12

شؤون

خارجية

www.alshahedkw.com
العدد ( )3672االثنين  11مارس 2019
info@alshahedkw.com

للحفاظ على أمن الدول العربية واستقرارها

البحرين تدعو إلى إجراءات لمواجهة
الفوضى اإلعالمية

�أكد وزير �ش�ؤون الإع�لام البحريني رئي�س جمل�س �أمناء معهد البحرين
للتنمية ال�سيا�سية علي الرميحي �أن ما مير به العامل من فو�ضى �إعالمية
نتيجة التكنولوجيا احلديثة ،يتطلب وع ًيا جماع ًيا و�إجراءات تنظيمية
تتبناها الدول للحفاظ على �أمنها وا�ستقرارها ووحدتها الوطنية.
و�أ�شار الرميحي خالل م�شاركته يف امللتقى الإعالمي العربي لل�شباب يف
ن�سخته الثامنة ،والذي ُعقد مبقر الأمانة العامة جلامعة الدول العربية يف
العا�صمة امل�رصية القاهرة� ،إلى �أن دخول الإنرتنت �أحدث ثورة كبرية يف
الوطن العربي ،م�شد ًدا على �أنه يف ظل هذه الفو�ضى التي ت�شهدها املنطقة
والعامل ب�أ�رسه� ،أ�صبح كل خرب غري �صحيح حتى تثبت �صحته.
وتطرق خالل م�شاركته يف �أعمال امللتقى الإعالمي العربي لل�شباب� ،إلى
جزءا
تطور قطاع الإعالم واالت�صال وما �شهده من طفرة جعلت من الإعالم
ً
جزءا من احلل ،م�شري ًا �إلى �أن التدفق الهائل
من امل�شكلة بد ًال من �أن يكون
ً
للمعلومات يحتم على املنطقة تبني قرارات موحدة تهدف ملجابهة الدول
واجلماعات التي ت�سعى لزعزعة الأمن واال�ستقرار و�رضب مفهوم الدولة
ومهما
دورا �أ�سا�س ًيا
الوطنية با�ستخدام �أجندات م�شبوهة يلعب الإعالم
ً
ً
فيها.
وحث ال�شباب �إلى ��ضرورة االلتفات ملا ُيحاك من م�ؤامرات و�أجندات
تدمريية ت�ستهدف وحدة دولنا و�أمنها ،والعمل على ن�رش الوعي والثقافة
بني �أو�ساط املجتمع خللق الفر�ص الإيجابية يف هذا املجال احليوي،
وحماربة كل ما من �ش�أنه الإ�ساءة �إلى دولنا وجمتمعاتنا.
و�شهدت �أعمال امللتقى الإعالمي العربي لل�شباب يف ن�سخته الثامنة م�شاركة
نخبة من امل�س�ؤولني والأكادمييني بالإ�ضافة �إلى ح�ضور كبري من ال�شباب
وطلبة الإعالم من خمتلف الدول العربية .وناق�ش امل�ؤمتر متطلبات فر�ص
العمل لل�شباب ،واجتاهات الإع�لام احلديثة ،بالإ�ضافة �إلى �أخالقيات
الإعالم وامل�س�ؤولية االجتماعية لقادة الر�أي.

• علي الرميحي متحدثا ً

في جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل بالدمام

السعودية :انطالق الملتقى الكشفي األول
لجوالة الخليج
انطلقت �أم�س فعاليات امللتقى الوطني الك�شفي الأول جلوالة اململكة
ودول اخلليج العربية الذي تنظمه وت�ست�ضيفه جامعة الإمام عبدالرحمن
بن في�صل ،بالتعاون مع اجلمعية العربية ال�سعودية للك�شافة ،وي�ستمر
لـ�ستة �أيام ،يف املركز الرتفيهي التابع للجامعة ب�شاطئ ن�صف القمر.
ورحب عميد عمادة �ش�ؤون الطالب د .علي الدو�رسي بامل�شاركني ،مثمنًا
لهم هذا احل�ضور يف امللتقى الأول الذي يعد باكورة النطالقة ملتقيات
قادمة ،يف عدد من جامعات اململكة وذلك لإثراء احلركة الك�شفية بني
الطالب والعمل على حتقيق ر�ؤية اململكة  ،2030للو�صول �إلى مليون
متطوع.
و�أ�شاد ب��الأدوار الفعالة للك�شافة على جميع الأ�صعدة �سواء املحلية �أو

