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أكدت أنها تبنت سياسة واضحة لتمكين المرأة في الميادين كافة

قطر :نعمل على تحقيق المساواة بين الجنسين

• غامن الكواري

�أكدت قطر �أنها حققت تطور ًا بارز ًا يف حتقيق
الغايات املرتبطة بتحقيق امل�ساواة بني
اجلن�سني ،ومتكني كل الن�ساء والفتيات،
و�أنها تعمل على حتقيق امل�ساواة بني اجلن�سني
و�إعمال حقوق الإن�سان للمر�أة ومتكينها من
خالل جميع عنا�رص خطة التنمية امل�ستدامة.
جاء ذلك ،خالل كلمة �أدلى بها وكيل الوزارة
امل�ساعد يف وزارة التنمية الإداري��ة والعمل
وال�ش�ؤون االجتماعية غ��امن ال��ك��واري ،يف
احل��وار رفيع امل�ستوى بني ال���وزراء حول
«�أنظمة احلماية االجتماعية والو�صول �إلى
اخلدمات العامة والبنية التحتية امل�ستدامة
للم�ساواة ب�ين اجلن�سني ومت��ك�ين امل���ر�أة
والفتيات» ال��ذي �أج��رت��ه ال���دورة الثالثة
وال�ستون للجنة و�ضع املر�أة التابعة للأمم
املتحدة.
وقال الكواري �إن «امل�ساواة بني اجلن�سني
ومتكني الن�ساء والفتيات هو هدف �أ�سا�سي
من �ضمن �أهداف التنمية امل�ستدامة� ،إذ تبنت
قطر �سيا�سة وا�ضحة لتعزيز ومتكني املر�أة يف
امليادين كافة ،وهذا ما متت الإ�شارة �إليه يف
ر�ؤية قطر الوطنية .»2030
و�أ���ض��اف �أن « قطر حققت تطورا ب��ارزا يف

حتقيق الغايات املرتبطة بتحقيق امل�ساواة
بني اجلن�سني ومتكني كل الن�ساء والفتيات»،
م�شريا �إلى �إعالن �أمري قطر متيم بن حمد عن
تعهد الدوحة بتوفري التعليم ذي اجلودة
ملليون فتاة بحلول العام  ،2021دعما لإعالن
«�شارليفوا» الذي �صدر عن قمة جمموعة الدول
ال�سبع يف �شهر يونيو .2017
و�أف���اد ب���أن قطر ق��ام��ت ،وباال�ستناد �إلى
الأ�س�س الد�ستورية يف تعزيز امل�ساواة بني
اجلن�سني ،ب�إتاحة الفر�ص للمر�أة يف التعليم
ويف احل�صول على اخلدمات ال�صحية وفر�ص
العمل ،وكذلك امل�شاركة يف خمتلف ميادين
العمل عالوة على امل�شاركة ال�سيا�سية.
و�أو�ضح �أنه قد نتج عن هذه اجلهود حت�سن يف
و�ضع املر�أة يف م�ؤ�رشات �سوق العمل وال�صحة
والتعليم والتدريب ،م�شريا �إلى ت�صدر دولة
قطر املركز الأول يف قائمة امل�ؤ�رش الفرعي
لأف�ضل الأنظمة ال�صحية على م�ستوى الدول
العربية وحتتل املرتبة اخلام�سة يف قائمة
�أف�ضل النظم ال�صحية يف العامل.
ولفت �إلى �أن قطر عملت على حتقيق امل�ساواة
بني اجلن�سني ومتكني املر�أة من خالل �إعطاء
الأولوية �ضمن الربامج الإمنائية للمبادرات

الرامية �إل��ى تعزيز التمكني االقت�صادي
واالج��ت��م��اع��ي ل��ل��م��ر�أة ،وت��ع��زي��ز ومتكني
الأ�رسة.
وبني �أن قطر قد خطت خطوات كبرية باجتاه
حتقيق هذه الأهداف وال�سيما يف جمال تعميم
التعليم والرعاية ال�صحية واالرتقاء مب�ستوى
معي�شة الفرد ،وقال �إنه «هذا ما متت ترجمته
يف تبوء دولة قطر مرتبة متقدمة يف تقرير
التنمية الب�رشية الدويل لعام 2016م ال�صادر
عن برنامج الأمم املتحدة الإمنائي �إذ ت�صدرت
قطر الدول العربية ،واحتلت املرتبة الثالثة
والثالثني عامليا».
و�أ�شار الكواري �إلى ح�صول قطر على املرتبة
اخلام�سة وال��ع����شري��ن عامليا واملرتبة
الثانية على م�ستوى الدول العربية يف م�ؤ�رش
التناف�سية العاملي لعام 2018-2017م.
وقال �إن «هذا امل�ؤ�رش يقي�س العوامل التي
ت�سهم يف دفع عجلة الإنتاجية واالزده��ار لـ
 137دولة حول العامل ،وفقا ملعايري متعددة
من بينها البنية التحتية والتعليم وال�صحة
والتدريب وكفاءة �سوق العمل وحجمه وتطور
ال�سوق املايل ،وتطور بيئة الأعمال واالبتكار
والتكنولوجيا».

