12

شؤون

خارجية

www.alshahedkw.com
العدد ( )3616االثنين  14يناير 2019
info@alshahedkw.com

بومبيو يشيد بدور الدوحة في محاربة اإلرهاب

المنامة تسلمت دعوة حضور القمة العربية

وزير الخارجية القطري :جهود لدعم عملية
السالم في المنطقة
�أع��ل��ن وزي���ر اخل��ارج��ي��ة الأم�يرك��ي
مايك بومبيو ،توقيع مذكرة تفاهم
لتو�سيع الوجود الأمريكي يف قاعدة
العديد اجلوية يف قطر ،م�شددا على
�أن القاعدة تعد مفتاح الأمن الدفاعي
الأمريكي.
وف��ي��م��ا انطلقت اجل��ول��ة الثانية
من احل��وار اال�سرتاتيجي بني قطر
والواليات املتحدة ،قال بومبيو يف
م�ؤمتر �صحايف مع نظريه القطري
حممد بن عبدالرحمن ،يف الدوحة
�أم�س �أن «قطر �صديق قوي للواليات
املتحدة الأم�يرك��ي��ة ،ونحن نقدر
ذلك» ،والذي ركز على ال�رشاكة يف
جمال مكافحة الإره��اب ،والتن�سيق
ال�سيا�سي حول خمتلف الق�ضايا.
و�أ�ضاف «اليوم تو�صلنا لعدة اتفاقيات
تعمق عالقاتنا املتبادلة ،ركزنا �أوال
وقبل كل �شيء على �رشاكتنا الأمنية
والدفاعية» ،متابعا «وقعنا مذكرة
تفاهم جديدة حول تو�سيع وجودنا
يف قاعدة العديد اجلوية والتي بد�أنا
مناق�شتها العام املا�ضي».
و�أكد وزير اخلارجية الأمريكي على
دور قطر يف مكافحة الإره��اب ،الفتا
�إلى �أن التجارة بني البلدين ت�شهد
ازده���ارا ،م�ؤكدا «نتطلع �إل��ى مزيد
من التعاون ونحن على �أبواب ك�أ�س
العامل .»2022
ورك��زت اجلولة الثانية من احلوار
اال�سرتاتيجي ،بني قطر والواليات
املتحدة ،على ال�رشاكة يف جمال
مكافحة الإرهاب ،والتن�سيق ال�سيا�سي
حول خمتلف الق�ضايا ،ف�ضال عن فتح
�أ�سواق جديدة لال�ستثمارات القطرية
يف الواليات املتحدة.
وق��ال وزي��ر اخلارجية القطري �إن
«الدورة الثانية للحوار اال�سرتاتيجي
القطري الأمريكي فر�صة ال�ستكمال
ما مت �إجن��ازه بني البلدين» ،م�ؤكدا
�أن االتفاقيات ومذكرات التفاهم مع

ت�سلّم ويل العهد البحريني نائب القائد الأعلى
النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء الأمري �سلمان
بن حمد ر�سالة موجهة �إل��ى العاهل البحريني
امللك حمد بن عي�سى من الرئي�س التون�سي الباجي
ال�سب�سي ،تت�ضمن دعوته حل�ضور �أعمال م�ؤمتر
القمة العربية يف دورته العادية ،والتي تعقد يف
تون�س خالل �شهر مار�س املقبل.
و�أكد الأمري �سلمان خالل ا�ستقباله وزير اخلارجية
التون�سي خمي�س اجلهيناوي ،على ما ت�شهده
العالقات البحرينية التون�سية من تطور يف خمتلف
املجاالت ،والبناء عليها نحو مزيد من التعاون
والتن�سيق بني البلدين.
و�أعرب عن متنيات البحرين لتون�س كل النجاح
والتوفيق يف ا�ست�ضافة �أعمال القمة العربية
املقبلة ،وتطلع اململكة �إل��ى ما �سوف ت�سهم
به القمة من دعم للت�ضامن و�أطر العمل العربي
امل�شرتك.
من جانبه �أعرب اجلهيناوي عن �شكره وتقديره
ملواقف البحرين الداعمة للق�ضايا العربية
والعمل العربي امل�شرتك ،منوها مبا �أبداه ويل
العهد البحريني من اهتمام بتطوير العالقات
البحرينية-التون�سية.
ويف �ش�أن �آخر� ،أكد ويل العهد البحريني �أن ال�سعي

