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نشر المعرفة
• خادم احلرمني مستقبالً احلريري

ا�ستقبل خادم احلرمني ال�رشيفني
امللك �سلمان بن عبدالعزيز ،يف
مكتبه بق�رص اليمامة يف الريا�ض
ام�س ،رئي�س ال��وزراء اللبناين،
�سعد احلريري.
وج���رى خ�لال اال�ستقبال ،بحث
�سبل تعزيز التعاون الثنائي بني
البلدين ،وم�ستجدات الأو�ضاع يف
املنطقة ،خا�صة على ال�ساحة
اللبنانية.
وح�رض اال�ستقبال وزي��ر الدولة
ع�ضو جمل�س ال����وزراء ،م�ساعد
العيبان ،ووزير اخلارجية �إبراهيم
الع�ساف ،وامل�ست�شار يف الديوان
امللكي ،نزار العلوال ،و�سفري خادم
احلرمني ال�رشيفني لدى لبنان،
وليد بن عبدالله بخاري ،و�سفري
لبنان لدى اململكة ،فوزي كبارة.
كما ا�ستقبل امللك �سلمان مدير عام
منظمة ال�صحة العاملية الدكتور
تيدرو �أدهانوم.
وجرى خالل اال�ستقبال ،ا�ستعرا�ض

ج��ه��ود املنظمة على امل�ستوى
العاملي ،و�سبل تعزيز جماالت
التن�سيق ذات االهتمام امل�شرتك.
وح�رض اللقاء ممثل منظمة ال�صحة
العاملية لدى اململكة د�.إبراهيم
جودت ،ومدير الربامج وامل�شاريع
يف املنظمة د.ح�سن جابر ،وم�س�ؤول
التخطيط والتدقيق باملنظمة زيد
الناهي.
ويف �ش�أن �سعودي �آخ��ر ،ا�ستقبل
امللك �سلمان بن عبدالعزيز يف
ق�رص اليمامة بالريا�ض �أم�س ،كبار
م�س�ؤويل القطاع املايل يف وزارة
املالية ،وم�ؤ�س�سة النقد العربي
ال�سعودي ،وهيئة �سوق املال،
ور�ؤ���س��اء جمال�س �إدارات البنوك
ال�سعودية ،و��شرك��ات التمويل
والت�أمني ،والأ�شخا�ص املرخ�ص
لهم من هيئة ال�سوق املالية.
و�أ�شار خادم احلرمني ال�رشيفني،
خ�لال اللقاء �إل���ى م��ا تتمتع به
اململكة ،من �أمن وا�ستقرار ،م�ؤكد ًا

دور القطاع املايل يف تعزيز ودعم
التنمية ،و�أهمية منوه للو�صول
�إل���ى م�ستهدفات ر�ؤي���ة اململكة
.2030
�إل��ى ذل��ك ،ا�ستقبل وزي��ر الدولة
لل�ش�ؤون اخلارجية ع�ضو جمل�س
ال��وزراء ع��ادل اجلبري ،يف مكتبه
ب��دي��وان ال����وزارة ام�����س ،رئي�س
احل��زب احل��اك��م يف موري�شيو�س
�شوكت �سودهن.
وج���رى خ�ل�ال اال���س��ت��ق��ب��ال بحث
العالقات الثنائية بني البلدين
وامل��و���ض��وع��ات ذات االه��ت��م��ام
امل�شرتك .وح�رض اال�ستقبال وزير
الدولة ل�ش�ؤون ال��دول االفريقية
الأ�ستاذ �أحمد القطان.
كما ا�ستقبل من�سق �ش�ؤون مكافحة
الإرهاب يف االحتاد الأوروبي جيل
دي كريكوف ،حيث جرى ا�ستعرا�ض
�أوجه التعاون بني اململكة واالحتاد
الأوروب������ي ،واجل��ه��ود الدولية
املبذولة ملكافحة الإرهاب.