بمناسبة عيد العلم العسكري الثاني

تكريم الحاصلين على الشهادات العليا
من منتسبي قوة دفاع البحرين
ك��رم��ت هيئة الأرك����ان البحرينية
عدد ًا من منت�سبي قوة دفاع البحرين
احلا�صلني على ال�شهادات العليا من
حملة الدكتوراه واملاج�ستري وذلك
مبنا�سبة عيد العلم الع�سكري الثاين
بنادي �ضباط قوة دفاع البحرين.
من جانبه ،قال رئي�س هيئة الأركان
البحرينية ال��ف��ري��ق ال��رك��ن ذي��اب
النعيمي ان قوة الدفاع منذ الت�أ�سي�س
قد �أولت اهتمام ًا خا�ص ًا مب�سار التعليم
متوازي ًا مع م�سار التدريب الع�سكري.
و�أكد �أن هذا االهتمام واكب منذ بزوغ
ال�ضوء الأول لت�أ�سي�س قوة الدفاع
حيث مت و�ضع �أه��داف تتعلق بتنمية
كفاءة منت�سبي قوة الدفاع ع�سكري ًا
وعلمي ًا مثل كفتي امليزان �إميان ًا مببد�أ
�أن القوة احلقيقية ت�أتي �أو ًال من خالل
االهتمام بالتنمية الب�رشية من منطلق
�أن تنمية الأوطان و�إعمارها ت�أتي �إلى
قوة حتتاج �إلى قوة حتميها وحت�صن
مكت�سباتها.
و�أ���ض��اف� ،إن م��ا و�صلت �إل��ي��ه قوة
ٍ
ال��دف��اع ال��ي��وم م��ن ق��ف� ٍ
نوعية يف
�زة
دخول املنظومات الع�سكرية احلديثة
التي حتتاج �إل��ى الت�أهيل العلمي
والعملياتي ما كان ليتحقق �إال من
خالل تلك الأهداف العري�ضة املبنية
على ال��ك��ف��اءة الإداري�����ة وال��ق��درات
العلمية».
وت��اب��ع النعيمي�« :أ�صبحت لدينا
منظومة تعليمية وتدريبية ذات

م�ستويات خمتلفة يف جميع املجاالت
واملكونات تعمل ب�شكل من�سجم مع
متطلبات خُ
وم��رج��ات كافة الفنون
القتالية والإدارية والفنية والعلمية
جلميع الرتب».
بدروه ،قال �آمر الكلية امللكية للقيادة
والأركان والدفاع الوطني اللواء الركن
بحري عبدالله املن�صوري� :إن م�سرية

• جانب من فعاليات حفل التكرمي

العلم احلديث يف البحرين انطلقت
ت�أكيدا لل�شعور العميق ب�أهمية العلم
ودوره يف نه�ضة ال�شعوب ورقي الأمم
وبناء الدول ومنطلق ًا وحمور ًا للتفاهم
بني الدول و�إدراك احلكومة الرا�سخ
ب�أن العلم �أ�سا�س يف بناء ح�ضارات
الأم��م وفهم العامل وفهم ال�شعوب
لبع�ضها البع�ض.

