
حتت رعاية صاحب السمو أمير البالد الشيخ 
صباح األحمد أقيم صباح أمس املؤمتر الدولي 
السادس )عالقات عمان بدول احمليط الهندي 
واخلليج خالل الفترة من القرن السابع عشر 
إلى التاسع عشر( وذلك في مركز الشيخ جابر 

االحمد الثقافي.
 وقد أناب سموه نائب وزير شؤون الديوان 

األميري الشيخ علي اجلراح حلضور املؤمتر.
 وشهد احلفل الشيخ فيصل السعود وسفراء 
البعثات الدبلوماسية املعتمدة ل��دى دول��ة 

الكويت.
 وبدأ املؤمتر بالنشيد الوطني لدولة الكويت 
ولسلطنة عمان الشقيقة ثم ألقى ممثل سموه 

كلمة قال فيها: 
 يشرفني في البداية أن أنقل لكم حتيات راعي 
املؤمتر صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح 
األحمد وتقديره جلهود القائمني على هذا احملفل 

العلمي املتخصص.
 كما يسرني باألصالة عن نفسي وبالنيابة 
عنكم جميعا أن أرف���ع أس��م��ى آي���ات الشكر 
والعرفان على تفضل سموه برعاية املؤمتر 
ال��دول��ي ال��س��ادس ح��ول ع��الق��ات عمان ب��دول 
احمليط الهندي واخلليج خالل الفترة من القرن 
السابع عشر إل��ى التاسع عشر وه��ي التفاتة 
كرمية توضح بشكل جلي وبارز مدى االهتمام 
ال��ذي يوليه سموه ل��الرث التاريخي املتجذر 
لسكان منطقة اخلليج العربي والعالقات 
القدمية بدول اإلقليم بكافة مضامينها السياسية 
واالج��ت��م��اع��ي��ة واالق��ت��ص��ادي��ة واالن��س��ان��ي��ة 

والعمرانية.
 وأود في هذه املناسبة الهامة أن أعرب عن 
تقديري لهيئة الوثائق واحملفوظات الوطنية في 

الشقيقة سلطنة عمان برئاسة الدكتور حمد بن 
محمد الضوياني على اهتمامها بفترة تاريخية 
متتد لثالثة ق��رون لتكشف م��ن خ��الل البحث 
العلمي عن عالقات عمان بدول احمليط الهندي 
ومنطقة اخلليج العربي من خالل هذا املؤمتر 

الذي يترجم صور التعاون الثقافي بني البلدين.
 إن تبني املجلس الوطني للثقافة والفنون 
واآلداب فعاليات هذا املؤمتر وأنشطته املصاحبة 
واستضافته على أرض الكويت يأتي إميانا منه 
بأهمية استجالء احلقائق التاريخية لكونها 
عمال ذهنيا ال يتوقف استنادا إلى أن العديد من 
األح��داث التاريخية تتطلب املزيد من التحقيق 
وال��درس مع م��رور الوقت وتقدم الزمن وذلك 
بسبب شغف اإلنسان بالعمل وتعلقه باحلقيقة.

 فإن ملنطقة اخلليج العربي تاريخا عريقا 
ض��ارب��ا ف��ي ال��ق��دم بفضل امل��وق��ع اجلغرافي 
االستراتيجي الذي حتظى به حيث انها تشكل 
حلقة وص��ل وقاطرة عالقات بني ق��ارات آسيا 
وإفريقيا وأوروبا فضال عن احلضارات القدمية 
واحلديثة التي ت��وال��ت على أرض��ه��ا وتفاعل 
سكانها مع احمليط اإلقليمي والدولي عبر العديد 
من األنشطة االقتصادية والعمرانية والتجارية 
والبحرية والتفاعل احلضاري مع الشعوب 
األخرى والشك بأن لسلطنة عمان دورا أساسيا 
في هذا التفاعل والتطور الذي ساهم عبر قرون 
في رس��م م��س��ارات العالقات بينها وب��ني دول 
احمليط الهندي ومنطقة اخلليج وهو املوضوع 
ال��ذي يبحثه مؤمترنا ه��ذا. احل��ض��ور الكرمي 
إن ملثل ه��ذه امل��ؤمت��رات الهامة دورا كبيرا في 
استحضار األهمية اإلستراتيجية ملوقع منطقة 
اخلليج اإلقليمي إذ يجب أن تكون قاعدة أولية 
إلعادة فهم العالقات السياسية والتاريخية بني 