العاملية وامل�شاركات التي �آتت ثمارها من خالل تواجد الأفراد يف عدد
من البلدان وم�شاركتهم يف موا�سم احلج والعمرة يف اململكة مما كان له
الأثر البالغ على جتربة الطالب الك�شفية وت�أثريها على نف�سه مبا يعود
بالنفع� ،إلى جانب الرحالت التطوعية واخلدماتية واملجتمعية التي يقوم
بها الأفراد يف دول العامل.
وبني د .الدو�رسي �أن عدد الطالب امل�شاركني بلغ  200طالب ميثلون
اجلامعات والكليات احلكومية والأهلية� ،ستقدم لهم جت��ارب و�صور
جمدولة على مدى �أيام امللتقى  ،م�شري ًا �إلى �أن امللتقى �سيت�ضمن العديد
من الفعاليات والور�ش والأن�شطة الك�شفية وبناء جيل قيادي �ضمن ر�ؤية
اجلامعة املنبثقة من ر�ؤية اململكة .2030

الدوحة :انطالق األسبوع الوطني للبحث العلمي
�أطلقت وزارة التعليم والتعليم العايل القطرية،
�أم�س ،بالتعاون مع ال�صندوق القطري لرعاية
البحث العلمي ،الأ�سبوع الوطني للبحث العلمي
«باحثون واعدون من �أجل قطر» يف ن�سخته احلادية
ع�رشة ،وي�ستمر حتى الأربعاء املقبل ،مبركز قطر
الوطني للم�ؤمترات ,برعاية الدكتور حممد بن عبد
الواحد احلمادي وزير التعليم والتعليم العايل،
الذي يقوم بافتتاح املعر�ض الوطني احلادي ع�رش
لأبحاث الطلبة غدا.
ويقدم معر�ض البحث العلمي يف ن�سخته احلادية

ع�رشة �أف�ضل خمرجات الأبحاث العلمية التي قامت
بها املدار�س خالل العام الدرا�سي 2019-2018
حيث قامت كل مدر�سة بعقد م�سابقة للبحث العلمي
اختتمت مبعر�ض ت�صفيات داخلي تناف�ست من خالله
جمموعة كبرية من الأبحاث� ،أ�سفر عنها تر�شيح913
بحثا من جميع املراحل الدرا�سية ،منها  191بحثا
من املرحلة االبتدائية ي�شارك بها  537طالبا وطالبة
يتناف�سون �ضمن م�سابقة «ت�صميم من �أجل التغيري».
ويقوم الطلبة بتحديد م�شكلة تقع �ضمن جمال
اهتماماتهم ،وتتوافق مع قدراتهم ،ويتبعون

املنهج العلمي يف درا�سة امل�شكلة وو�ضع احللول
املنا�سبة لها ،مع �إمكانية تطبيق هذا احلل على
�أر�ض الواقع وترجمته �إلى �أفعال لتحقيق التغيري
الإي��ج��اب��ي ،وم��ن ثم يت�شاركون مع املجتمع
بنتائج بحثهم .وتتنوع موا�ضيع الأبحاث على
ت�سع فئات هي :احلو�سبة وعلوم الكمبيوتر،
الهند�سة ،العلوم ال�سلوكية واالجتماعية ،علوم
النبات واحليوان،علوم الأر�ض والعلوم البيئية،
الكيمياء وعلم املواد ،الطاقة،الطب احليوي،
الريا�ضيات والفيزياء.

