحة واحلرس الس����لطاني العماني على التسليح الكثيف، ولكنه 
اعتمد على التدريب الهادف لتحقيق أقصى كفاءة في استخدام االسلحة 
واملعدات احلديثة. ولذا أصبح الكادر البشري هو العنصر األهم، حيث يتم 
إعداده وتدريبه وفق أرفع املستويات املعروفة. وتشكل قوات السلطان 
بفروعها الرئيسية، اجليش السلطاني وسالح اجلو السلطاني والبحرية 
السلطانية اضافة الى احلرس السلطاني العماني قوة حديثة التنظيم 
والتس����ليح تضم في صفوفها كل عناصر منظومة االسلحة املشترك، 

ويتم توفير احتياجاتها من املعدات واالسلحة املتطورة.
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 البسـاطة والتلقائية والمباشـرة وسمت عالقة السـلطان قابوس بشـعبه وترجمت بجولة
   سـنوية على كل المحافظات للوقوÝ على كل ما يطرحـه المواطنون.. من القلب إلى القلب  

املاضية، وكانت حلظة تتويج منتخب السلطنة لكرة القدم بكأس خليجي 
19 أبرز اجناز رياضي يتحقق بعد سنوات من العمل والتخطيط السليم 
للمراحل السنية املختلفة. ولم تكن البطوالت الكروية سوى خطوة في 
مشوار النجاحات املتواصلة التي حققتها االحتادات الرياضية في األلعاب 
املختلفة، الى جانب إجناز العديد من املشروعات املتخصصة احلديثة 

التي متهد االرضية املالئمة للشباب ملمارسة رياضاتهم املختلفة.
  وعل����ى صعي����د االهتمام برياض����ات ذوي االعاق����ة، أصدر صاحب 
اجلاللة الس����لطان قابوس بن س����عيد أوامره بإنش����اء ناد خاص لفئة 

الصم والبكم.
  وقد خصصت لهذا املشروع أرض تبلغ مساحتها 20.000 متر مربع 
في مرتفعات غال بوالية بوشر، وبتكلفة قدرها 2.582.000 ريال، ويتكون 
املشروع من ملعب كرة قدم معشب ومضمار للجري، وحوض سباحة، 
باإلضافة الى مبنى من دورين يحتوي على العديد من الغرف ملمارسة 

االنشطة املختلفة مبا فيها الثقافية واالجتماعية.
  في هذه االجواء واصل االقتصاد العماني ما اتسم به من منو مطرد 
في االعوام االخيرة، فقد منا الناجت احمللي االجمالي باالس����عار اجلارية 
مبعدل 44% وبلغ معدل منو الناجت احمللي باالسعار الثابتة 13%، ويعزى 
هذا النمو الى ارتفاع اسعار النفط وقوة الطلب احمللي وحتسن القدرة 

التنافسية للصادرات غير النفطية ومناÎ االستثمار.
  وتعد االزمة املالية واالقتصادية العاملية ابرز حتد واجهه االقتصاد 

العماني ابتداء من منتصف عام 2008.
  ومع هذه التطورات وضعت السلطنة خطتها ملواجهة اآلثار السلبية 
لالزمة املالية واالقتصادية العاملي����ة، فمنذ ظهور االزمة اكدت حكومة 
السلطنة ان االقتصادي العماني في منأى عن تأثيرات االزمة، وان ازمة 
االئتمان املالي العاملية ال توجد لها تأثيرات مباش����رة على االداء العام 

لالقتصاد الوطني للسلطنة.
  وان االداء العام لس����وق االوراق املالية جيد، كما ان اداء الش����ركات 
احمللية خالل تلك الفترة يدعو الى االطمئنان، واملشاريع االستثمارية التي 
تنفذها احلكومة في مجاالت البنية االساسية والقطاعات االستراتيجية 
الكبيرة مستمرة وتدعمها احلكومة، وهناك تنسيق مستمر بني املؤسسات 
واجلهات املالي����ة واالقتصادية املعنية داخل الس����لطنة بهدف مراقبة 

