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العالقات الكويتية - العمانية العميقة منوذج يحتذى في العالقات الثنائية بني الدول 

  ..49 سلطنة ُعمان حتتفل اليوم بعيدها الوطني الـ 
إجنازات حضارية رائدة في جميع املجاالت

حتتفل سلطنة عمان اليوم االثنني 
بعيدها الوطني الـ 49 الذي يصادف 
الـــ 18 من نوفمبر من كل عــام على 
وقــع إجنـــازات حضارية رائـــدة في 
شتى امليادين بقيادة جاللة السلطان 
قابوس بن سعيد سلطان عمان الذي 
أرســى قواعدها على أســس راسخة 
ممزوجة باحملافظة على عبق األصالة 

العمانية واالنفتاح على العالم.
وتــأتــي احتفاالت عمان بعيدها 
الوطني جتسيدا ملا حققته السلطنة 
ـــ 49 املاضية  ـــوام ال ــدى األع على م
فــي مختلف املــجــاالت االقتصادية 
والسياسية واالجتماعية بخطى 
ثــابــتــة ومــتــزنــة رســمــهــا السلطان 
قــابــوس بــن سعيد إميــانــا منه بأن 
ــاس تطور  املــواطــن العماني هو اس

ورفعة سلطنة عمان.
ــد حــرصــت الــقــيــادة العمانية  وق
على تهيئة أسباب التقدم عن طريق 
التنمية وحتقيق االستقرار وتعميق 
ــن  ــدة الــوطــنــيــة وتــعــزيــز األم ــوح ال
واألمــان في البالد عبر تهيئة املناخ 
املناسب للمضي قــدمــا فــي مسيرة 

اإلجنازات التي تشهدها السلطنة.
ويحظى املواطن العماني بالثقة 
واالهــتــمــام وأولــويــات الــقــيــادة في 
جميع السياسات والبرامج واخلطط 
الــتــنــمــويــة الــســاعــيــة إلـــى ترسيخ 
ــاواة وتطبيق  ــس مــبــادئ الــعــدل وامل
حكم القانون إضــافــة إلــى تشجيع 
املــواطــن على املشاركة الفعالة في 

البناء والتنمية.
ففي املجال االقتصادي يشير البنك 
املركزي العماني في تقريره السنوي 
ــر إلـــى أن السلطنة خالفت  ــي األخ
االجتـــاه العاملي املتمثل فــي تباطؤ 
النمو والتراجع االقتصادي في عام 
2018 وحــقــقــت منـــوا فــي إجمالي 
الــنــاجت احمللي بنسبة 12 فــي املئة 
وهو أعلى بكثير من نسبة ال8ر7 في 
املئة التي سجلها االقتصاد العماني 

في عام 2017.
وطـــوال العقود األخــيــرة حققت 
السلطنة إجنازات كبيرة في مجاالت 
ــيــم واخلـــدمـــات  ــعــل ــت ــة وال ــح ــص ال
األساسية والبنية األساسية دفعت 
باملستويات املعيشية للمواطنني 
إلى مستويات عالية وهي اجنازات 
ــات  ــاس ــي ــس ــــالل ال ـــن خ ــت م ــق ــق حت
القطاعية لكافة الوحدات احلكومية 
ــك باالستخدام األمــثــل للموارد  وذل

واملخصصات.
ــت املــــوازنــــة الــعــامــة  ــص ــص وخ
للسلطنة لــعــام 2019 مبلغ 7ر3 
ــــال عــمــانــي للمشاريع  مــلــيــار ري
االستثمارية منها 2ر1 مليار ريال 
لتنفيذ مشروعات البنية األساسية 
ــــــوزارات  الــتــي تــشــرف عــلــيــهــا ال
والــوحــدات احلكومية و5ر2 مليار 
تصرف من قبل الشركات احلكومية 
لتنفيذ مشروعات صناعية وخدمية 
ستساهم في تعزيز النمو االقتصادي 
وتوفير فرص عمل.)الريال العماني 

يساوي 60ر2 دوالر أمريكي(.
وبحسب وزارة املالية العمانية 
بلغت نسبة اإلنفاق املقدر لعام 2019 
على اخلدمات األساسية كالتعليم 

ـــان والــضــمــان  ـــك ــة واالس ــح ــص وال
والرعاية االجتماعية 39 في املئة من 
اجمالي اإلنفاق العام ومتثل احلصة 
األكــبــر مــن املــيــزانــيــة أمــا بالنسبة 
للتوظيف في القطاع احلكومي فإن 
امليزانية تتضمن نحو خمسة آالف 

وظيفة شاغرة.
ــام 2019  وتستهدف مــوازنــة ع
حتقيق منو اقتصادي بنسبة تتراوح 
في املتوسط ما بني اثنني وثالثة في 
املئة باألسعار الثابتة خالل اخلطة 
اخلمسية التاسعة )2020-2016( 
مع احملافظة على استقرار معدالت 
ــذي يحافظ  التضخم على النحو ال