• جانب من املؤمتر الصحافي

�أم�يرك��ا تعزز م�سار ال��ع�لاق��ات يف
ال�سنوات املقبلة.
وب�ي�ن �أن «االت��ف��اق��ي��ات وم��ذك��رات
التفاهم م��ع �أم�يرك��ا ت��ع��زز م�سار
العالقات يف ال�سنوات املقبلة» ،و�أن
«التعاون الع�سكري القطري الأمريكي
�أح��د الركائز الأ�سا�سية لعالقات
الدولتني».
و�أو�ضح ال�شيخ حممد بن عبد الرحمن،
�أن «ه��ن��اك ج��ه��ودا قطرية �أمريكية
م�شرتكة لدعم عملية ال�سالم بال�رشق
الأو�سط والو�ساطة بني الفرقاء يف
�أفغان�ستان» ،و�أ���ش��ار �إل��ى �أن قطر
تتبادل مع �أمريكا وجهات النظر ب�ش�أن
الأزمات الراهنة باملنطقة والأو�ضاع
يف ���س��وري��ة وال���ع���راق ومكافحة
الإرهاب ،م�ؤكدا مت�سك بالده مبوا�صلة
احلوار مبا يحقق الأهداف وامل�صالح
القطرية الأمريكية.

بحضور الزياني

بحث وزير اخلارجية القطري ال�شيخ حممد بن عبدالرحمن مع وزير
اخلارجية العماين يو�سف بن علوي وجهات النظر حول م�سرية
جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية.
وذكرت وكالة االنباء القطرية ان ذلك جاء خالل اجتماع ال�شيخ
حممد بن عبدالرحمن �أم�س الأول مع بن علوي بح�ضور االمني
العام ملجل�س التعاون لدول اخلليج العربية الدكتور عبداللطيف
الزياين.
و�أ�ضافت الوكالة �أن الوزيرين بحثا خالل االجتماع كذلك الق�ضايا
ذات االهتمام امل�شرتك.

• ولي العهد البحريني مستقبال وزير اخلارجية التونسي

عمان تتطلع لالستفادة من التجربة القطرية
في «التحكيم التجاري»

ب�إعداد اللوائح التنظيمية ملركز
عمان للتحكيم التجاري والربامج
ال��ت��دري��ب��ي��ة ل��ت��أه��ي��ل املحكمني
وغ�يره��ا م��ن اجل��وان��ب املت�صلة
بعمل املركز.
م��ن ج��ان��ب��ه ،ق���ال ال�شيخ را�شد
امل�صلحي ،ان زي��ارت��ه��م ملركز
قطر ال���دويل للتوفيق والتحكيم
بغرفة قطر تهدف �إل��ى التعرف
على املركز واق�سامه و�آلية عمله
والنظام الأ�سا�سي اخلا�ص به وذلك
لال�ستفادة من جتربة هذا املركز يف
�إعداد اللوائح اخلا�صة مبركز عمان

للتحكيم التجاري.
و�أ�شار �إل��ى ان قطر لديها جتربة
غنية يف جمال التحكيم التجاري
لكون مركز قطر ال��دويل للتوفيق
والتحكيم ت�أ�س�س منذ ما يزيد عن
� 12سنة ،وبالتايل ف��إن��ه يتطلع
�إلى اال�ستفادة من هذه التجربة يف
ت�أ�سي�س املركز العماين ،كما يتطلع
الى التعاون مع مركز قطر للتوفيق
والتحكيم يف الور�ش التدريبية التي
�سيتم تنظيمها يف �سلطنة عمان،
متوقعا ان يتم اطالق عمل املركز
العماين خالل �شهرين.

السعودية :جامعة الملك عبدالعزيز
تنشئ أول مركز لالقتصاد المعرفي
�أ����ص���در م��دي��ر ج��ام��ع��ة امل��ل��ك عبدالعزيز،
قرارا يق�ضي ب�إن�شاء مركز
عبدالرحمن اليوبي،
ً
لالقت�صاد املعريف ك�أول مركز تفكري من نوعه يف
ال�سعوديةُ ،يعنى بدرا�سات االقت�صاد املعريف يف
املنطقة ،لتعزيز �أهداف اجلامعة وفق خططها
اال�سرتاتيجية امل�ستمدة من ر�ؤية اململكة .2030
ويهدف املركز �إلى ن�رش ثقافة االقت�صاد واملجتمع
املعريف ب�أطيافها ومبجاالتها و�أنواعها بني فئات
املجتمع ،وامل�ساهمة يف حتقيق ر�ؤية اململكة
 ،2030وخا�صة يف حم��ور «اقت�صاد مزدهر»،
وتعزيز ال�رشاكة بني القطاع احلكومي واخلا�ص
غري الربحي ،ودع��م جهود م�ؤ�س�سات التعليم