تطورات أزمة االئتمان املالي العاملية.
  وقد ارتف����ع نصيب الفرد من اجمالي الدخل القومي للس����لطنة في 
ع����ام 2007 الى 5702 ريال مقارنة ب� 5354 رياال في عام 2006 مس����جال 
منوا بنس����بة 6.5%. وجاء هذا الصع����ود نتيجة الرتفاع اجمالي الدخل 
القومي للس����لطنة ف����ي عام 2007 الى 15.6 مليار ري����ال مقارنة ب� 13.7 
مليار ريال في عام 2006. وانتهجت السلطنة في بناء اقتصادها خططا 

تنموية خمسية تهدف الى حتقيق 
الرف����اه للمجتمع وتتم مراجعتها 
باستمرار، ويعتبر عام 2006 اول 
اعوام اخلطة اخلمس����ية السابعة 
التي تعد اكبر خطة خمسية تنموية 
تشهدها الس����لطنة، كما انها تعد 
حلقة ثالثة في اطار استراتيجية 
التنمي����ة طويلة امل����دى املعتمدة 
للفترة من 1996 الى 2020 واملتمثلة 
الرؤية املستقبلية لالقتصاد  في 

العماني 2020.
  وسعت السلطنة خالل اخلطة 
اخلمسية »2006 � 2010« الى حتقيق 
معدالت منو في االسعار الثابتة ال 
يقل متوس����طها السنوي عن %3، 
ورفع املستوى املعيشي للمواطنني 
واحلفاظ على معدالت التضخم عند 

مستويات متدنية.
  وحظيت القوى العاملة الوطنية 
� خالل سنوات اخلطة � بأولوية 
قصوى من خالل برنامج لتشغيل 
املواطنني يركز في الوقت نفسه على 
حتس����ني مخرجات التعليم العام 
وتوس����يع فرص التعليم العالي 

وتطوير مخرجاته.
الس����لطنة على جذب    وتركز 
االستثمارات األجنبية التي تسهم في 
ايجاد فرص عمل جديدة واالستفادة 
من اخلب����رات والتكنولوجيا في 
املجاالت املختلف����ة باالضافة الى 
توس����يع قاعدة االنتاÌ وتنويعه 
وفقا للسياسات املعتمدة في هذا 

أجنبية منحها البنك املركزي تراخيص ملزاولة نشاط متويل الشركات 
واملشاريع وتقدمي اخلدمات االستشارية في مجال ادارة االستثمار وتقدمي 
خدمات احلفظ واالمانة والتعهد بتغطية االصدارات، كما توجد 50 شركة 
صرافة مرخصة للعمل في الس����لطنة منها 12 شركة تقوم ببيع وشراء 
العمالت االجنبية والتعامل مع املعادن النفيسة وإصدار احلواالت املالية 
تعمل من خالل 57 فرعا، أما الش����ركات الباقية )38 شركة( فقد ُرخص 

لها مبزاولة نشاط بيع وشراء العمالت االجنبية فقط.

  الصناعة

  يعد قطاع الصناعة ركيزة مهمة من ركائز استراتيجية التنمية طويلة 
املدى )2006 – 2020( ومن املنتظر أن تصل مساهمة قطاع الصناعة في 

الناجت احمللي االجمالي الى 15% بحلول عام 2020.
  وتسعى السلطنة خالل اخلطة اخلمسية السابعة الى حتقيق معدل 
منو سنوي في القيمة املضافة لقطاع الصناعات التحويلية قدره %14، 
وأوضحت نتائج املسح الصناعي الذي قامت به وزارة التجارة والصناعة 
للمنشآت الصناعية املتوسطة والكبيرة في السلطنة ان اجمالي القيمة 
املضافة في قطاع الصناعة التحويلية قد ارتفع في 2007 بنس����بة %14 
ليصل الى 1.350 مليار ريال بزيادة قدرها 167 مليون ريال، وذلك نتيجة 
ارتفاع االنتاÌ في معظم قطاعات الصناعات التحويلية االخرى التي ال 