دول احمليط اإلقليمي ال��ذي نتحرك فيه اليوم 
وفرصة إلع��ادة تشكيل منظور جديد ألهمية 
املنطقة مع العالم أجمع استنادا إلى ما حتظى به 
من إرث حضاري وقوة اقتصادية وتاريخ راسخ 
بني حضارات األمم األخرى وال يفوتنا القول بأن 
مسألة تعزيز الهوية الوطنية لدى الشعوب ال 
تتأتى إال بتقدمي صورة تاريخية وعلمية واقعية 
عن ماضيهم وعن حركة اإلنسان في املنطقة عبر 
األزمان واحلقب التاريخية املختلفة ليكتشف من 
خالله إنسان اليوم على املكانة املهيبة التي كان 
أسالفه يتمتعون بها بني شعوب املنطقة وفي 
مختلف املجاالت ونحسب ب��أن األه��داف التي 
خطها املؤمتر تصب في هذا الهدف استنادا إلى 
حتليل األبعاد التاريخية واحلضارية للعالقات 
العمانية مع دول احمليط الهندي واخلليج وإلقاء 
الضوء على التحوالت االقتصادية واالجتماعية 

السياسية والثقافية في املنطقة اجلغرافية التي 
نحن بصدد دراستها.

 وختاما أمتنى لهذا املؤمتر والقائمني عليه 
النجاح في حتقيق األهداف التي وضعتها هيئة 
الوثائق واحملفوظات الوطنية في الشقيقة 
سلطنة عمان كما نتمنى أن توثق أعماله ليكون 
مرجعا أدبيا وثقافيا وتاريخيا ملتخذي القرار 

واملثقفني والباحثني املتخصصي ».
 بعدها ألقى الدكتور حمد بن محمد الضوياني 
رئيس هيئة الوثائق واحملفوظات الوطنية 
بسلطنة عمان الشقيقة كلمة ق��ال فيها: أيها 
احلفل الكرمي إنه ملن دواعي سرورنا وامتنانا 
وعظيم تقديرنا لكم أيها ال��ك��رام األخ��ي��ار أن 
نحييكم حتية طيبة مقرونة باحملبة والوئام 
واألخ��وة الصادقة التي نكنها لكم من أعماق 
قلوبنا في عمان إلى الكويت الشقيقة حكومة 
وشعبا التي متضي قدما ف��ي تقدم وازده���ار 
وأم��ن وس��الم حتت ظل قيادة صاحب السمو 
األمير صباح األحمد وإلى اخوتنا واصدقائنا 
من احمليط الهندي إلى اخلليج وهنا في دول 
اخلليج العربي ربطتنا وشائج القربى األسرية 
وال��ع��ادات االجتماعية والثقافية هنا نلتقي 
سويا في ه��ذا احلفل البهيج لنفتتح املؤمتر 
الدولي السادس :عالقات عمان ب��دول احمليط 
الهندي واخلليج خالل الفترة من القرن السابع 
عشر إلى القرن التاسع عشر الذي تنظمه هيئة 
الوثائق واحملفوظات الوطنية بسلطنة عمان 
وبالتعاون مع املجلس الوطني للثقافة والفنون 
واآلداب مما يتوجب علينا اإلش��ادة باجلهود 
احلثيثة واألعمال اجلليلة التي بذلت في سبيل 
االع��داد والتحضير ألعمال املؤمتر الذي حظي 
باملباركة السامية الكرمية من لدن موالنا جاللة 
السلطان قابوس بن سعيد ليكون انعقاده في 
دولة الكويت الشقيقة انطالقا ملا متثله عالقات 
الصداقة والتواصل التي جتمع بني سلطنة 
عمان وأشقائها وأصدقائها فعمان عبر تاريخها 
الكبير أنتجت فكرا وثقافة وضربت أروع األمثلة 
في التسامح واحترام الغير وساهمت في دعم 
رس��ال��ة اإلس���الم منذ عهد ال��رس��ول صلى الله 
عليه وسلم كما بزغ فيها علماء أنتجوا علما في 
مختلف املجاالت ونبغ العمانيون في علم الفلك 