قطر :بدء صرف الدفعة الرابعة
لمساعدة األسر الفقيرة في غزة
�أعلنت اللجنة القطرية لإعادة �إعمار غزة �أنها بد�أت
�رصف الدفعة املالية الرابعة من امل�ساعدة النقدية
للأ�رس الفقرية يف قطاع غزة.
ومن املقرر �أن ت�ستفيد من هذه امل�ساعدات النقدية 55
�ألف �أ�رسة فقرية يف القطاع ،بواقع  100دوالر للأ�رسة
الواحدة ،من القائمة الثانية للم�ستفيدين ،وهي ذات
الأ�رس التي ا�ستفادت م�ؤخرا من امل�ساعدة النقدية ملرة
واحدة فقط.
و�ستتم عملية توزيع امل�ساعدات النقدية عرب مكاتب
ال�بري��د التابعة ل���وزارة االت�����ص��االت وتكنولوجيا
املعلومات يف حمافظات قطاع غ��زة ،حتت �إ�رشاف
موظفي وطواقم اللجنة القطرية لإع��ادة �إعمار غزة،

وذلك وفق الآلية التي و�ضعتها وزارة االت�صاالت لت�سليم
امل�ستفيدين وفق الرتتيب الأبجدي للأ�سماء ،للحد من
ازدحام وتكد�س امل�ستفيدين �أمام مراكز التوزيع.
وت�أتي هذه امل�ساعدات �ضمن منحة �أمري قطر ال�شيخ
متيم بن حمد ،الإغاثية ل�سكان قطاع غزة بقيمة 150
دوالر.يذكر �أن اللجنة القطرية لإعادة �إعمار غزة
مليون
ُ
قد وقعت م�ؤخرا مع الأمم املتحدة مذكرة تفاهم تن�ص
على �أن تقدم اللجنة القطرية مبلغا وقدره « »20مليون
دوالر ملدة عام ،ل�صالح تنفيذ برامج «النقد مقابل
العمل» مل�صلحة ال�شعب الفل�سطيني يف قطاع غزة،
على �أن يتم تنفيذ هذه امل�شاريع بالتن�سيق الكامل مع
اللجنة القطرية.

صاللة ...عاصمة المصايف العربية 2019
�أعلنت املنظمة العربية لل�سياحة
�أم�����س االول ع��ن تتويج مدينة
�صاللة بلقب «عا�صمة للم�صايف
العربية لعام  ،»2019ما يعد
فر�صة لتفعيل وتطوير وتنمية
ال�سياحة العربية والدولية �إليها
عرب تنفيذ العديد من الفعاليات
والربامج على مدار العام.
وق��ال رئي�س املنظمة العربية
لل�سياحة د.ب��ن��در �آل فهيد � ّإن
املنظمة �ست�سعى عرب التعاون
القائم مع وزارة ال�سياحة �إلى
و�ضع خطة ا�سرتاتيجية لتنفيذ
العديد من الفعاليات والربامج
امل�شرتكة بني املنظمة والوزارة
خالل العام احلايل  2019والتي
من املتوقع �أن يكون لها مردود
�إيجابي لزيادة عدد ال�سائحني
�إل��ى مدينة �صاللة لي�صل �إلى
.٪30
و�أو�ضح �آل فهيد �أن فكرة اختيار
عا�صمة امل�صايف العربية عندما