تشمل النفط املكرر والغاز الطبيعي املسال بنسبة %50.
  وفي اطار تشجيع املصانع العمانية على التطوير املستمر لقدرتها 
التقنية وعلى االلتزام باملواصفات القياسية وزيادة نسبة التعمني يتم 
سنويا تنظيم مسابقة كأس جاللة السلطان ألفضل خمسة مصانع، ويأتي 
تنظيم املسابقة بشكل سنوي منذ اعالنها في عام 1991 متاشيا مع أهداف 
االستراتيجية الصناعية التي تسعى احلكومة لتحقيقها. ونظرا ألهمية 
الصناعات الصغيرة واملتوس����طة في االقتصاد الوطني، صدر املرسوم 
الس����لطاني رقم 2007/19 بإنش����اء املديرية العامة للمؤسسة الصغيرة 
واملتوسطة بوزارة التجارة والصناعة كجهة مختصة بدعم املؤسسات 
الصغيرة واملتوسطة بالسلطنة. تعد الزراعة مصدرا رئيسيا للدخل لدى 
عدد كبير من العمانيني، كما تعد املصدر الرئيسي لغذاء املجتمع العماني، 
وتتمثل أهم اهداف اخلطة اخلمسية احلالية )2006 – 2010( لقطاع الزراعة 
في حتقيق متوسط معدل سنوي في ناجت القطاع بنحو 2.6% خالل فترة 
اخلطة، وتنمية املوارد الزراعية واحليوانية ورفع إنتاجيتها وحمايتها 
واستغاللها االستغالل االمثل، وحتسني مستوى معيشة االسر الريفية 
الزراعية وحتسني مستوى دخلها وتشجيع استقرارها في مناطقها مع 
إيجاد فرص عم����ل للمواطنني في املجاالت الزراعية املختلفة، وحتقيق 
متوسط معدل سنوي في القوى العاملة العمانية بالقطاع قدره 3.5% خالل 
فترة اخلطة، اضافة الى تعزيز التصنيع الزراعي واحليواني وحتسني 
انتاجية املراعي الطبيعية وإيجاد 
مصادر علفي����ة بديلة، وحتقيق 
الت����وازن االقليم����ي والبيئي في 
التنمية الزراعية، والترش����يد في 

استهالك املياه.

  قطاع السياحة

  يعد قطاع السياحة واحدا من 
القطاعات االقتصادية التي شهدت 
حتوالت جذرية على مدى سنوات 
النهضة احلديث����ة، ويعد صدور 
املرسوم الس����لطاني السامي رقم 
2004/61 الصادر في 9 يونيو 2004 
والقاضي بإنشاء وزارة السياحة 
بداية ملرحل����ة منو جديدة لقطاع 
السياحة وتتويجا جلهود احلكومة 

في تنمية هذا القطاع.
  وتسعى السلطنة الى حتقيق 
معدل منو في القطاع السياحي ال 
يقل عن 7% س����نويا ورفع معدل 
مس����اهمة القطاع الس����ياحي في 
الناجت احملل����ي االجمالي الى %1.5 
بحلول عام 2010، ومضاعفة عدد 
الغرف الفندقية لتصل الى 16 ألف 
غرفة بحلول ع����ام 2010، وزيادة 
عدد الليالي الس����ياحية لتتجاوز 
اخلمس����ة ماليني ليلة بنهاية عام 
2020، كما ان السلطنة بصدد إنشاء 
العديد من املشروعات السياحية 
الضخمة من أبرزها إقامة اكثر من 
12 فندقا من فئة اخلمس جنوم في 

االعوام االربعة املقبلة. 