فاطمة بنت مبارك :الطفل اإلماراتي
يحظى بكل اهتمام ورعاية

بالأمومة والطفولة
هن�أت رئي�سة االحتاد
بالتعاون مع اجلهات
الن�سائي العام رئي�سة
وامل�ؤ�س�سات املعنية
امل��ج��ل�����س الأع���ل���ى
يف ال��دول��ة ومنظمة
للأمومة والطفولة
الأمم املتحدة للطفل
يف الإم��ارات ال�شيخة
«يوني�سيف».
فاطمة بنت مبارك،
تقدما
و�أك����دت «�أن
الأم���ه���ات والأط��ف��ال
ً
يرا ح���دث العام
مبنا�سبة االحتفال
ك��ب� ً
املا�ضي  2018ب�ش�أن
ب�����ـ«ي�����وم ال��ط��ف��ل
ال��ط��ف��ول��ة ع��ن��دم��ا
الإماراتي».
وجهنا ب�إن�شاء جمل�س
وقالت ال�شيخة فاطمة
�شورى الأطفال و�إعالن
�إن الطفل الإماراتي
اجل���ائ���زة اخلا�صة
يحظى بكل اهتمام
بالأمومة والطفل..
ورعاية فقد وفرت له
وهذان احلدثان لقيا
الدولة كل �سبل الأمان
ا�ستجابة كبرية من
واالطمئنان واحلماية
• ال�شيخة فاطمة بنت مبارك
كافة م�ؤ�س�سات ومن
وك��ل و���س��ائ��ل العلم
والرعاية التي تعد �أطفالنا للم�ستقبل وهم ينعمون الفئات املجتمعية الأخرى حيث �شهد االحتفال ب�إعالن
ؤثرا من قيادات
ريا
اجلائزة
بحا�رض مزدهر.
جتاوبا كب ً
ً
وح�ضورا م� ً
ً
و�أ�ضافت �أن «قيادتنا الر�شيدة مل ت ��أل جه ًدا يف الدولة ووزرائها و�شاركت عدة جهات لها مكانتها يف
الوقوف مع الأم و�أطفالها وقدمت لهم الكثري يف �سبيل املجتمع يف تقدمي خرباتها يف جمال الطفولة والأمومة
النهو�ض بهم والأخذ بيدهم نحو التقدم وقد �أقرت الأمر الذي دفعنا �إلى جعل هذه اجلائزة عاملية لتعم
الإمارات العام املا�ضي يوم اخلام�س ع�رش من �شهر فائدتها على كل الأمهات والأطفال يف العامل».
يوما لالحتفال بهم بهدف �إظهار و�أو�ضحت �أن �إن�شاء جمل�س �شورى الأطفال هو خطوة
مار�س من كل عام
ً
اهتمام املجتمع بتطلعاتهم واهتماماتهم وم�ساعدتهم متقدمة تهدف �إلى �إيجاد من�صة ي�ستطيع من خاللها
على تخطي �أي��ام عمرهم بي�رس و�سهولة ا�ستعدا ًدا الأطفال التعبري عما يجول بخاطرهم بكل حرية وما
يطمحون �إليه من و�سائل ت�سهل عليهم حياتهم وما
للم�ستقبل ليقودوا م�سرية التنمية يف بالدهم».
وقالت �إن «الطفل هو �صانع امل�ستقبل ورجل الغد يحلمون به من م�ستقبل مزدهر ينتظرهم ،م�شرية
لذلك علينا �أن نعمل من �أجل �أن نوفر له كل املقومات �إلى �أن املجل�س عقد �أول جل�سة تعارفية له يف مقر
�صحيحا ���س��واء �صح ًيا املجل�س الأعلى للأمومة والطفولة مت خاللها انتخاب
التي متكنه م��ن �أن ينمو
ً
واجتماع ًيا وثقاف ًيا ،الفتة �إلى �أن الإم��ارات باتت رئي�س املجل�س اال�ست�شاري للأطفال و�أع�ضاء اللجان
من الدول الرائدة عامل ًيا يف جمال حماية ورعاية وهي خطوة مهمة لرت�سيخ مفهوم هذا املجل�س وجعله
الطفولة وكانت �سباقة يف متكني ه��ذه ال�رشيحة منربا حرا للأطفال ليعربوا عن �آرائهم يف الربامج
املهمة من املجتمع من التمتع بكل احلقوق التي التي تنفذ من �أجلهم.
ودعت ال�شيخة فاطمة بنت مبارك جميع فئات املجتمع
يكفلها القانون.
و�أ���ش��ارت «�أم الإم����ارات» �إل��ى �أن املجل�س الأعلى خا�صة الأ�رس والأمهات لأن يبذلوا كل جهد ممكن من
للأمومة والطفولة خطا خطوات مهمة يف �سبيل �إ�سعاد �أجل �أن ي�شعر �أطفالنا ب�أننا دائما نقف �إلى جانبهم
الطفل من خالل الربامج وور�ش العمل التي ي�ضعها ونحنو عليهم بالرعاية واالهتمام حتى يعي�شوا
وينفذها وفقا للخطط واال�سرتاتيجيات التي تتعلق ب�أمان واطمئنان.