• محمد بن راشد ومحمد بن زايد خالل جولة بقصر الوطن

افتتح نائب رئي�س الإمارات ال�شيخ رئي�س جمل�س
ال��وزراء حاكم دبي حممد بن را�شد وويل عهد
�أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة
ال�شيخ حممد بن زايد م�ساء �أم�س االول «ق�رص
الوطن» �ضمن جممع ق�رص الرئا�سة ليمثل �رصح ًا
معرفي ًا جديد ًا يربز الدور احل�ضاري والإن�ساين
للإمارات.
و�أكد ال�شيخ حممد بن را�شد �أن املوروث الثقايف
واحل�����ض��اري ل�ل�إم��ارات ميثل ر�صيد ًا زاخ��ر ًا
للأجيال احلالية واملقبلة وم�صدر قوة يدعم
طموحاتنا العري�ضة مل�ستقبل وطننا مبا ميليه
ذلك من ��ضرورة االهتمام به وحفظه ومتكني
املجتمع من الو�صول �إلى حمتواه.
و�أ�شار �إلى �أن افتتاح ق�رص الوطن و�إتاحة زيارته
لأفراد املجتمع يعك�سان حر�ص الإم��ارات على
تي�سري الفر�صة كاملة لتعريفهم بجوانب مهمة
من هذا الرتاث بكل ما يحمل من قيم �إن�سانية
و�إبداعية يجب �إحيائها واالحتفاء بها ومتريرها
�إلى الأجيال املقبلة.
وقال �إن الإم��ارات يف م�سريتها نحو امل�ستقبل
ت�ضع تراثها الفكري والإن�ساين مو�ضع كل حفاوة
وتقدير ،عرفان ًا ملا قدمه ال�سلف من �إ�سهامات
�شكّ لت اللبنات الأولى يف بناء �رصح هذا الوطن
الذي �أ�صبح اليوم رمز ًا �شاخم ًا للعزة والت�سامح
والتعاي�ش ،منوه ًا ب�أن �إتاحة الفر�صة للنا�س
ل�لاق�تراب �أك�ثر من ه��ذا امل���وروث تعني على
تعريفهم مب�ضمونه و�أهمية احلفاظ عليه.
ب���دوره� ،أك��د ال�شيخ حممد بن زاي��د اهتمام

الإم���ارات املتحدة بقيادة ال�شيخ خليفة بن
زايد رئي�س الدولة باحلفاظ على �إرثها الثقايف
والإن�ساين و�إب��راز تاريخها احلافل ومنجزات
الآب��اء والأج���داد �إ�ضافة �إل��ى تر�سيخ هويتها
الوطنية ،م�شريا �إلى �أن ذلك يعزز قيم والء
الأجيال املتعاقبة وانتمائهم �إلى الوطن وميثل
م�صدر �إل��ه��ام وح��اف��زا لبذل مزيد من اجلهد
للم�ضي قدما يف حتقيق ما ت�صبو �إليه الدولة
من رقي وتطور.
و�أو���ض��ح �أن الأهمية التي توليها الإم���ارات
للحفاظ على تراثها وثقافتها مردها �أنه يعد
ث��روة وطنية وزادا معرفيا تتناقله الأجيال
املختلفة وت�ستمد منه العزم والعطاء لتوا�صل
م�سرية خدمة الوطن وتقدمه.
و�أ�شار �إلى �أن هذه املبادرة انطلقت من �إرث
امل�ؤ�س�س املغفور له ال�شيخ زايد بن �سلطان
يف توا�صل �أبناء �شعبه وانفتاحهم على بقية
الثقافات وتقاربهم مع �شعوب العامل.
كما �أكد جهود الإمارات يف رعاية وحفظ الرتاث
والفكر العربي ونهجها القائم على مبادئ
التعاون وامل�شاركة ون�رش املعرفة ،الفتا �إلى
�أن ق�رص الوطن ومبا يت�ضمنه من معامل ثقافية
وتاريخية ميثل رافدا يرثي احل�صيلة املعرفية
لزواره وميثل ج�رس ًا جديد ًا من ج�سور التوا�صل
احل�ضاري مع ال�شعوب.
وقام ال�شيخ حممد بن را�شد وال�شيخ حممد بن
زايد و�أولياء العهود بجولة يف �أروق��ة ق�رص
الوطن اطلعوا خاللها على طابعه املعماري