يستفيد منها أكثر من  1500شخص

«قطر الخيرية» توفر  110مساكن
لمحدودي الدخل في تنزانيا

• جانب من فعاليات وضع حجر األساس

و�ضعت قطر اخلريية حجر الأ�سا�س
ل��ق��ري��ة «�أه����ل ق��ط��ر» بجمهورية
تنزانيا ،والتي ت�شتمل على 110
بيوت �سكنية للأ�رس الفقرية وعدد
من املرافق الأ�سا�سية ،ي�ستفيد منها
�أكرث من � 1500شخ�ص.
ومت و�ضع حجر الأ�سا�س بح�ضور
نائبة رئي�س ال�برمل��ان التنزاين
د .توليا اك�سون ،والقائم ب�أعمال
ال�سفارة القطرية يف تنزانيا عبد
ال��ه��ادي امل��ن�����ص��وري وم�ست�شار
الرئي�س التنفيذي لقطر اخلريية
جا�سم اجلا�سم.
و�سيتم بناء البيوت كاملة مبواد
تنا�سب البيئة والطق�س بجمهورية
تنزانيا والتي تكرث فيها الأمطار
على مدار العام ،وت�ضم كل وحدة
�سكنية غرفتني و�صالة مع حمام

ومطبخ ،كما �ستزود القرية ببئر
وخزان مركزي ،وم�سجد ومدر�سة،
وغريها من املرافق اخلدمية.
وتقدر تكلفة امل�رشوع ،الذي �سيتم
تنفيذه يف منطقة موا�سوجنا-
التابعة لكيجامبوين �أحد مناطق
العا�صمة دار ال�سالم ،بثالثة ماليني
ريال قطري.
وقدمت توليا �أك�سون نائبة رئي�س
الربملان التنزاين �شكرها وتقديرها
لقطر ولأه���ل اخل�ير يف قطر على
جهودهم التي تعرب ع��ن ال��روح
الإن�سانية فيهم ،وعطائهم املمتد
لأهل تنزانيا يف م�شاريع اجتماعية
خمتلفة تتمثل يف ب��ن��اء ال�سكن
االجتماعي وحفر الآب��ار ،و�إقامة
امل�شاريع التعليمية وال�صحية.
من جانبه� ،أك��د القائم بالأعمال

يف ال�سفارة القطرية يف تنزانيا
عبد الهادي املن�صوري على دور
هذه امل�رشوعات يف زيادة �أوا�رص
املحبة والتعاون بني ال�شعبني
ال�صديقني القطري والتنزاين ،وقدم
�شكره للمتربعني من �أهل قطر على
دعمهم لهذه امل�رشوعات النوعية
التي ت�ساهم يف توفري م�ساكن �آمنة
للعديد من الأ�رس.
ب���دوره ،ق��ال م�ست�شار الرئي�س
التنفيذي لقطر اخل�يري��ة جا�سم
اجلا�سم �إن امل�رشوعات اخلريية
والإن�����س��ان��ي��ة ال��ت��ي تنفذها قطر
اخل�يري��ة على م�ستوى العامل،
تعك�س الوجه امل�رشق واحل�ضاري
لقطر يف دع��م ال�شعوب ،وم��د يد
ال��ع��ون للمحتاجني يف م�شارق
الأر�ض ومغاربها.