و�أكد �أن ارتكاز العلم على قواعد و�أ�س�س
متينة يقود �إل��ى اال�ستخدام الأمثل
للعلوم واملعارف من �أجل اال�ستدامة
يف التنمية و�إح��داث نقلة نوعية يف
خمتلف جماالت احلياة وهذا ال ي�أتي
�إل��ى من خالل �أر�ضية علمية خ�صبة
وبيئة وطنية تنعم بالأمن والأمان.
و�أو�ضح �أن قوة دف��اع البحرين منذ

فجر الت�أ�سي�س اختطت �سيا�سة للتعليم
والتدريب ارتكزت على ر�ؤية احلكومة
ببناء قوة ع�سكرية ع�رصية حمرتفة
تتمتع ب�أعلى امل�ستويات من الكفاءة
واجلاهزية م�سلحة ب�أحدث ما تو�صل
�إل��ي��ه العلم الع�سكري م��ن العلوم
والنظريات الع�سكرية ،و�إن ترجمة
ر�ؤى وطموح اململكة كفكر ومتزن
م�ست�رشف ًا للم�ستقبل كان له عظيم
الأث��ر �إل��ى ما و�صلت �إليه قوة دفاع
البحرين من التميز واالحرتافية.
كما �أك��د �أن ه��ذه ال����صروح العلمية
الع�سكرية التي �شيدت هي خري �شاهد
على �صدق الوعد وعظيم الإجناز كما
كان للفكر النري ب�أن ي�سري الت�أهيل
والإعداد الع�سكري جنب ًا �إلى جنب مع
الت�أهيل الأكادميي له عظيم املردود
على الإعداد والت�أهيل ال�شمويل ،وعلى
�أ�سا�س ذلك قامت القيادة العامة لقوة
دفاع البحرين بتوفري منح وبعثات
درا�سية لإك��م��ال ال��درا���س��ات العليا
يف خمتلف حقول املعرفة والعلوم
الإن�سانية والتطبيقية ملنت�سبي قوة
دف��اع البحرين من منطلق الواجب
و�إميان ًا منها بدور العلم والتعليم يف
بناء وطن مزدهر فلقد كانت �أول �سنة
ابتعاث للدرا�سات العليا يف العام
« »1980وكانت �أول املنح الدرا�سية
يف �أواخ��ر الت�سعينيات الأم��ر الذي
ر�سخ مفهوم الدور العلمي والتعليمي
لقوة دفاع البحرين.

الدوحة تشارك بحفل توزيع

جوائز «البر العالمية» في تركيا

�شاركت قطر يف حفل توزيع جوائز «الرب العاملية» يف ن�سختها
اخلام�سة التي ا�ست�ضافتها العا�صمة الرتكية �أنقرة برعاية وقف
الديانة الرتكي ،بح�ضور الرئي�س رجب طيب �أردوغان.
وتر�أ�س وفد قطر وزير الأوق��اف وال�ش�ؤون الإ�سالمية والوفد
املرافق ،د.غيث الكواري تلبية لدعوة من رئي�س ال�ش�ؤون
الدينية باجلمهورية الرتكية لربوفي�سور علي �أربا�ش ،كما
ح�رض احلفل �سفري قطر لدى تركيا �سامل بن �آل �شايف.

مجلس التعاون يدعو التخاذ
إجراءات تكافح الخطابات
المؤججة للعنصرية
���ش��ارك��ت الأم����ان����ة ال��ع��ام��ة
ملجل�س التعاون لدول اخلليج
العربية� ،أم�����س ،يف احللقة
النقا�شية املعنية بتخفيف
ح���دة ال�����ش��ع��ب��وي��ة القومية
و�إيديولوجيات
املت�صاعدة
التفوق العن�رصي املتطرفة
وجمابهتها� ،ضمن �أعمال الدورة
الـ  40ملجل�س حقوق الإن�سان
يف جنيف.
و�ألقى املندوب الدائم ل�سلطنة
عمان لدى الأمم املتحدة بجنيف
ال�سفري عبدالله الرحبي ،بيانا
با�سم دول جمل�س التعاون لدول
اخلليج العربية� ،أكد فيه على �أن
العملية الإرهابية اجلبانة التي
ا�ستهدفت م�سجدين يف نيوزيلندا
وراح �ضحيتها الع�رشات من
الأب��ري��اء امل�سلمني وع��دد �آخر
من امل�صابني يف م�شهد مروع
للجميع ،تثبت ب�أن الإرهاب ال
حدود له والدين والثقافة ،كما
�أكدت على �أهمية هذا احلوار الذي
ي�شهده جمل�س حقوق الإن�سان،
يف �سياق اال�ستجابة ملا نادت
ب��ه ال����دول امل��ح��ب��ة لل�سالم