الذي كان له دور كبير في بناء أساطيل بحرية 
شقت عباب البحار واكتشفت طرقا ومسارات 
بحرية ساهمت في تطور التبادل التجاري عبر 
القارات وكان لهذه احلنكة البحرية دور رائد 
في التواصل مع مختلف حضارات العالم وبث 
رسالة اإلسالم التي ترسى عليها سلطنة عمان 
دعائم نهضتها احلديثة وانفتاحها اخلارجي مع 
دول العالم وإيالء اإلرث التاريخي واحلضاري 
عناية خاصة واهتماما ينبع من اإلدراك القائم 
على ضرورة احملافظة عليه ملا يشكله من إسهام 
بالغ ألهميته في التاريخ العماني الذي أجنزه 
اإلنسان العماني في مختلف مجاالت احلياة 
وإسهامه في البناء احلضاري اإلنساني لتشكل 
تلك االجن����ازات العمانية على م��ر العصور 
والدهور تاريخا حضاريا تليدا حتكي شواهده 
وآث��اره وسجالته ورسوماته ومبانيه قصة 
تاريخ حافل بالبطوالت واإلجنازات احلضارية 
فتجربة االنسان العماني امتدت إلى االجيال 
احلاضرة وتستمر للمستقبل بفضل ما تركه 
م��ن من���اذج ح��ض��اري��ة لها الفضل ف��ي بلورة 
شخصيته وتشكل تراثه الذي ميثل شخصية 
األمة العمانية وخصائصها املادية واملعنوية 
ف��ي ماضيها وح��اض��ره��ا ومستقبلها ف��األمم 
املاضية واألج��ي��ال الالحقة ال تولد في ساعة 
م��ن ن��ه��ار وإمن���ا م��ي��راث أج��ي��ال متعاقبة عبر 
التاريخ وخبرات متبادلة وأفكار متوارثة عبر 
األجيال واألزمان فاالهتمام به والوعي بالتراث 
وإدراك����ه ليكون زادا صاحلا لشحذ وج��دان 
األم��ة بأصالتها ورسوخها وكيانها املاضي 
العريق واالستعانة به على رقيها في حاضرها 
ومستقبلها ويكون لها الفخر واالعتزاز والرفعة 
باالنتماء إلى ذلك املاضي املشرف كما أن عمان 
مبختلف مسمياتها في العصور الغابرة ظلت 
ح��اض��رة ف��ي الكتابات السومرية والبابلية 
واآلرام��ي��ة والفرعونية وغيرها بجغرافيتها 
وامتداداتها التاريخية في قلب احلدث التاريخي 
لكل احلقب الزمنية وك��ل عابر جلغرافيتها 
يستوقفه تاريخها أرضا وبحرا وسماء وأعالما 
وأقواما لتشكل معا حضارة انسانية فهي متد يد 
احملبة والوئام والسالم منذ قرون وبها أرست 
عمان العالقات اخلارجية وعقدت املعاهدات 

والتمثيل السياسي وإنشاء الوكاالت التجارية 
وإرس��ال السفراء وتبادل الهدايا مع الرؤساء 
وزعماء العالم لتحظى باملكانة املرموقة كدولة 
مترامية األط���راف بامتدادها اجل��غ��راف��ي في 
آسيا وأفريقيا فأصبحت إمبراطورية في عهد 
السلطان سعيد بن سلطان الذي ارتبط بعالقات 
متوازنة مع ال��دول األوروب��ي��ة املتنافسة على 
املنطقة في إطار من االحترام املتبادل وفرت تلك 
السياسة األم��ن واالستقرار واألم��ان وأسهمت 
في ازدهار احلضارة والنهضة العمانية لتصل 
في أوج قوتها في عهدها الزاهر امليمون بقيادة 
حضرة صاحب اجلاللة السلطان قابوس بن 
سعيد املعظم لتؤكد املواقف النبيلة واملبادئ 
السامية الرفيعة حسن التعامل وثوابت املواقف 
ومديد احملبة والسالم ونشر الطمأنينة واألمان. 
)يتبع( أيها احلفل الكرمي إن إث��ارة االهتمام 
بالوثائق واحلفاظ على تراث األمة يسهم في 
تشجيع البحث الدائم في غمار التاريخ وتعزيز 
الثقة باملستقبل وان األمة التي يستهني أبناؤها 
مباضيها ويزهدون من أخبارها هي أمة ال يؤمن 
حاضرها وال تصان كرامتها اذ ال مناعة للحمتها 
وال عصمة لعزتها الوطنية وإدراكا لذلك فعمان 
من الدول األكثر اهتماما بتاريخها التليد اميانا 
منها بأهمية احل��ف��اظ على هويتها الوطنية 

