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تعاون في مجال الشباب بين مركز الملك عبدالعزيز
للحوار الوطني و«الراجحي اإلنسانية»
التقى نائب رئي�س جمل�س الأمناء
والأمني العام ملركز امللك عبدالعزيز
للحوار الوطني د.عبدالله الفوزان،
�أم�س الأول مبقر املركز يف الريا�ض،
وف ًدا من م�ؤ�س�سة الراجحي الإن�سانية.
وبحث اللقاء �سبل التعاون امل�شرتكة
بني املركز وامل�ؤ�س�سة يف جمال العمل
ال�شبابي خالل الفرتة املقبلة ،وكل
ما يتعلق بدعمهم ومتكينهم وتنمية
مهاراتهم حتقيقا ل��ر�ؤي��ة اململكة
.2030
واطلع وفد امل�ؤ�س�سة على �أبرز �أن�شطة
املركز وبراجمه وم�شاريعه� ،إ�ضافة
�إل��ى برامج وم�شاريع �إدارة برامج
ال�شباب ،ومنها ب��ي��ادر ،ومتكني،
و�سفري ،وج�سور ،وامل�ؤمتر التطوعي
ال�سنوي ،ف�ض ً
ال عن جتربة املركز
يف امل�شاركة يف امللتقيات العاملية
لل�شباب.
وتعرف الوفد على برنامج ت�أهيل
القيادات ال�شابة للحوار العاملي
ال��ت��اب��ع مل����شروع ���س�لام للتوا�صل
احل�ضاري ،الهادف يف جممله �إلى
اال�ستفادة م��ن طاقاتهم ومتكينهم
واحتواء جهودهم وتنظيمها.

ي��ف��ت��ت��ح م���دي���ر ج��ام��ع��ة �أم
ال��ق��رى د.ع��ب��دال��ل��ه ب��ن عمر
بافيل الأح��د املقبل «برنامج
ال��ت��دري��ب ال�صيفي ملعلمي
ومعلمات وزارة التعليم» الذي
تنفذه كلية الرتبية بواقع
 44دورة تدريبية ت�ستهدف
م�ساعدي م��دي��ري التعليم،
وامل�����ش�رف�ي�ن ال�ترب��وي�ين،
وقادة املدار�س،واملر�شدين،
واملعلمني.
وب�ي�ن عميد كلية الرتبية
د.علي بن م�صلح املطريف� ،أن
الربنامج التدريبي ي�شمل تقدمي
جمموعة اختيارية من الربامج
التطويرية ل�شاغلي الوظائف
التعليمية وفق تخ�ص�صاتهم
املهنية والعلمية من خالل 6
حقائب تدريبية،م�شري ًا �إلى ان
عدد امل�ستفيدين من الربنامج
يبلغ  1616معلم ًا ومعلمةً .
وبني �أن الربنامج التدريبي

• عبدالله الفوزان ووفد م�ؤ�س�سة الراجحي الإن�سانية

امل�ستويني الداخلي واخلارجي.
وب��ه��ذه املنا�سبة�� ،صرح رئي�س
جمل�س �أمناء مركز «درا�سات» ،ب�أن
هذه االتفاقية ت�أتي يف �إطار العالقات
الأخ��وي��ة الوطيدة واملتميزة بني
اململكتني ال�شقيقتني ،ويف �سياق
�سل�سلة من مذكرات التفاهم والتعاون
ال��ت��ي مت �إب��رام��ه��ا م��ع العديد من
املنتديات الدولية ،وامل�ؤ�س�سات
البحثية والفكرية العربية ،بهدف
فتح �آف���اق ج��دي��دة للتعاون ،مبا

• جانب من توقيع االتفاقية

ي�سهم يف اجلهود الرامية لتح�سني
الأداء ،وبناء ال��ق��درات ،وت�أهيل
العن�رص ال��ب����شري ،وف��ق معايري
اجلودة والكفاءة.
و�أ�شاد رئي�س جمل�س الأمناء ،بالدور
احليوي وامل�ؤثر مل�ؤ�س�سة منتدى
�أ�صيلة الثقايف يف جمال اال�ستثمار
يف الفكر ،وما تتمتع به من �سمعة
دول��ي��ة ،مبينا �أن��ه مت بحث �إط��ار
عمل �شامل لتوطيد ال��ت��ع��اون يف
جم��االت عديدة مثل :دور الفكر يف