والت�سامح واح�ت�رام التنوع
الثقايف ،ومنها دول جمل�س
التعاون وما عربت عنه من قلق
�إزاء ت�صاعد ظاهرة ال�شعبوية
القومية و�إيديولوجيات التفوق
العن�رصي املتطرفة امل�ؤججة
للتمييز العن�رصي واملبني
على الدين واملعتقد وكراهية
الأجانب.
و�أك��د الرحبي �أن دول جمل�س
ال��ت��ع��اون ت ��ؤك��د على �أهمية
م��ا ج��اء يف �إع�ل�ان وبرنامج
عمل «دي��رب��ن» ،ال �سيما من
حيث الدعوة التخاذ �إجراءات
تهدف ملكافحة هذا النوع من
اخلطابات امل�ؤججة .و�أنه يف
هذا ال�سياق ،ت�شدد دول جمل�س
ال��ت��ع��اون على ��ض�رورة �إي�لاء
الدول االهتمام الكايف لتطوير
�سبل مكافحة ه��ذه الظاهرة
اخل��ط�يرة ال��ت��ي ت��ه��دد ن�سيج
املجتمعات و�أن ت�سرت�شد لتلك
الغاية مببادئ حقوق الإن�سان
العاملية التي ت�ؤكد على �أن
جميع الب�رش يولدون �أح��رارا
مت�ساوين يف الكرامة واحلقوق.

السعودية تحذر من الخطابات
العنصرية

ح��ذرت ال�سعودية م��رار ًا وت��ك��رار ًا من اخلطابات العن�رصية
املعادية للثقافات الأخ��رى على امل�ستوى الوطني ،ودعت
بع�ض احلكومات �إلى اعتماد خطابات و�سيا�سيات متوازنة
ت�سهم يف دمج امل�سلمني يف هذه الدول يف جمتمعاتها.
جاء ذلك يف كلمة اململكة التي �ألقاها رئي�س ق�سم حقوق الإن�سان
يف البعثة الدائمة لل�سعودية لدى الأمم املتحدة واملنظمات
الدولية بجنيف د .فهد املطريي ،يف حلقة النقا�ش حول
تخفيف حدة ال�شعبوية القومية املت�صاعدة وايديولوجيات
التفوق العن�رصي املتطرفة وحماربتها يف جمل�س حقوق
الإن�سان الدورة  40يف مقر الأمم املتحدة بجنيف.
ويف بداية الكلمة انتهز املطريي هذه املنا�سبة ليعرب با�سم
ال�سعودية عن �أحر التعازي ل�ضحايا الهجوم الإرهابي الذي
وقع يف م�سجدي مدينة كري�ست ت�شري�ش يف نيوزيلندا.
و�أعرب املطريي با�سم اململكة عن القلق من بع�ض اخلطابات
وال�سيا�سات العن�رصية يف بع�ض الدول من بينها ا�سرتاليا،
و�آي�سالندا ،ونيوزيلندا ،وكندا ،وهولندا ،وبلجيكا ،و�أملانيا،
وفرن�سا ،وبريطانيا ،والرنويج ،والدمنارك ،وال�سويد.