وكيانها احلضاري املتميز.
 وان��ط��الق��ا م��ن ذل��ك أنشئت هيئة الوثائق 
واحمل��ف��وظ��ات الوطنية لتعنى بوثائق األم��ة 
واجنازاتها ولتقدم دليال قاطعا حلراك احلياة 
اليومية للمجتمع والدولة وحتقيقا للغايات 
املنشودة واأله��داف املرجوة ينظم هذا املؤمتر 
واملعرض الوثائقي الذي يحكي جانبا من تاريخ 

عمان املجيد.
 وقد مت عرض فيلم عن دور هيئة الوثائق 

واحملفوظات الوطنية بسلطنة عمان الشقيقة.
 بعد ذلك ألقى الشاعر هالل الشيادي قصيدة 
شعرية بهذه املناسبة وف��ي ختام املؤمتر مت 
إهداء صاحب السمو أمير البالد وممثل سموه 

هدية تذكارية بهذه املناسبة.
 وق��د تفضل ممثل سموه بافتتاح املعرض 
الوثائقي واالطالع على ما يتضمنه من وثائق 

ومحفوظات تاريخية.
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سمو أمير البالد يرعى مؤمتر »عالقات عمان بدول احمليط الهندي واخلليج« 

اجلراح:  منطقة »اخلليج العربي« لها تاريخ عريق بفضل موقعها  اإلستراتيجي

اجلراح يفتتح املعرض الوثائقي الشيخ علي اجلراح يتقدم احلضور

تقدمي هدية تذكارية للشيخ علي اجلراح د. حمد بن محمد الضوياني متحدثا

األم����ث����ل����ة  أروع  ض�����رب�����ت  ُع������م������ان  ال�����ض�����وي�����ان�����ي: 
اإلس��الم رس��ال��ة  دع��م  ف��ي  وس��اه��م��ت  التسامح  ف��ي 

جولة في املعرض الوثائقي

تتمات

احلكم على الوزراء
وشدد على ضرورة ان يكون احلكم على الوزراء 
عبر أدائ��ه��م وليس أسمائهم متمنيا ك��ل التوفيق 
للحكومة اجل��دي��دة ف��ي حتقيق امل��ه��م��ات اجلسام 

والسؤوليات الكبيرة امللقاه على عاتقهم.
وبني ان التشكيل ضم وجود تسعة أسماء جديدة 
ما يعني انه فريق عمل شبه جديد مؤكدا انه من حق 
أي نائب يبدي رأيه في احلكومة اجلديدة فليس هناك 

حجر على رأي احد.
وذك��ر انه ستكون هناك دع��وة موجهة للمجلس 
حلضور جلسته العادية يوم الثالثاء املقبل موضحا 
انه سيتم تعويض اجللسات العادية الثالث التي 
لم تعقد بسبب استقالة احلكومة السابقة على مدى 
الشهرين املقبلني وبالتالي لن تكون هناك مشكلة في 

عدد اجللسات ولن تكون اقل من دور انعقاد اخر.
وبشأن وجود طلب نيابي لعقد جلسة خاصة يوم 
الثالثاء املقبل بشأن إقرار مجموعة من القوانني مثل 
قانون التأمينات وقانون الرسوم املالية للكهرباء 
واملاء وتعديل قانون الهيئة العامة ملكافحة الفساد 
ب��ني الرئيس ال��غ��امن ان الطلب ك��ان قبل استقالة 

احلكومة موضحا انه مت التنسيق على ان يتم تقدمي 
الطلب الى بدايات جلسات االنعقاد العادية.