مكافحة التطرف والإرهاب ،وتعزيز
حوار احل�ضارات ،وق�ضايا الطاقة
والتنمية.
و�أكد د.عبدالله بن �أحمد ،على �أهمية
ال��دور ال��ذي ت�ضطلع به املنتديات
الفكرية واال�سرتاتيجية يف تعزيز
الفكر الإن�ساين ،و�صوال �إلى فهم �أعمق
للتحديات امل�شرتكة ،م�شريا يف هذا
ال�صدد �إل��ى �أن «منتدى درا�سات»
ال�سنوي بات ميثل من�صة فكرية مهمة
على �صعيد الفعاليات الإقليمية،

ومناق�شة الق�ضايا امل��ث��ارة على
ال�ساحة ،لتبادل الآراء ،و�إنتاج ر�ؤى
قيمة وملهمة ،تواكب نهج الإ�صالح
ال�شامل يف جميع املجاالت ،بقيادة
ح�رضة �صاحب اجلاللة امللك حمد بن
عي�سى �آل خليفة عاهل البالد املفدى
حفظه الله ورعاه ،ا�ستنا ًدا �إلى ر�ؤية
متكاملة الأبعاد ،حمورها االعتدال
والو�سطية والتنمية امل�ستدامة ،ويف
�إطار دولة القانون وامل�ؤ�س�سات.
و�شدد رئي�س جمل�س الأم��ن��اء على
�أن الهدف اال�سرتاتيجي يظل تنمية
العن�رص ال��ب����شري ،وم��ن الأهمية
مب��ك��ان ت��ق��دمي م���ب���ادرات خالقة،
وبناء مفاهيم فكرية جديدة ،مبا
يف�ضي �إلى واقع عملي يدعم االنتماء
والهوية ،وي�شكل درع�� ًا ملكافحة
التطرف والعنف.
م��ن ج��ان��ب��ه� ،أب���دى الأم�ي�ن العام
مل�ؤ�س�سة �أ�صيلة الثقايف حممد بن
عي�سى� ،إعجابه بالتطور احلادث
مبركز «درا���س��ات» ،وما ي�شهده من
طفرة نوعية على امل�ستويات البحثية
و�إعادة الهيكلة ،معربا عن �سعادته
بالتعاون مع «درا�سات» يف املجاالت
ذات االهتمام امل�شرتك ،ال�سيما �أن
املركز بات م�ؤ�س�سة ا�سرتاتيجية
وبحثية م��ؤث��رة وفاعلة ،وم�صدر
�إ�شعاع فكري داخليا وخارجيا.

اإلمارات حققت المركز األول عربي ًا في عدد خطوط الهاتف
والنطاق العريض لإلنترنت

املركز الأول على م�ستوى الدول
العربية يف ع��دد خطوط الهاتف
الثابت لكل  100من ال�سكان وكذلك
م�ؤ�رش النطاق العري�ض للإنرتنت
بالكيلو بايت لكل م�ستخدم� ..إ�ضافة
�إلى م�ؤ�رش القدرة على االبتكار يف
القطاع.
�أما على ال�صعيد ،فقد حققت الدولة
املرتبة الأول��ى يف العامل مبجال
امل�شرتيات احلكومية ملنتجات
التكنولوجيا املتقدمة واملرتبة
الثانية يف العامل يف معدل نفاذ
�إنرتنت النطاق العري�ض املتنقل.