خالل حفل بمناسبة مشاركة السلطنة كضيف خاص في معرض باريس للكتاب

مسقط :تعزيز التآخي القائم على الحوار والتفاهم
�أقيم يف العا�صمة الفرن�سية باري�س
حفل ا�ستقبال مبنا�سبة م�شاركة
ال�سلطنة ك�ضيف خا�ص يف فعاليات
معر�ض باري�س ال���دويل للكتاب
يف دورت���ه الـ ،39بح�ضور عدد
من امل�س�ؤولني وال��وف��د املرافق
وعدد من امل�س�ؤولني يف احلكومة
الفرن�سية.
وقال وزير الإعالم العماين رئي�س
ال��وف��د امل�����ش��ارك يف فعاليات
املعر�ض د .عبداملنعم احل�سني:
«جئنا من بالد ال�سندباد واللبان
ال��ع��م��اين� ..إل���ى ب��اري�����س النور
والثقافة ..كما فعل �أج��دادن��ا يف
غابر الأيام ..نحمل الكلمة يف كتاب
مفتوح عنوانه ال�سالم واملحبة..
واالنفتاح والت�آخي ..والتوا�صل
الإن�ساين احل�ضاري.
و�أ�ضاف« :جئنا من م�سقط ال�صداقة،
حيث يقف املتحف الفرن�سي �شاهد ًا
على عمق العالقة التاريخية ،ونقر�أ
يف الوثائق العمانية الفرن�سية
التي حملناها معنا �إلى هنا ذلك
التوا�صل الإن�ساين الراقي لنجدد
معا ما ارت�ضيناه ،ولنخط وثيقة
الثقافة الإن�سانية التي جتمعنا
وت�سري بنا �إل��ى امل�ستقبل� ،إنها
مبنية على ال�سالم مع ال��ذات ومع
الآخر.
و�أو�ضح �أن م�شاركة ال�سلطنة ك�ضيف
خا�ص يف معر�ض باري�س الدويل
للكتاب حتت عنوان «ال�سالم عرب
كتب مفتوحة» والآن عمان وفرن�سا
منفتحان على املدى الوا�سع والرحب
بغية �إعمال الفكر وتعزيز الت�آخي
القائم على احلوار والتفاهم.
ووج��ه احل�سني �شكره �إل��ى اللجنة
املنظمة للمعر�ض على ت�سهيل
احل�����ض��ور �إل���ى ب��اري�����س بربنامج
ثقايف متكامل يعرب عن عمان الفكر
والثقافة والفنون والآداب.

• جانب من فعاليات احلفل

• الحسني :عمان مالذ اإلنسانية ...ونسعى إلى االبتعاد
عن الصراعات والحروب
و�أكد �أن الثقافة كما يراها يف ُعمان
ه��ي م�لاذ الإن�سانية وم�ستقبلها
وخ�شبة خال�صها ،تعلمنا الإ�صغاء
�إلى الآخر ومد يد الت�آخي وتعزيز
احل��وار وتعظيم القيم الإن�سانية
امل�شرتكة ،هكذا نرى ثقافة ال�سالم
التي تن�أى بنف�سها عن ال�رصاعات
واحل��روب والنزاعات وتبنى على
ما هو م�شرتك ،وهذه هي العالقات
العمانية  -الفرن�سية حا�رض ًا
وم�ستقبالً ..نقر�أ يف كتاب واحد..
ك��ت��اب ال�����س�لام وال��ع��دل واملحبة
وال�صداقة.

وت�����ض��م��ن االح��ت��ف��ال ع���زف فرقة
الأورك�سرتا ال�سيمفونية العمانية
جمموعة من املقطوعات املو�سيقية
بد�أتها مبعزوفة رومان�سية حلمدان
ال�شعيبي تلتها افتتاحية رينالدو
لهندل وم��ن ث��م �أغنية ال��ن��وم يف
احلديقة الغام�ضة واختتمت الفرقة
معزوفاتها مبنيوت من �أوبرا برني�س
لهندل �إ�ضافة �إل��ى ع��زف «�أنغام
عمانية جت��وب ال��ع��امل» ،قدمتها
عازفة الكمان طاهرة جمال وعازفة
البيانو زهراء اللواتية.
كما ت�ضمنت االحتفالية عر�ض

فيلمني وثائقيني حتدثا عن ال�سلطنة
ومعر�ضا لل�صور ا�شتمل على �صور
حت��ك��ي ع��ن الطبيعة وال��ت��اري��خ
واحل�����ض��ارة يف ُع��م��ان والإن�سان
�ع��م��اين وال���ع���ادات والتقاليد
ال� ُ
واحلياة الربية ومنجزات النه�ضة
املباركة.
يذكر �أن ال�سلطنة وفرن�سا ترتبطان
بعالقات ثقافية وطيدة �أ�سهمت على
الدوام يف ا�ستمرار تبادل امل�شاركات
الثقافية بني امل�ؤ�س�سات املختلفة
والأط���ر الثقافية الأخ���رى يف كال
البلدين ال�صديقني.