الحرس الوطني البحريني :نسعى
لتطوير العناصر البشرية

• اللواء الركن عبدالعزيز بن سعود متفقدا ً قوات احلرس الوطني البحريني

تفقد مدير �أركان احلر�س الوطني
البحريني اللواء الركن ال�شيخ
عبدالعزيز بن �سعود ،اجلاهزية
القتالية لوحدات احلر�س� ،صباح
�أم�س يف ميدان امل�شاة مبع�سكر
ال�صخري.
كما اط��ل��ع على ج��اه��زي��ة وح��دة
العمليات اخلا�صة ،حيث ا�ستمع
�إلى �إيجاز ع�سكري من قائد الوحدة
الرائد الركن ال�شيخ �سلمان بن حممد
حول املهام والواجبات والربامج

التدريبية والعملياتية التي
تنفذها ،وخطط التدريب والتنظيم
القائمة لرفع جاهزيتها واملراحل
التطويرية التي مرت بها الوحدة،
�إ�ضافة �إل��ى اخلطط امل�ستقبلية
التي تتطلع �إلى تطبيقها للو�صول
بها لأعلى درجات اجلاهزية.
و�أكد مدير �أركان احلر�س الوطني
�أن رف��ع ق���درات وح���دات احلر�س
الوطني ي���أت��ي �ضمن توجيهات
رئي�س احلر�س الوطني البحريني

الفريق �أول رك��ن ال�شيخ حممد
ب��ن عي�سى واملتمثلة يف اخلطة
اال�سرتاتيجية  2020املرتكزة على
تطوير العنا�رص الب�رشية وتوفري
ك��اف��ة امل��ت��ط��ل��ب��ات العملياتية
واللوج�ستية للو�صول باحلر�س
�إل���ى �أع��ل��ى درج����ات اجلاهزية
القتالية والإداري���ة ،ليكون على
�أهبة اال�ستعداد يف الإ�سهام مع
الأجهزة الأمنية للذود عن الوطن
وحماية �أمنه وم�سريته.

الجبير يبدأ زيارة للهند اليوم
الهند».
ي���زور وزي���ر ال��دول��ة لل�ش�ؤون
والتقى وزير اخلارجية برئي�س
اخلارجية ال�سعودي عادل اجلبري
وزراء باك�ستان ع��م��ران خان،
الهند ،اليوم ،ملناق�شة بع�ض
اخلمي�س املا�ضي ،يف �إ�سالم �آباد،
املتابعات املهمة التي ت�أ�س�س
يف �إط��ار اجلهود التي تتزعمها
لها خالل زيارة ويل العهد الأمري
اململكة م��ن �أج���ل التهدئة بني
حممد ب��ن �سلمان للهند ال�شهر
اجلانبني خالل الفرتة املا�ضية.
املا�ضي.
وخالل زيارة ويل العهد للهند ،مت
وخالل زيارته� ،سيلتقي اجلبري
التوقيع على  5مذكرات تفاهم بني
م��ع ن��ظ�يرت��ه ال��ه��ن��دي��ة �سو�شما
البلدين ،بح�ضور الأمري حممد بن
����س���واراج ،ح��ي��ث ���س��ي��ك��ون هذا
�سلمان ورئي�س احلكومة الهندية
اللقاء الثالث بينهما يف غ�ضون
ن���ارن���درا م���ودي يف العا�صمة
�أ�سبوعني ،ف�سبق �أن التقيا خالل
نيودلهي.
اجتماع منظمة امل�ؤمتر الإ�سالمي
و�شملت االتفاقيات بني اململكة
يف �أبو ظبي خالل وقت �سابق من
• عادل اجلبير
والهند جم��االت مثل ال�سياحة
هذا ال�شهر.
وقال املتحدث با�سم وزارة اخلارجية روفي�ش كومار والطاقة والبنية التحتية ،بالإ�ضافة �إلى م�رشوعات
لل�صحافيني� ،إن اجلبري ي��زور الهند لبحث «بع�ض ا�ستثمارية متبادلة بني اجلانبني يف جماالت الإ�سكان
املتابعات املهمة من الزيارة الأخرية لويل العهد �إلى والإعالم وغريها.