 ُعمان ضاعفت اقتصادها 
  إلى 17 مليار ريال عماني

  
  اكد نائب رئيس مجلس الش���ؤون املالية وموارد الطاقة 
احمد بن عبدالنبي مكي، ان سلطنة عمان متكنت من مضاعفة 
ناجتها احمللي اإلجمالي الى نحو 170 مرة بنهاية عام 2009 
ليصل الى 17 مليارا و731 مليون ريال عماني عما كان عليه 

عام 1970.
  وقال مكي في كلمة له مبناسبة احتفاالت السلطنة بعيدها 
الوطني ال� 40 »ان نصيب الفرد من الناجت احمللي االجمالي 
في السلطنة تضاعف بأكثر من 35 ضعفا خالل الفترة ذاتها 

حيث بلغ عام 2009 نحو 5808 رياالت عمانية«.
  وأوضح »ان حجم التبادل التجاري للس���لطنة تضاعف 
بنح���و 23 ضعفا عما كان عليه عام 1975 حيث ارتفع حجم 
اجمالي الصادرات السلعية عام 2009 الى 10 مليارات و600 
مليون ريال عماني وبل���غ حجم الواردات 6 مليارات و900 
ملي���ون ريال مقارنة بصادرات ع���ام 1975 التي بلغت 753 
مليونا و500 ال���ف ريال عماني، اما حجم الواردات في ذلك 

العام فبلغ نحو 488 مليون ريال«.
  وأشار املسؤول العماني الى ان من بني العناصر الرئيسية 
التي ساهمت في حتقيق التنمية التي تعيشها السلطنة ارتفاع 
انتاجها النفطي من 332 الف برميل يوميا عام 1970 الى نحو 

812 الفا و500 برميل يوميا بنهاية عام 2009.
  واضاف »كما ارتفعت احتياطيات السلطنة من النفط الى 
اكثر من 4 مليارات و800 الف برميل مقارنة باحتياطيات بلغت 

مليارا و400 الف برميل في بداية عمر النهضة املباركة«.
  

  ..وتلغي محكمة أمن الدولة 
  

  ألغت س���لطنة عمان هذا الع���ام محكمة أمن الدولة التي 
انشأتها عام 2003.

  واصدر السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان مرسوما 
سلطانيا يلغي  مبوجبه محكمة أمن الدولة التي يرأسها هالل 

بن حمد البوسعيدي.
  وقال حسني الهاللي املدعي العام في سلطنة عمان انه »بإلغاء 
محكمة أمن الدولة ستؤول جميع القضايا حتى املتعلق منها 
بأمن الدولة إلى احملاكم العادية مبختلف مستوياتها«، ورغم 
ان محكمة أمن الدولة كانت محكمة استثنائية اال انه كان لها 
قانون ينظم عملها وكان ينص على احالة العديد من القضايا 

الى محكمة أمن الدولة دون بقية احملاكم األخرى.
  وكان آخر أح���كام اصدرتها محكمة أمن الدولة في عمان 
تعود الى مايو 2005 حينم���ا أصدرت أحكاما ضد التنظيم 
املتهم مبحاولة قلب نظام احلكم قبل أن يتدخل الس���لطان 

قابوس بنفسه ويعفو عن اجلميع.
  

  ..وتدشن أضخم منصة بحرية
  الستخراÌ النفط في »صحار«

  
  دش���نت س���لطنة عمان قبل ايام مبنطقة ميناء صحار 
الصناعي العماني )تبعد عن العاصمة مسقط 200 كيلومتر( 
أضخم منصة بحرية عائمة الستخراÌ النفط »منشأة إل تي 
للتركيبات الصناعية« وذلك حتت رعاية أحمد بن عبدالنبي 
مكي وزير االقتص���اد الوطني العماني نائب رئيس مجلس 
الشؤون املالية وموارد الطاقة، والتي تعتبر مشروعا مشتركا 
مت تنفيذه من قبل »مؤسسة الزبير العمانية« وشركة »الرسن 

وتوبرو« الهندية.
  وقال رشاد بن محمد الزبير رئيس مجلس ادارة »مؤسسة 
الزبير« في كلمة مبناسبة االفتتاح، ان »املنصة تعتبر أضخم 
منصة بحرية عائمة الس���تخراÌ النفط، وت���زن 12.5 ألف 
ط���ن، وتعد االولى من نوعها التي يتم تصنيعها في منطقة 
جنوب آس���يا، مبا فيها بالد مجلس التعاون لدول اخلليج 

العربية«.
  وأوضح ان عمليات التصنيع في هذا املش���روع تتصف 
بكثافة االيدي العاملة ووجود امكانيات لتوظيف مستقبلي 
للش���باب العماني املختص في تبني استراتيجية واضحة 
املعالم لتطوير وتعزيز القدرات الذاتية واالرتقاء باملهارات 
املهنية للشباب العماني والعمل على اكتساب املهارات الفنية 

الالزمة.
  