يج�سد �إبداع فنون العمارة العربية وفق
الذي
ّ
ر�ؤية معا�رصة جعلت منه �رصح ًا متفرد ًا يربز
الر�سالة احل�ضارية لدولة الإمارات.
و�شملت اجلولة ع��دة اجنحة حيث ا�ستمعوا
ل�رشح ح��ول االجنحة حيث ت�ضمنت اجلولة
جناح الهدايا الدبلوما�سية ال��ذي يت�ضمن
جمموعة الهدايا اخلا�صة ُ
املق َّدمة �إلى الإمارات
جت�سد العالقات ال��ودي��ة التي جتمع
والتي
ّ
الدولة مبختلف دول العامل ،حيث يتم عر�ضها
للجمهور للمرة الأولى.
كما �شملت اجل��ول��ة ق��اع��ة «روح التعاون»
بت�صميمها الدائري املميز وب�شكل متدرج على
هيئة م�رسح مفتوح واملخ�ص�صة ال�ست�ضافة
االجتماعات والقمم الر�سمية املهمة واجلل�سات
الدورية للمجل�س الأعلى لالحتاد ،وجمل�س
«ال�برزة» الذي ا�ستوحيت ت�صاميمه كافة من
الإرث التاريخي الإماراتي العريق حيث تعقد
بني جنباته اللقاءات االجتماعية ويتم مناق�شة
الأمور املتعلقة ب�ش�ؤون البالد.
�إلى ذلك ،ت�ضمنت اجلولة �أي�ض ًا جناح «مكتبة
الق�رص» التي حتتوي على �أك�ثر من 50.000
كتاب لت�شكل وجهة �أ�سا�سية للباحثني عن
م�صادر معرفية تعنى بدولة الإم��ارات �إ�ضافة
�إل��ى «بيت املعرفة» ال��ذي ي�ضم معرو�ضات
و�أعما ً
ال فنية نادرة تلقي ال�ضوء على الع�رص
الذهبي للح�ضارة العربية و�إ�سهاماتها يف
خمتلف جماالت املعرفة الإن�سانية من علوم
وفنون و�آداب.

مجلس الوزراء اإلماراتي يعتمد االستراتيجية
الوطنية للفضاء 2030
اعتمد جمل�س ال��وزراء الإماراتي
ب��رئ��ا���س��ة ن��ائ��ب رئ��ي�����س جمل�س
ال��وزراء حاكم دبي ال�شيخ حممد
بن را�شد ،اال�سرتاتيجية الوطنية
للف�ضاء  ،2030وذل���ك خالل
اجتماع املجل�س يف ق�رص الرئا�سة
ب�أبوظبي.
و�أك��د ال�شيخ حممد بن را�شد �أن
الإم����ارات ا�ستطاعت خ�لال فرتة
وجيزة وبف�ضل ر�ؤيتها �أن ت�ؤ�س�س
قاعدة اقت�صادية وبنية حتتية

متطورة ،وكفاءات �إماراتية �شابة
وغريها من القدرات واملمكنات
التي هي�أتها لتكون من الأوائل يف
املنطقة �ضمن ال�سباق العاملي
الكت�شاف الف�ضاء ،واليوم ت�أتي
اال�سرتاتيجية الوطنية للف�ضاء
ال�ستكمال هذه اجلهود ،وو�ضعها
يف �إطار عملي لتحقيق الغايات.
وق���ال« :ب��الأم�����س ق��اد املواطن
الإماراتي �إطالق �أول قمر �صناعي،
وهو بالغد القريب �سيتولى �إدارة

�أكرب املحطات العاملية يف العلوم
والف�ضاء م��ن �أر����ض الإم����ارات،
فقطاع الف�ضاء هو م�ستقبل املواطن
الإماراتي ..ينطلق من �أر�ض زايد
ل�صناعة م�ستقبل العامل».
كما قال« :م�ستمرون باال�ستثمار يف
امل�شاريع والأن�شطة الف�ضائية..
والتي تعود بالنفع على الوطن
وامل���واط���ن ..وال��ه��دف تر�سيخ
ق��واع��د �صناعة الف�ضاء لأجيال
امل�ستقبل ..وو�ضع ال��دول��ة يف