اجلامعي للتحول �إلى االقت�صاد املعريف وجمتمع
املعرفة ،كما ي�ستهدف تقدمي درجات �أكادميية
يف االقت�صاد املعريف يف مراحل الحقة.
وي�ضم املركز عد ًدا من الوحدات املتمثلة يف وحدة
االقت�صاد والتنمية ،ووح��دة التميز املعريف،
ووح���دة املعرفة ،ووح���دة العالقات العامة
والإعالم.
وي�سعى املركز �إلى امل�شاركة يف �إح��داث نقلة
نوعية كبرية يف املنظومة التعليمية باجلامعة
مبا يخدم االقت�صاد املعريف وجمتمع املعرفة،
وتعزيز دور اجلامعات البحثية يف التوازن
بني العملية التعليمية والبحث العلمي وتنمية

محمد بن راشد :نمضي في الطريق الصحيح
لبناء اقتصاد المعرفة

م��ع�ترف بها �أكادمييا
�أكد نائب رئي�س الإمارات
الك��ت�����س��اب امل��ع��ارف،
رئي�س جمل�س ال��وزراء
و�أخريا اعتماد خمرجات
حاكم دبي ال�شيخ حممد
م�رشوع «رحال» للقبول
ب��ن را���ش��د �أن الإم���ارات
يف اجلامعات وم�ؤ�س�سات
باتت م��رك��زا لالبتكار
التعليم العايل.
والتطوير ،و�أنها مت�ضي
وق��ال ال�شيخ حممد بن
يف ال��ط��ري��ق ال�صحيح
را����ش���د« :ت�رشيعاتنا
لبناء اقت�صاد املعرفة،
مرنة وا�ستباقية ،نخدم
م�شددا على �أن مواكبة
م��ن خ�لال��ه��ا قطاعتنا
امل�����س��ت��ق��ب��ل مبختلف
امل��ح��وري��ة ،ون��واك��ب
توجهاته ب��ات �أولوية
ب��ه��ا �أه����م التوجهات
يف ت��ط��وي��ر منظومة
امل�ستقبلية».
ال��ع��م��ل احل��ك��وم��ي يف
و�أ�ضاف« :الإمارات تقود
الإمارات وحتقيق التنوع
العامل يف الت�رشيعات
االقت�صادي الوطني.
امل�ستقبلية ،فهي مبا
جاء ذلك خالل زيارته
متلكه من مقومات ،وما
الت�رشيعات
ملخترب
• الشيخ محمد بن راشد
حققته م��ن جناحات،
حيث �شهد �إ�صدار املخترب
لأول ترخي�ص لإعداد ت�رشيع ،واخلا�ص بالتعلم عن قادرة على احت�ضان الإبداع واالبتكار من جميع �أنحاء
بعد ،وذلك بعد درا�سة وجتربة م�رشوع «رحال» التابع العامل» ،م�ضيفا« :خمترب الت�رشيعات ت�أكيد على
لهيئة املعرفة والتنمية الب�رشية يف دبي ،ليتم بناء ر�ؤيتنا يف ال�سباق نحو امل�ستقبل ،فلن نعمل فقط على
عليه ترخي�ص �إعداد ت�رشيع ي�سمح ب�إن�شاء مدار�س تطوير ت�رشيعات امل�ستقبل يف الإم��ارات ،بل �أي�ضا
للتعليم عن بعد ،واعتماد التعليم عن بعد كو�سيلة ت�صديرها للعامل كي ي�ستفيد منها».

• جانب من اللقاء

وق���ام ال�شيخ ال��دك��ت��ور ث��اين بن
علي با�ستعرا�ض �آلية عمل مركز
قطر ال���دويل للتوفيق والتحكيم
والتعريف باملركز وما يقوم به
يف جم��ال التحكيم التجاري �إلى
جانب ما ينظمه من دورات تدريبية
لت�أهيل املحكمني واعدادهم ليكونوا
حمكمني قادرين على التحكيم يف
النزاعات التي ي�ستقبلها املركز.
و�أع���رب ع��ن ا�ستعداد مركز قطر
الدويل للتوفيق والتحكيم للتعاون
مع اجلانب العماين وتقدمي اية
م�ساعدة او ا�ست�شارة فيما يتعلق