على مستوى دخل الفرد.
ــني مرنة  ــوان ــل وجــــود ق وفـــي ظ
تنظم االستثمار األجنبي أتاحت له 
الــفــرصــة لالستثمار فــي السلطنة 
ــي املئة  بنسبة تــصــل الـــى 100 ف
بالنسبة للمشروعات األساسية 
واالستراتيجية التي تساهم مساهمة 
مباشرة في تنمية االقتصاد العماني 
ويكون احد العوامل املهمة في جذب 

املستثمر االجنبي نظرا ملا تتمتع به 
من موقع استراتيجي مهم وثبات 
السياسات االقتصادية احلكومية 
فيما يتعلق بانتهاج سياسة االقتصاد 

احلر.
ــة العمانية  ــوم ــك وتــســعــى احل
خلفض االنفاق احلكومي من خالل 
زيادة إسهام القطاعات غير النفطية 

في الناجت احمللي اإلجمالي وإيجاد 
شــراكــات طويلة املــدى مــع القطاع 
اخلــاص مع التركيز على القطاعات 
الواعدة اخلمسة التي حددتها اخلطة 
اخلمسية التاسعة وهي الصناعات 
التحويلية واللوجستيات والسياحة 

والتعدين والثروة السمكية.
ويعكس االهــتــمــام الكبير الــذي 

أولته سلطنة عمان للجانب الصحي 
في البالد عدد املستشفيات التي تبلغ 
49 مستشفى تضم 5039 سريرا 
في حني بلغ عدد املجمعات واملراكز 
الصحية 207 مجمعات ومــراكــز 

صحية.
كما أن التعليم في كافة مراحله 
يجد اهتماما بالغا في سلطنة عمان اذ 

بلغ عدد مؤسسات التعليم العالي 69 
مؤسسة حكومية وخاصة في حني 
بلغ عدد املدارس 1927 مدرسة لكافة 

املراحل الدراسية.
ويعتبر الــقــطــاع السياحي في 
سلطنة عمان احد الروافد املهمة في 
دعــم وتــنــوع االقتصاد العماني ملا 
متتلكه من مقومات سياحية طبيعية 
وتراثية وحديثة قادرة على االسهام 
في تطوير هذا القطاع والذي أصبح 
أولوية في برامج التنمية املستقبلية.

ـــم أن عــمــان تــضــم أكــثــر من  ورغ
500 من القالع واحلصون واملساجد 
األثــريــة واألســــوار التاريخية في 
مختلف املناطق فإنها تتميز كذلك 
بالعديد من عناصر السياحة احلديثة 
فــي مسقط واحلـــواضـــر العمانية 
األخــرى إضافة إلى انتشار العيون 
الطبيعية والشواطئ املالئمة للقيام 
بالعديد من الرياضات املائية الى 
جانب احملميات الطبيعية مما يوفر 

ثروة ضخمة في مجال السياحة.
ويعد مهرجان صاللة الــذي يقام 

كل عام في الصيف وجهة سياحية 
يتوافد عليها العديد من الزائرين 
ســواء من داخــل السلطنة وخارجها 
وخاصة من دول اخلليج، إذ ميثل 
مرفقا سياحيا مميزا ملا يحتويه من 
واجهة بحرية ومساحات خضراء 

واسعة وخالبة.
وشــهــدت سلطنة عــمــان عرسا 
دميقراطيا في 27 من الشهر املاضي 
هو انتخابات أعضاء مجلس الشورى 
للفترة التاسعة )2023-2019( 
وذلــك النتخاب 86 عضوا ميثلون 

كافة الواليات بالسلطنة.
ـــد هـــــذه الــــــــدورة تـــطـــورا  ـــع وت
مفصليا مهما فــي جتربة الشورى 
العمانية ألنــهــا جتسد مسيرة 30 
عاما من استراتيجية »التدرج وفقا 
للخصوصية« التي تنتهجها سلطنة 
عمان منذ عقد السبعينيات من القرن 
املــاضــي فــي ســيــاق بــنــاء منوذجها 
احلضاري في الشورى والدميقراطية 
مرتكزة في ذلك على مبدأ اجلمع بني 
األصالة واملعاصرة بأسلوب عصري.