  ..و تنشئ أول مركز للبحث العلمي
  

  أنشأت س���لطنة عمان أول مركز للبحث العلمي لتقنية 
الصناعة واالبتكار، وذلك ضمن سلسلة برامج وسطاء املعرفة 
التي تهدف إلنش���اء مراكز دعم بهدف تيسير عملية تقييم 
االحتياجات البحثية محليا وإقليميا وتشجيع االبتكار من 

خالل تبني االفكار اخلالقة واملبدعة.
  وقال االمني العام املساعد لشؤون االبتكار وتنمية القدرات 
البحثية مبجلس البحث العلمي د.محمد بن عادل املغيري انه 
»مت حتديد موقع املركز في منطقة )الرسيل الصناعية(« مضيفا 

ان برنامج دعم االبتكار الصناعي جتريبي ملدة عامني.
  وأوض���ح ان البرنامج بتمويل مجل���س البحث العلمي 
بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة بهدف بناء القدرات 
البحثية في القطاعني االكادميي والصناعي لتمكني املؤسسات 
الصغيرة واملتوس���طة من مواجهات التحديات الصناعية، 

وذلك بناء على آلية تنافسية في طلب الدعم.
  وذكر املغيري ان من اهداف البرنامج حتفيز املؤسسات 
الصغيرة واملتوسطة لتبني أساليب البحث بهدف تطوير نطاق 
عملها ومنح الباحثني االكادمييني فرصا ملواجهة التحديات 
الصناعية والتجارية وايجاد احللول مبنهجية علمية منسجمة 

مع االهداف الريادية للمؤسسات املعنية.
  وبني ان من اهداف البرنامج ايضا تفعيل املجتمع البحثي 
واالبتكاري لتبادل اآلراء وايج���اد أرضية خصبة لتواصل 
املس���تثمرين مع أصحاب املش���اريع االبتكارية في القطاع 

اخلاص.
  ويركز املركز على بناء منظومة للتقدم نحو االس���تدامة 
الصناعية من خالل املثابرة واالس���تمرار في نش���ر املعرفة 
وبناء القدرات والذي يش���مل املجتم���ع الصناعي واملجتمع 
البحث���ي واملراكز االكادميية والبحثية ووس���طاء املعرفية 

محليا ودوليا.

االطار، وتعمل وزارة االقتصادي الوطني من اجل توفير االطر القانونية 
الالزمة جلذب االستثمارات االجنبية من خالل توقيع اتفاقيات التشجيع 

واحلماية املتبادلة لالستثمار مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة.

  الثروة النفطية والغاز الطبيعي

  وتشكل ايرادات النفط والغاز اجلزء االكبر من ايرادات املوازنة العامة 
للدولة، وقد بلغ اجمالي االيرادات املقدرة للنفط في موازنة 2009 حوالي 
3.522 ملي����ارات ريال مثلت 63% من اجمال����ي ايرادات املوازنة، وقد مت 
احتساب ايرادات النفط على اساس متوسط انتاÌ يبلغ 805 آالف برميل 
يوميا وبس����عر 45 دوالرا للبرميل، في حني تبلغ ايرادات الغاز املقدرة 

670 مليون ريال أي بنسبة 12% من اجمالي االيرادات.
  بدأت السلطنة في تصدير النفط في عام 1967، وارتفع االنتاÌ تدريجيا 
حتى بلغ 956 ألف برميل يوميا في عام 2001 اال ان هذا االنتاÌ تراجع في 
عامي 2002 و2003 بسبب انخفاض انتاÌ بعض اآلبار، غير أن احلكومة 
قامت بوضع خطة طموحة تستهدف اعادة االنتاÌ الى مستواه السابق 