�إلى تر�سيخ االقت�صادات النفطية الذكية توجه
ذو مردود م�ستدام يوازن بني �أهمية هذا املورد
اال�سرتاتيجي ،وب�ين ��ض�رورة تنويع الأدوات
االقت�صادية التي تتكامل مع دور القطاع النفطي
املحوري.
و�أ�شار �إلى توجيه العاهل البحريني امللك حمد
بن عي�سى لتكثيف خطط البحث والتنقيب النفطي،
مما �أجنح جهود االكت�شاف النفطي الأكرب يف تاريخ
البحرين العام املا�ضي.
جاء ذلك لدى لقائه الرئي�س التنفيذي ل�رشكة
�إيني الإيطالية ،كالوديو دي�سكالزي مبنا�سبة
توقيع مذكرة التفاهم بني الهيئة الوطنية للنفط
والغاز و�رشكة �إيني ال�ستك�شاف وتطوير �إنتاج
النفط والغاز �ضمن القطاع البحري ال�شمايل.
و�أكد على �أهمية العمل على حتقيق اال�ستفادة املثلى
واال�ستغالل الأف�ضل من جميع الإمكانيات والفر�ص،
منوه ًا بدور وزارة النفط والهيئة الوطنية للنفط
والغاز يف موا�صلة العمل واجلهود لتطوير قطاع
النفط والغاز والعمل على �إيجاد ال�رشاكات ذات
اجل��دوى العالية يف ه��ذا املجال وت�سخري هذا
املورد احليوي وموا�صلة اال�ستك�شافات فيه خلدمة
التنمية وتعزيز وتريتها وا�ستدامتها مبا فيه خري
الوطن واملواطن.

محادثات قطرية -عمانية

السلطنة تسعى إلى تعزيز العالقات مع الدوحة

�أجرى رئي�س غرفة قطر ال�شيخ خليفة
بن جا�سم� ،أم�س ،حمادثات مع وفد
عماين برئا�سة نائب رئي�س جمل�س
الإدارة لل�ش�ؤون الإداري��ة واملالية
بغرفة جتارة و�صناعة عمان القائم
ب�أعمال رئي�س مركز عمان للتحكيم
التجاري ال�شيخ را�شد امل�صلحي.
ومت���ت مناق�شة ت��ع��زي��ز عالقات
التعاون بني غرفتي قطر وعمان،
خ�صو�صا يف جم���االت التحكيم
التجاري ،حيث تقوم غرفة عمان
حاليا ب�إعداد الالئحة التنظيمية
ملركز عمان للتحكيم التجاري
وال��ذي �صدر مر�سوم بت�أ�سي�سه يف
�شهر اكتوبر املا�ضي.
و�أع��رب ال�شيخ خليفة عن ا�ستعداد
غرفة قطر على التعاون مع غرفة
عمان واتاحة الفر�صة للم�س�ؤولني
يف �سلطنة ع��م��ان لال�ستفادة من
خربات مركز قطر الدويل للتوفيق
والتحكيم والتي متتد لأكرث من 12
عاما.
كما مت التباحث يف �سبل التعاون
ب�ين اجلانبني خا�صة وان مركز
عمان للتحكيم التجاري ال يزال
حتت الت�أ�سي�س ،حيث �أبدى اجلانب
العماين رغبته يف اال�ستفادة من
التجربة القطرية يف جمال التحكيم
التجاري ،واال�ستفادة كذلك من
اخل�ب�رة ال��وا���س��ع��ة ال��ت��ي يتمتع
بها مركز قطر ال���دويل للتوفيق
والتحكيم.
وقام الوفد العماين بجولة يف مركز
قطر ال���دويل للتوفيق والتحكيم
بغرفة قطر اطلعوا خاللها على اق�سام
املركز واخت�صا�صاته املتنوعة.

البحرين :العالقات مع تونس تشهد
تطوراً في مختلف المجاالت

املجتمع املعريف ،و�أن ي�صبح مركز االقت�صاد
املعريف �أحد مراكز التفكري امل�ؤثرة يف ال�سيا�سة
ا لتعليمية على امل�ستوى املحلي واالقليمي.
وقال اليوبي� ،أن املركز �سيعمل ب�شكل �أ�سا�سي
على تقدمي الدرا�سات والبحوث العلمية لر�سم
متطلبات االقت�صاد املعريف وفق �سياق اململكة
الثقايف والتاريخي ،وع��ر���ض كيفية توجيه
الربامج الدرا�سية اجلامعية لتواكب توجه ر�ؤية
اململكة «نتعلم لنعمل» ،ويقدم الدعم للكليات
واملعاهد التابعة للجامعة لتوجيه التعليم
والبحث العلمي نحو تطوير ر�أ�س املال الب�رشي
فعال.
ب�شكل ّ