وتكتسب تلك االنتخابات أهمية 
خاصة بالنظر إلى انها الثانية بعد 
الصالحيات التشريعية والرقابية 
الــتــي منحت للمجلس عــام 2011 
ــوة متــثــل قــــراءة واضــحــة  ــط فــي خ
النتقال املجلس مــن مرحلة تقدمي 
الــرأي واملشورة إلى مجال التشريع 
والرقابة واملمارسة احلقيقية.وعلى 
الصعيد السياسي متتلك سلطنة 
ــي حتركاتها  عــمــان زخــمــا كــبــيــرا ف
لتطوير عالقاتها مع الــدول الشقيقة 
ــي حتقيق  والــصــديــقــة واإلســـهـــام ف
السالم واألمــن واالستقرار لكل دول 

وشعوب املنطقة.
ــان فـــي سياستها  ــم وتــنــتــهــج ع
اخلارجية وعالقاتها الدولية نهجا 
يقوم على دعم قيم السالم والتعايش 
والتسامح واحلوار والتعاون الوثيق 
مع سائر األمم والشعوب وااللتزام 
مببادئ احلق والعدل واملساواة وعدم 
التدخل في الشؤون الداخلية للدول 
وفض النزاعات بالطرق السلمية وفقا 
ألحكام ومبادئ ميثاق األمم املتحدة 

وقواعد القانون الدولي.
وميثل احتضان سلطنة عمان خالل 
األشهر القليلة املاضية الجتماعات 
دول مجلس التعاون لــدول اخلليج 
العربية فــي شتى املــجــاالت حرصا 
منها على توثيق أواصـــر التعاون 
املشترك ودفعه إلــى مجاالت رحبة 
مــن التنسيق املشترك الــذي يصب 
فــي مجمله فــي مصلحة الشعوب 

اخلليجية.
وتعكس الــعــالقــات الكويتية - 
العمانية العميقة منوذجا يحتذى به 
في العالقات الثنائية بني الــدول في 
العديد من املجاالت وفقا ملنهج واضح 
اخلــطــى وبــعــزميــة ال تلني اساسها 
وشــائــج القربى واملصير املشترك 

حتت ظل قيادتي البلدين احلكيمتني.
وتبقى سلطنة عمان بلدا يشار إليه 
بالبنان بأنه بلد عظيم طموح تبوأ 
مكانة شامخة كتاريخه الزاخر املوغل 
ــازات  بالقدم من خــالل حتقيق االجن

الكبيرة التي تليق مبكانته الرفيعة.

سمو األمير الشيخ صباح األحمد 

الـــــــــقـــــــــيـــــــــادة الــــــعــــــمــــــانــــــيــــــة حــــــــرصــــــــت عـــــــلـــــــى تـــــهـــــيـــــئـــــة أســـــــبـــــــاب 
الـــــــتـــــــقـــــــدم عـــــــــن طـــــــريـــــــق الـــــتـــــنـــــمـــــيـــــة وحتــــــقــــــيــــــق االســـــــتـــــــقـــــــرار 
وتــــعــــمــــيــــق الــــــــوحــــــــدة الـــــوطـــــنـــــيـــــة وتــــــعــــــزيــــــز األمـــــــــــن واألمـــــــــــان 

يـــحـــظـــى املــــــواطــــــن الـــعـــمـــانـــي بـــالـــثـــقـــة واالهـــــتـــــمـــــام وأولــــــويــــــات 
الـــقـــيـــادة فـــي جــمــيــع الــســيــاســات والـــبـــرامـــج واخلـــطـــط الــتــنــمــويــة 
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سمو األمير يهنئ السلطان قابوس 
بالعيد الوطني لبالده

بعث صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد ببرقية تهنئة إلى 
أخيه صاحب اجلاللة السلطان قابوس بن سعيد املعظم سلطان عمان 
الشقيقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه وأطيب متنياته مبناسبة 

الذكرى التاسعة واألربعني للعيد الوطني لسلطنة عمان الشقيقة.
مشيدا سموه مبا حققته سلطنة عمان الشقيقة من إجنازات حضارية 
ونهضة تنموية شملت كافة املــجــاالت، متمنيا سموه جلاللته موفور 
الصحة والعافية ولسلطنة عمان الشقيقة وشعبها الكرمي املزيد من التقدم 

واالزدهار في ظل القيادة احلكيمة جلاللته.
وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد ببرقية تهنئة إلى أخيه 
صاحب اجلاللة السلطان قابوس بن سعيد املعظم سلطان عمان الشقيقة 
ضمنها سموه خالص تهانيه وصادق متنياته مبناسبة الذكرى التاسعة 
واألربعني للعيد الوطني لسلطنة عمان الشقيقة متمنيا سموه جلاللته 

موفور الصحة والعافية ولسلطنة عمان الشقيقة كل النمو واالزدهار.
كما بعث سمو الشيخ جابر املبارك رئيس مجلس الوزراء ببرقية تهنئة 

مماثلة.

مطار مسقط الدولي اجلديد منظر من اخلوير

منطقة الدقمجامع السلطان األكبرجانب من اجتماع مجلس الشورى

مدرسة احلمراء للتعليم األساسيالسلطان قابوس بن سعيد يترأس اجتماعاً ملجلس الوزراء

السلطان قابوس بن سعيد