ويظهر التقرير �أن دول��ة الإم��ارات
تبو�أت املرتبة الثالثة يف العامل يف
معدل نفاذ الهاتف املتحرك وكذلك
املرتبة الثالثة يف العامل يف م�ؤ�رش
توفر العلماء واملهند�سني واملرتبة
الرابعة يف العامل بجودة البنى
التحتية ب�شكل عام.
وعلى �صعيد م�ؤ�رش اال�ستثمار الأجنبي
املبا�رش ونقل التكنولوجيا ،حققت
دولة الإم��ارات املرتبة الرابعة يف
العامل واملرتبة ال�ساد�سة يف العامل
يف ال�ترك��ي��ز على خ��دم��ة العمالء
واملرتبة التا�سعة يف العامل مب�ؤ�رش

قوة حماية امل�ستثمر.
وجاءت الدولة باملرتبة العا�رشة
عامليا يف م�ستوى ا�ستيعاب ال�رشكات
للتكنولوجيا ونف�س املرتبة يف
م�ؤ�رش ال�شفافية يف و�ضع ال�سيا�سات
احلكومية وكذلك م�ؤ�رش مدى الهيمنة
يف ال�سوق.
وحلت ال��دول��ة باملرتبة احلادية
ع�رشة عامليا يف معدل ا�ستخدام
الأفراد للإنرتنت والثالثة ع�رشة يف
م�ؤ�رش املدار�س املو�صولة بالإنرتنت
والرتتيب ذاته يف م�ؤ�رش توفر �أحدث
التقنيات.

�أ�صدر نائب رئي�س الدولة
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم
دبي �سمو ال�شيخ حممد بن
را�شد ق��رار جمل�س الوزراء
رق��م « »31ل�سنة  2018يف
�ش�أن الزراعة املجتمعية.
ون�ص القرار يف العدد الأخري
من اجلريدة الر�سمية على
�أن تتولى وزارة التغيري
املناخي والبيئة تطبيق
�أحكام القرار والذي يت�ضمن
 14مادة تخت�ص با�ستغالل
امل�ساحات ال�سكنية و�أ�سطح
امل���ب���اين وامل���ؤ���س�����س��ات
• الشيخ محمد بن راشد
التعليمية لتطوير وتو�سيع
الن�شاط الزراعي وتو�سيعه
واال�ستفادة من �آثار ذلك خلدمة املجتمع وتثقيفه مع تعزيز
الفوائد البيئية.
ويهدف القرار  -بح�سب املادة الثانية منه � -إلى حت�سني البيئة
وتنويع االنتاج النباتي وتعزيز التنوع والأمن الغذائي �إ�ضافة
�إلى غر�س وتعزيز ثقافة الزراعة و�إنتاج الغذاء وامل�ساهمة
يف تن�شئة جيل واع ي�ساهم يف املحافظة على التنمية الزراعية
امل�ستدامة يف الدولة وامل�ساهمة يف �سد جزء من احتياجات
الأ�رس اليومية من املنتجات الزراعية ون�رش وتعزيز مفهوم
املدن امل�ستدامة وزيادة الرقعة اخل�رضاء �إ�ضافة �إلى ت�شجيع
التوجه نحو الزراعة الذكية كالزراعة بدون تربة والزراعة
الع�ضوية واال�ستغالل الأمثل للمياه ب�إعادة ا�ستخدامها يف
الزراعة املجتمعية.
ون�صت املواد من الثالثة �إلى الرابعة ع�رش من القرار على دور
وزارة التغيري املناخي والبيئة يف ت�شجيع الزراعة البيئية
والو�سائل املتبعة للت�شجيع وموا�سم الزراعة املجتمعية
وخ�صائ�ص نباتات ال��زراع��ة املجتمعية وزراع��ة م�ساحات
امل�ؤ�س�سات التعليمية وامل�ساحات داخل املنازل واملجمعات
ال�سكنية واملباين احلكومية وتر�شيد الري يف الزراعة املجتمعية
وتوفري البذور والت�سويق والرقابة.