بالتعاون مع برنامج الشيخ زايد لإلسكان وفئات المجتمع

اإلمارات :تطوير معايير جودة الحياة
�أعلن الربنامج الوطني لل�سعادة
وجودة احلياة الإماراتي عن تطوير
معايري لتعزيز جودة احلياة يف
املجتمعات ال�سكنية بال�رشاكة مع
برنامج ال�شيخ زايد للإ�سكان وكل
فئات املجتمع واجلهات املعنية.
الوطنية
ال�سيا�سة
وتت�ضمن
للمجتمعات ال�سكنية احليوية،
دل��ي� ً
لا يو�ضح معايري تف�صيلية
م��وح��دة للمجتمعات ال�سكنية
على م�ستوى الإم���ارات ت�ستجيب
للنمو احل�رضي ال�رسيع والتطور
العمراين ،وت�ضمن توفري البيئة
املنا�سبة ل�ل�أف��راد لتعزيز منط
حياتهم ال�صحي الن�شط وتقوية
ال��رواب��ط االجتماعية وال�شعور
ب��االن��ت��م��اء ،كما جت�سد �أه���داف
الأجندة الوطنية جلودة احلياة،
التي مت �إطالقها خالل االجتماعات
ال�سنوية حلكومة الإم����ارات يف
نوفمرب  ،2018بتعزيز قابلية
ال��ع��ي�����ش يف امل����دن وامل��ن��اط��ق
وجاذبيتها وا�ستدامتها من خالل
جمتمعات حيوية داعمة جلودة
احلياة.
ومت العمل على و�ضع ال�سيا�سة
الوطنية للمجتمعات ال�سكنية

احليوية بالتعاون مع برنامج
ال�شيخ زايد للإ�سكان وال�رشاكة مع
كل فئات املجتمع واجلهات املعنية
بالدولة ،بهدف االنتقال من جودة
امل�ساكن واملجتمعات ال�سكنية
�إلى جمتمعات �سكنية حيوية تعزز
ج��ودة احلياة املتكاملة لتكون
الإم���ارات منوذج ًا متميز ًا جلودة
احلياة يف املجتمعات ال�سكنية.
وتت�ضمن ال�سيا�سة جمموعة من
املعايري اخلا�صة باملجتمعات
ال�سكنية يف الإم����ارات ،وتهدف
ل��ت��ط��وي��ر وت��ع��زي��ز ال��ت��ج��ارب
احلياتية ،وتقدمي من��وذج جديد
يف احل��ي��اة م��ن خ�لال  6مقومات
للمجتمعات ال�سكنية احليوية هي:
املوقع الأن�سب واملرافق املتكاملة
واملجتمعات املرتابطة و�أماكن
للحياة التفاعلية وامل�شاركة
املجتمعية والأنظمة الذكية.
كما ت�شمل ال�سيا�سة التي مت و�ضعها
بناء على درا�سة �أف�ضل املمار�سات
العاملية ودرا�سة الو�ضع احلايل يف
الإمارات وعقد ور�ش عمل ولقاءات
م���ع جم��م��وع��ة م���ن املخت�صني
بتخطيط املجتمعات ال�سكنية
ل�ضمان توافقها م��ع خ�صو�صية

جمتمع الإمارات و�أ�سلوب حياته،
جمموعة من التوجهات التخطيطية
املرتبطة مببادئ جودة احلياة يف
املجتمعات ال�سكنية مت جمعها يف
دليل متكامل.
ويف �ش�أن �آخ��ر ،وقعت الإم��ارات
�أم�س الأول اتفاقية لدعم امل�شاريع
م��ت��ن��اه��ي��ة ال�����ص��غ��ر وال�صغرية
واملتو�سطة يف م��ايل بقيمة 25
مليون دوالر.
ومت توقيع االتفاقية بني «�صندوق
خليفة لتطوير امل�شاريع» ووزارة
االقت�صاد واملالية يف مايل يف ق�رص
ال�شاطئ يف ابوظبي بح�ضور ويل
عهد ابوظبي نائب القائد الأعلى
للقوات امل�سلحة باالمارات ال�شيخ
حممد بن زايد ورئي�س مايل ابراهيم
ابوبكر كيتا.
وا�ضاف البيان انه وفقا لالتفاقية
�سيتم �رصف املبلغ على مدار خم�س
�سنوات بدفعات مت�ساوية.
وا�شار الى ان االتفاقية توفر اطارا
ماليا وفنيا لدعم اجلهود احلكومية
يف جمهورية م��ايل الهادفة �إلى
ن�رش وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال
ومتكني امل�شاريع متناهية ال�صغر
وال�صغرية واملتو�سطة يف مايل.