وتخطيه حاجز املليون برميل يوميا.
  ومن اجل زيادة االنتاÌ تقوم احلكومة برفع حجم اس����تثماراتها في 

مجال النفط والغاز سنويا.
  وقد خصصت احلكومة مبلغ 1.098 مليار ريال للمصروفات االستثمارية 
في قطاع النفط والغاز في موازنة عام 2009 و272 مليون ريال للمصروفات 
اجلارية. وتوجد بالسلطنة حاليا مصفاتان للنفط اخلام، تديرهما الشركة 
العمانية للمصافي والبتروكيماوي����ات، االولى هي مصفاة الفحل التي 
يبل����غ إنتاجها 106 آالف برميل يومي����ا والتي مت افتتاحها في عام 1982 
وهي مخصصة لالستهالك احمللي، والثانية هي مصفاة صحار التي يبلغ 
حجم انتاجها 116 ألف برميل يوميا والتي مت افتتاحها في ابريل 2007، 

.Ìويتم تصدير حوالي 80% من انتاجها الى اخلار
 Ìهذا وخصصت احلكومة مبلغ 495 مليون ريال لالنفاق على انتا  
الغ����از في موازنة عام 2009 مقارنة ب� 500 مليون ريال في موازنة عام 
2008. وبلغ انتاÌ السلطنة من الغاز الطبيعي في عام 2008 حوالي 30.2 
مليار متر مكعب منها 6.2 مليارات متر مكعب غاز مصاحب و24 مليار 
متر مكعب غاز غير مصاحب، وبلغ متوس����ط االنتاÌ اليومي من الغاز 
الطبيعي 82.6 مليون متر مكعب بانخفاض طفيف بلغت نسبته %0.1. 
يتألف االطار املؤسس����ي للجهاز املصرفي العماني من 17 بنكا جتاريا، 
منها 7 بنوك محلية، و10 فروع لبنوك اجنبية، ويبلغ عدد فروع البنوك 
التجارية 388 فرعا، باالضافة الى بنكني متخصصني هما: بنك التنمية 

العماني وبنك االسكان العماني اللذان يعمالن من خالل 22 فرعا.
  وقد مت الترخيص ل� 10 بنوك من البنوك التجارية العاملة في السلطنة 
مبمارسة اعمال بنوك االستثمار، منها 5 بنوك وطنية و5 فروع لبنوك 

 إنجازات مضيئة

 األماä والبناÁ صنواä اليفترقاä على طريق النهضة العمانية 

 تتمة المنشور ص1٦ 

 عرفت ُعمان في املراحل التاريخية املختلفة بأكثر من اسم ومن ابرز اسمائها »مجان« و»مزون« و»ُعمان« حيث يرتبط كل منها ببعد حضاري 
وتاريخي محدد، فاس���م »مجان« ارتبط مبا اش���تهرت به من صناعة السفن وصهر النحاس حس���ب لغة السومريني حيث كانت تربطهم بعمان 
صالت جتارية وبحرية عديدة، وكان الس���ومريون يطلقون عليها في لوحاتهم »ارض مجان«، اما اس���م »مزون« فقد ارتبط بوفرة املوارد املائية 
في عمان في فترات تاريخية سابقة وذلك بالقياس الى البلدان العربية املجاورة لها، وكلمة »مزون« مشتقة من كلمة »املزن« وهي السحاب واملاء 
الغزير املتدفق، ولعل هذا يفس���ر قيام وازدهار الزراعة في ُعمان منذ القدم وما صاحبها من استقرار وحضارة ايضا، اما بالنسبة السم »ُعمان« 
فإنه يرتبط بهجرة القبائل العربية من مكان يطلق عليه ُعمان في اليمن، كما قيل انها س���ميت بعمان نس���بة الى ُعمان بن ابراهيم اخلليل گ، 

وقيل كذلك انها سميت بهذا االسم نسبة الى عُمان بن سبأ بن بغثان بن ابراهيم. 
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