تقرير فرنسي :تميم قاد قطر
إلى بـر األمان

�أك��د تقرير ن�رشه موقع Monde TV5
الفرن�سي �أن قطر بقيادة �سمو ال�شيخ متيم
بن حمد �آل ثاين عربت �إلى بر الأمان.
و�أ�شار التقرير �إلى ما حققته القمة القطرية
الفرن�سية الأخرية ومباحثات �صاحب ال�سمو
والرئي�س الفرن�سي �إمي��ان��وي��ل ماكرون
من نتائج وما �شهدته من ق�ضايا �إقليمية
ودولية ،الفتا �إلى التوافق القطري الفرن�سي
على �رضورة �إنهاء احل�صار املفرو�ض على
قطر عرب احلوار غري امل�رشوط والقائم على
االحرتام املتبادل وعدم امل�سا�س بال�سيادة
الوطنية ورف�����ض ال��ت��دخ��ل يف ال�ش�ؤون
الداخلية لأي دولة.
ون��وه التقرير بقوة ومتانة العالقات

من أجل تبادل اآلراء واألفكار حول األوضاع المالية واالقتصادية للسلطنة

عمان تبحث المؤشرات والتوقعات المستقبلية
في جلسة علمية
نظمت ك��ل م��ن وزارة املالية
واملجل�س الأعلى للتخطيط ومركز
التوا�صل احلكومي جل�سة للتفاكر
امل��ايل واالقت�صادي با�ست�ضافة
نخبة من املخت�صني ،وذلك مببنى
وزارة املالية مب�سقط ،من �أجل
تبادل الآراء والأفكار حول الأو�ضاع
املالية واالقت�صادية لل�سلطنة يف
ظل املتغريات العاملية ،وذلك

يهدف لتوفري بيئات تعلم مهني
داعمة وحمفزة،ورفع م�ستوى
الأداء املهني للكادر التعليمي
وحت�سني الكفاءة ل�ضمان جودة
امل��خ��رج التعليمي،وتهيئة
امل��ع��ل��م اجل��دي��د للممار�سة
املهنية،مفيد ًا �أن الربنامج
ي��ن��ف��ذه  11م���درب��� ًا وم��درب��ة
م��ن �أع�����ض��اء هيئة التدري�س
الأكادمييني املتخ�ص�صني يف
العلوم الرتبوية.
و�أبان �أن احلقائب التدريبية
تتعلق ب��ا���س��ت��خ��دام مهارة
الكوت�شنج يف تعديل ال�سلوك،
وت�����ص��م��ي��م ال��ت��دري�����س بني
اال���س�ترات��ي��ج��ي��ات والتفكري
الإبداعي والناقد ،واال�رشاف
ال��داع��م للتعليم ،والبحث
الإجرائي لتح�سني املمار�سات
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ،وال��ت��ق��ومي
با�ستخدام قواعد تقدير الأداء
التحليلية.

بشأن الزراعة المجتمعية

من خالل تحليل أجرته الهيئة العامة لتنظيم قطاع االتصاالت

تقدمت دولة الإمارات يف  19م�ؤ�رشا
فرعيا يف اجلاهزية التكنولوجية
واالت�����ص��االت خ�لال عامي -2017
 2018وذلك وفقا مل�ؤ�رش التناف�سية
العاملي الذي يعد من �أهم امل�ؤ�رشات
العاملية التي تقي�س �أ�س�س االقت�صاد
اجل��زئ��ي والكلي للتناف�سية على
م�ستوى العامل.
ويت�ضح من خالل حتليل �أجرته الهيئة
العامة لتنظيم قطاع االت�صاالت
للم�ؤ�رشات الفردية ا�ستنادا �إلى
تقرير التناف�سية العاملية يف الفرتة
من � 2018 - 2017أن الدولة حققت