وعن وجود طلب نيابي اخر لعقد جلسة خاصة 
يوم األربعاء املقبل بشأن موضوع القدس أوضح 
الغامن ان��ه حت��دث مع الشيخ صباح اخلالد احلمد 
ال��ص��ب��اح ن��ائ��ب رئ��ي��س مجلس ال�����وزراء ووزي���ر 
اخلارجية في مكاملة هاتفية اليوم اذ اكد له استعداد 
احلكومة للتعاون مع املجلس وحضور تلك اجللسة 

وذلك ملا لهذا املوضوع من أهمية قصوى.
وأض���اف ان الشيخ صباح اخل��ال��د طلب ان يتم 
التنسيق لتحديد موعد اخر كونه الشخص املعني 
باملوضوع وه��و م��ن سيلقي بيان احلكومة وذل��ك 
الرتباطه بزيارة صاحب السمو امير البالد الشيخ 
صباح األحمد اجلابر الصباح للقمة اإلسالمية في 

تركيا التي ستناقش املوضوع ذاته.
وبني انه نقل تلك الرغبة الى النواب مقدمي الطب 
ووجد جتاوبا من قبلهم مضيفا انه مت االتفاق على ان 
يتم حتديد موعد اخر للجلسة اخلاصة او ان يخصص 
جزء من اجللسة العادية التي سيدعو لها في األسبوع 

املقبل حتى لو لم تكن في جدول االعمال.
وأشار الغامن الى وجود مؤمتر قمة على مستوى 

رؤساء البرملانات العربية املقرر عقده بالرباط يوم 
األربعاء املقبل املتعلق ببحث تداعيات قرار اإلدارة 
االمركية بنقل سفارتها م��ن ت��ل ابيب ال��ى القدس 

احملتلة.

السعودية

السينمائي باململكة«، موضحة ان��ه »م��ن املقرر 
البدء مبنح التراخيص )...( خالل مدة ال تتجاوز 90 

يوماً«.
واوضحت ال���وزارة في بيان ان »الهيئة العامة 
لإلعالم املرئي واملسموع ستبدأ في إع��داد خطوات 
اإلجراءات التنفيذية الالزمة الفتتاح دور السينما في 

اململكة بصفتها اجلهة املنظمة للقطاع«.
وتابعت ان »محتوى العروض سيخضع للرقابة 
وفق معايير السياسة اإلعالمية للمملكة«، مؤكدة ان 
هذه »العروض ستتوافق مع القيم والثوابت املرعية 
مبا يتضمن تقدمي محتوى مثر وه��ادف ال يتعارض 
مع األحكام الشرعية وال يخل باالعتبارات األخالقية 

في اململكة«.

وقالت وزارة الثقافة السعودية في بيانها انها 
»تأمل أن تسهم هذه اخلطوة في حتفيز النمو والتنّوع 
االق��ت��ص��ادي عبر تطوير اقتصاد القطاع الثقافي 
واإلعالمي ككل وتوفير فرص وظيفية في مجاالت 
جديدة للسعوديني وإمكانية تعليمهم وتدريبهم من 

أجل اكتساب مهارات جديدة«.
وحت��اول احلكومة السعودية تشجيع العروض 
وأشكال اخ��رى من نشاطات التسلية هذه في اطار 
خطة طموحة لالصالحات يدعمها ولي العهد االمير 
محمد بن سلمان، على الرغم من معارضة االوساط 

احملافظة املتشددة.

اعتقال منفذ
قال مسؤول أمني لألسوشيتد برس إن رجال كان 
يحمل قنبلة أنبوبية عندما انفجرت على رصيف 
مبحطة مترو أنفاق قرب منطقة تاميز سكوير في 
مانهاتن، مما أدى إلى إصابة املشتبه به وشخص آخر 

على الرصيف في ذروة ساعة الذروة الصباحية.
وكانت تتم معاجلة الشخص على الرصيف من 

إصابات غير مهددة للحياة.

تتمات