تحت شعار «الثورة الصناعية الرابعة»

عمان :افتتاح فعاليات األسبوع الوطني
للعلوم والتكنولوجيا بظفار
احتفلت املديرية العامة للرتبية
والتعليم مبحافظة ظفار العمانية
�أم�س بافتتاح فعاليات اال�سبوع
الوطني للعلوم والتكنولوجيا
والهند�سة والريا�ضيات «»STEM
الذي تنظمه وزارة الرتبية والتعليم
العمانية يف جميع حمافظات
ال�سلطنة حت��ت �شعار «ال��ث��ورة
ال�صناعية الرابعة» وي�ستمر خم�سة
�أيام.
و�ألقى دير م�ساعد دائرة التقومي
الرتبوي ل�ش�ؤون مراقبة وتقومي
التح�صيل ال��درا���س��ي العماين،
حممد بن �سامل العوائد م كلمة
�أ�شار فيها �إلى �أن اال�سبوع الوطني
للعلوم والتكنولوجيا والهند�سة
والريا�ضيات يعد مرحلة تطويرية
ملهرجان العلوم ال��ذي �أقيم يف
ال��ع��ام املا�ضي حتقيق ًا لر�ؤية
وزارة الرتبية والتعليم.
و�أ�شار �إلى �أن فعاليات الأ�سبوع
ت�شتمل على م�شاركة  100فريق
من طلبة وطالبات املحافظة يف
م�سابقة التنمية املعرفية �إلى
جانب معر�ض االبتكارات الطالبية
ال���ذي �سيت�ضمن تقييم ع��دد من
ال��ن��م��اذج االبتكارية الإجرائية
والتجارب العلمية املنتجة خالل
العام الدرا�سي احلايل يف جماالت
الهند�سة والطاقة وعلوم البيئة
والعلوم الطبيعية والريا�ضيات.
ا�شتمل احلفل على تقدمي عر�ض
مرئي حول جتربة مدر�سة ال�رساج
للتعليم الأ�سا�سي يف تطبيق تنفيذ

• جانب من فعاليات احلفل

منهج  STEMوجل�سة حوارية
بعنوان عامل االبتكار والتقنيات
احلديثة مب�شاركة عدد من املهتمني
بالثورة ال�صناعية الرابعة.
من ناحية �أخرى ،د�شنت املديرية
ال��ع��ام��ة ل��ل�ترب��ي��ة والتعليم
مبحافظة الو�سطى بوالية هيماء
ف��ع��ال��ي��ات الأ����س���ب���وع الوطني
للعلوم والتكنولوجيا والهند�سة
والريا�ضيات يف ن�سخته الأولى
وذلك حتت رعاية ال�شيخ مع�ضد
ال��ي��ع��ق��وب��ي حم��اف��ظ الو�سطى
وبح�ضور الدكتور �سامل املع�شني

مدير عام تعليمية الو�سطى.
وق��ام حمافظ ظفار بق�ص �رشيط
االف��ت��ت��اح وال��ت��ج��وال يف اروق���ة
املعر�ض وذلك خالل حفل التد�شني
ال���ذي �أق��ي��م مب��در���س��ة الو�سطى
للتعليم الأ�سا�سي وامل��ك��ون من
ثالثة اق�سام «االبتكارات الطالبية-
والروبوت والذكاء اال�صطناعي-
املبتكر ال�صغري» والتي عر�ض
فيها م�شاريع الطلبة احلا�صلني
على املركز الأول يف م�سابقات
الروبوت واالبتكارات الطالبية,
وكما قام بافتتاح قاعة الروبوت

والذكاء اال�صطناعي والتي عر�ض
فيها م�شاريع الطلبة احلا�صلني
على املركز الأول يف م�سابقة علوم
امل�صفاة.
يذكر �أن �أن فعاليات اال�سبوع
الوطني للعلوم والتكنولوجيا
والهند�سة والريا�ضيات تت�ضمن
جمموعة من اللقاءات واحلوارات
واملحا�رضات والربامج التدريبية
يف جم���االت ال��ث��ورة ال�صناعية
الرابعة واالبتكار والربجميات
وتنفيذ عدد من م�سابقات الروبوت
والذكاء اال�صطناعي.