بجامعة أم القرى األحد

محمد بن راشد يصدر قراراً

البحرين  :اتفاقية تعاون بين مركز «دراسات» ومنتدى أصيلة الثقافي الدولي
وق��ع م��رك��ز البحرين للدرا�سات
اال�سرتاتيجية والدولية والطاقة
«درا���س��ات» ام�س ،اتفاقية تعاون
م�شرتك مع م�ؤ�س�سة منتدى �أ�صيلة
الثقايف الدويل باململكة املغربية،
وذلك على هام�ش ال��دورة الأربعني
للمنتدى.
ق��ام بالتوقيع على االتفاقية من
جانب مركز «درا���س��ات» الدكتور
ال�شيخ عبدالله ب��ن �أح��م��د رئي�س
جمل�س الأمناء ،وعن جانب م�ؤ�س�سة
منتدى �أ�صيلة حممد بن عي�سى وزير
اخلارجية والتعاون الدويل املغربي
الأ�سبق ،الأمني العام للم�ؤ�س�سة.
وتن�ص االتفاقية على تعزيز التعاون
الثنائي يف املجاالت حمور االهتمام
امل�����ش�ترك ،و�إق��ام��ة الفعاليات،
والأن�شطة املتنوعة التي حتقق
الأهداف املن�شودة ،وتبادل اخلربات
واال�ست�شارات واملطبوعات.
ومبوجب االتفاقية � ً
أي�ضا ،يتعاون
الطرفان يف �إجناز الر�ؤى البناءة،
لإحالل التنمية وال�سالم واال�ستقرار
الإقليمي.
وقد �أطلع ال�شيخ عبدالله بن �أحمد �آل
خليفة رئي�س جمل�س الأمناء ،حممد
بن عي�سى على �أن�شطة وفعاليات مركز
«درا���س��ات» وا�صداراته املختلفة،
وك��ذل��ك ر�ؤي���ت���ه ور���س��ال��ت��ه على

ً
ومعلمة
تدريب  1616معلم ًا

تر�سيخا ملبد�أ امل�شاركة الذي
تنتهجه احلكومة.
ح�رض اجلل�سة ك��ل م��ن دروي�ش
ب��ن �إ�سماعيل البلو�شي الوزير
امل�س�ؤول عن ال�ش�ؤون املالية
ن��ائ��ب رئ��ي�����س جمل�س ال�ش�ؤون
املالية وم��وارد الطاقة ود.علي
ب���ن م�����س��ع��ود ال�����س��ن��ي��دي وزي���ر
التجارة وال�صناعة نائب رئي�س

املجل�س الأعلى للتخطيط ،وعدد
من امل�س�ؤولني من امل�ؤ�س�سات
احلكومية ذات العالقة .و�شارك يف
اجلل�سة جمموعة من ال�شخ�صيات
من املجاالت االقت�صادية واملالية
والأكادميية والإعالمية وم�ؤ�س�سات
املجتمع امل��دين ،حيث مت خالل
اجلل�سة ا�ستعرا�ض �آخر امل�ؤ�رشات
املالية واالقت�صادية لل�سلطنة

والتوقعات امل�ستقبلية ،بالإ�ضافة
�إل����ى ���س��ي��ن��اري��وه��ات مواكبة
امل��ت��غ�يرات االقت�صادية حمليا
وعامليا .وقد �أدل��ى امل�شاركون
بالعديد من الآراء والأفكار التي
حظيت بنقا�شات مثمرة على نحو
ي�ساهم يف تبني �أن�سب الآليات
والإجراءات التي ت�ضمن اال�ستدامة
املالية واالقت�صادية لل�سلطنة.

• جانب من جل�سة تفاكر

القطرية الفرن�سية وت�أكيد فرن�سا على
ا�ستعدادها للقيام ب����أي م��ب��ادرة تدعم
الو�ساطة الكويتية �إذا ما طلب منها ذلك.
وقال :بدل �أن تقطع قطر عالقاتها مع تركيا
و�إيران عملت على تقوية التعاون االقت�صادي
كما حتاول ال�سلطات حتقيق االكتفاء الذاتي
الغذائي ،من خالل ا�سترياد �آالف الأبقار
واال�ستثمار يف جمال الفالحة داخل البيوت
البال�ستيكية وت�سويق املنتوجات املحلية
من خ�ضار وفاكهة و�ألبان..
ففي و�سط ال�صحراء هناك �إمرباطورية
�صغرية ا�سمها «بلدنا» تنتج � 10آالف لرت
من احلليب يف ال�ساعة بح�سب ما �رصح به
�أحد امل�س�ؤولني.