م�صاف ال��دول املتقدمة يف تلك
ال�صناعة».
و�أ�ضاف�« :سنعمل على ت�أهيل كوادر
وطنية م�ؤهلة يف هذا القطاع..
ودع��م��ه ب��امل��راك��ز البحثية..
التخ�ص�صية..
وال���وظ���ائ���ف
وبيئة علمية وت�رشيعية حمفزة
وج��اذب��ة خل��دم��ة الإن�سانية..
فطموح دولتنا ال يقف عند حدود
الأر�ض ..والف�ضاء يت�سع لأفكارنا
وم�رشوعتنا امل�ستقبلية».

عمان :رئاسة األركان تنظم فعاليات

بمناسبة أسبوع التثقيف المروري
• مدينة صاللة

طرحتها املنظمة يف �إطار املجل�س
الوزاري العربي لل�سياحة بجامعة
ال���دول العربية يف ع��ام 2013
و�ضعت لها الكثري من املعايري

ل�ضمان �أن تكون ه��ذه اجلائزة
م�صدر �إلهام للمزيد من التطوير
والتعزيز امل�ستمر لل�سياحة
العربية البينية.

نظمت رئا�سة �أركان قوات ال�سلطان امل�سلحة
العمانية �صباح �أم�س الأول فعاليات للتوعية
املرورية ملنت�سبي وزارة الدفاع ورئا�سة
�أركان قوات ال�سلطان امل�سلحة ،حتت رعاية
رئي�س التوجيه املعنوي العميد الركن ح�سن
بن علي املجيني.
ومت عر�ض فيلم عن ال�سالمة املرورية وحجم
اخل�سائر الب�رشية وامل��ادي��ة التي تخلفها
احلوادث املرورية.
من جانبه� ،أكد الباحث من مركز ال�سلطان

قابو�س العايل للثقافة والعلوم ب�صاللة
عبدالله ال�شحري �أهمية املحافظة على ما
تنعم به ُعمان من �أمن وا�ستقرار يف ظل ما
تنعم به ال�سلطنة من �أنظمة وقوانني تكفل
بقاء ا�ستقرارها وعلى ر�أ�سها تلك الأنظمة
املعنية باملحافظة على الإن�سان العماين،
ومنها القوانني املرورية.
وتقدير ًا لإجادتهم يف القيادة ،قام راعي
ُ
املنا�سبة بت�سليم ال�شهادات للمجيدين
من منت�سبي مكتب ال��وزي��ر امل�س�ؤول عن

�ش�ؤون الدفاع ،ومكتب ا لأمني العام بوزارة
ال��دف��اع ،ورئا�سة �أرك��ان ق��وات ال�سلطان
امل�سلحة للعام املن�رصم  ،2018كما مت
ت��ك��رمي امل�����ش��ارك�ين يف فعاليات �أ�سبوع
التثقيف املروري لهذا العام .ويف اخلتام
جتول راعي املنا�سبة واحل�ضور يف معر�ض
ال�صور ال�ضوئية الذي �أقيم بهذه املنا�سبة
جم�سد ًا م�شاهد من واقع احلوادث املرورية
وم�سبباتها وقواعد ال�سري على الطريق من
�أجل حتقيق ال�سالمة العامة.

أشادت بعمق العالقات التاريخية بين البلدين

رئيسة مجلس النواب البحريني :رفع مستوى التعاون البرلماني مع فرنسا
�أ�شادت رئي�سة جمل�س النواب البحريني
فوزية زينل بامل�ستوى املتقدم للتعاون
امل�شرتك بني البحرين وفرن�سا ،وعمق
العالقات التاريخية الوطيدة ،والتن�سيق
املتبادل على امل�ستوى ال�سيا�سي واالقت�صادي
والأمني والثقايف ،والذي ميتد لأكرث من 45
عام ًا ،م�ؤكدة حر�ص اململكة على تعزيز �أطر
التن�سيق والت�شاور مع فرن�سا حول الق�ضايا
امل�شرتكة كافة ،ومب��ا ي�صب يف م�صلحة
البلدين وال�شعبني ال�صديقني.
و�أك���دت حر�ص جمل�س ال��ن��واب على رفع
م�ستوى ال��ت��ع��اون ال�برمل��اين م��ع جمل�س
النواب الفرن�سي ،وتر�سيخ العمل املتبادل

يف املجال الت�رشيعي والقانوين ،والتن�سيق
يف املواقف واملحافل الدولية ،عرب حتقيق
الفاعلية الكاملة للجنة ال�صداقة الربملانية
البحرينية الفرن�سية ،والبناء على ما
حتقق من نتائج �إيجابية طوال ال�سنوات
املا�ضية.
جاء ذلك خالل لقاء رئي�سة جمل�س النواب
يف مكتبها �أم�س الأول ال�سفرية الفرن�سية
لدى البحرين �سي�سيل لوجنيه وامل�ست�شار
الأول بال�سفارة جون فيليب فابريغا�س.
م��ن جانبها� ،أ���ش��ادت ال�سفرية �سي�سيل
لوجنيه بالتطورات الدميقراطية الالفتة
يف البحرين ،والنتائج امللمو�سة يف

م�سرية الإ�صالحات ال�سيا�سية واالقت�صادية،
وحر�ص اململكة على �إ�شاعة مفاهيم الت�سامح
وال�سالم ،و�إبراز الدور الفاعل للمملكة يف
امل�ساعي الدولية لنبذ العنف والتطرف
وم�ساندة اجلهود الرامية لتحقيق الأمن
وال�سلم الأهليني يف العامل.
يف �ش�أن بحريني �آخر� ،شارك وكيل الوزارة
للزراعة والرثوة البحرية ال�شيخ حممد �آل
خليفة يف امل�ؤمتر الوزاري للدول املانحة
ل��دع��م ال�����ص��ن��دوق االئ��ت��م��اين والربنامج
الإقليمي ملكافحة �سو�سة النخيل احلمراء
بح�ضور عدد من ال��وزراء ور�ؤ�ساء الوفود
امل�شاركة من  13دولة ،و 12منظمة دولية

متخ�ص�صة بزراعة النخيل وانتاج التمور،
واملنعقد يف االمارات.
كما ح�رض وكيل الوزارة للزراعة والرثوة
البحرية البحريني حفل توزيع جائزة
خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار
ال���زراع���ي يف دورت��ه��ا احل��ادي��ة ع�رش،
تعد من�صة لتقدير وتكرمي الأفراد
والتي
ُ
وامل�ؤ�س�سات من �شتى �أنحاء العامل الذين
قدموا �إ�سهامات جليلة يف هذا املجال،
كما �أن��ه��ا ت�شكل ملتقى �سنوي ًا لتبادل
اخلربات واملعرفة وج�رس ًا للتوا�صل بني
كافة ال�شعوب ،وتهدف تلك اجلائزة �إلى
دع��م البحث العلمي وت�شجيع وتقدير

العاملني يف تطوير القطاع الزراعي
وقطاع نخيل التمر بالإمارات والعامل،
واال�ستفادة من خمتلف اخلربات لالرتقاء
بالواقع الزراعي ونخيل التمر وفق �أف�ضل
املمار�سات الدولية.
وبهذه املنا�سبة ،عرب ال�شيخ حممد بن �أحمد
عن �سعادته مل�شاركة البحرين هذا امل�ؤمتر،
معرب ًا عن بالغ امتنانه للتعاون امل�ستمر
مع جهود االمارات باالهتمام بتنمية القطاع
الزراعي وبرنامج الأمن الغذائي ،منوها
الى ما تبذله منظمة الأغذية والزراعة للأمم
املتحدة من جهود مق ّدرة يف تعزيز �إدماج
�أهداف التنمية امل�ستدامة.

• فوزية زينل

