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أكد أن سياسة السلطنة تقوم على الصدق والشفافية

لمساعدة الناس في المجاالت التعليمية واإلنسانية

بن علوي :عمان ال تتبع «أجندات خفية»

محمد بن راشد يعلن عن الموسم الثالث

 ...وال تواجه خصومة مع أحد
�شدد الوزير امل�س�ؤول عن ال�ش�ؤون اخلارجية العمانية
يو�سف بن علوي على �أنّ ر�ؤية العاهل العماين ال�سلطان
قابو�س بن �سعيد و�ضعت �سيا�سة خارجية وا�ضحة
لل�سلطنة ال تتبع «�أجندات خفية» ،بل تقوم على ال�صدق
وال�شفافية وفق قواعد �أ�سا�سية ال حتيد عنها.
ج��اء ذل��ك يف حما�رضة يف النادي الثقايف العماين
بعنوان «�أث��ر العالقات اخلارجية العمانية يف ظل
املتغريات».وقال بن علوي خالل املحا�رضة �إنّ عمان
ال تواجه �أي خ�صومة مع �أحد ،و�أنّ عالقات عمان مع
جريانها ال تعاين من �أي �أزمات ،م�شريا �إلى �أنّ احلدود
العمانية مع الدول املجاورة متفق عليها ،حيث �إنّ
العاهل العماين ا�ست�رشف يف وقت مبكر املواقع التي
قد ت�شهد �رصاعات ،و�أ�سفرت هذه الر�ؤية اال�ست�رشافية
عن توقيع اتفاقيات حدود مع دول اجلوار.
وبينّ �أنّ ال�سيا�سات العمانية يف جميع املجاالت ،ولي�س
فقط ال�سيا�سة اخلارجية ،تقوم على مبد�أ «ال �رضر وال
�رضار» ،و�أنّ م�سار ال�سلطنة وا�ضح «لنا وللغري».
وتطرق �إلى الق�ضية الفل�سطينية والزيارة التي قام
ّ
بها رئي�س ال���وزراء الإ�رسائيلي بنيامني نتنياهو
�إلى ال�سلطنة ،وقال �إنّ ال�سلطنة ال تتو�سط ،بل �إنّ ها
ا�ستجابت لطلب من الفل�سطينيني والإ�رسائيليني بت�سهيل
لقاء؛ انطالقا من ثقتهم يف حيادية املوقف العماين،
م�ؤكدا �أنّ عمان ال جترب �أحدا على اتخاذ موقف ما �أو
القيام «ب�شيء هو ال يريده».
و� ّأكد بن علوي حق ال�شعب الفل�سطيني يف قيام دولته
عاما من ال�رصاع امل�ستمر ،معتربا
امل�ستقلة بعد ً 70
�أنّ قيام هذه الدولة �أمر ا�سرتاتيجي لي�س للفل�سطينيني
وح�سب ،بل يف �صالح اجلميع ،مو�ضحا �أنّ ال�سلطنة
تتابع الق�ضية الفل�سطينية بكل م�صداقية.

• يوسف بن علوي

و�أ���ش��ار �إل��ى ال�صعوبات التي ت��واج��ه ح��ل الق�ضية
الفل�سطينية ،يف مقدمتها ق�ض ّية القد�س ،الفتا �إلى �أنّ
قد�س ّية املدينة من الناحية الدينية جتعل كل طرف
�سواء كان م�سلما �أو م�سيحيا �أو يهوديا �إلى التم�سك
بهذه املدينة ،والتي ت�ضم امل�سجد الأق�صى والكنائ�س
امل�سيحية و«احلائط» معتربا �أنّ ها ك ّلها «�أماكن معروفة
من الناحية اجلغرافية وم�ساحتها .لكن الكل ي ّدعي
تاريخه هناك .هذا �أمر غري ممكن للطرفني» ،م�شددا
على �رضورة اعتبار هذه املدينة «�أر�ضا مقد�سة ملكا
للب�رشية».

لمبادرة «صناع أمل»
�أعلن نائب رئي�س الإم��ارات رئي�س
جمل�س ال��وزراء حاكم دبي ال�شيخ
حممد بن را�شد ،عن املو�سم الثالث
ملبادرة «�صناع �أم��ل» ،مل�ساعدة
النا�س يف امل��ج��االت التعليمية
وال�صحية والإن�سانية والثقافية،
حيث من املقرر تكرميهم مبكاف�أة
ت�صل �إلى مليون درهم ،ت�أتي �ضمن
م��ب��ادرات ال�شيخ حممد بن را�شد
العاملية.
وق���ال ال�شيخ حم��م��د ب��ن را�شد:
«مطلوب للعمل معنا� ..صناع �أمل
يف عاملنا العربي ..نذروا �أنف�سهم
مل�ساعدة النا�س ومنفعتهم ..نريد
ق�ص�صهم ..لتكرميهم وليكونوا
ق��دوات لغريهم� ..أي �صانع �أمل
يف املجال التعليمي �أو ال�صحي �أو
الإن�ساين �أو الثقايف �أو البيئي �أو
غريه هو ر�صيد لنا جميعا يف بنك
اخلري والأمل».
وتابع حاكم دب��ي «ك��ل واح��د منا
فيه ب��ذرة خ�ير ..وكل واح��د فينا
ق��ادر على العطاء ..وك��ل �إن�سان
له موهبة ميكن ت�سخريها خلدمة
جمتمعه ..والنهر يبد�أ بقطرات..
وا�ستئناف احل�ضارة يحتاج لعطاء
وم���ب���ادرات ..و�صناعة الأم���ل يف
منطقتنا تعادل �صناعة احلياة..
نحن بحاجة لكل ق�صة �أمل».

,,
انطالق النسخة

الثانية من «مؤتمر
الفضاء العالمي»

في أبوظبي ...اليوم

• محمد بن راشد

على �صعيد �آخ��ر ،تنظم « وكالة
الإم��ارات للف�ضاء» اليوم فعاليات
الن�سخة الثانية من « م�ؤمتر الف�ضاء
العاملي» ،ال��ذي ُيعد �أك�بر جتمع
لقادة القطاع الف�ضائي وت�ست�ضيفه
منطقة ال����شرق الأو���س��ط و�شمال
افريقيا.
وي�شهد امل�ؤمتر على م��دار � 3أيام
ح�ضور �أكرث من  15من ر�ؤ�ساء �أهم

عبداهلل بن زايد يطلق مبادرة «تعهد زايد

وزير الشؤون اإلسالمية السعودي
يدعو إلى تقوية العالقات مع جيبوتي

للتسامح» لتعزيز القيم في المجتمع

ا�ستقبل وزير ال�ش�ؤون الإ�سالمية والدعوة والإر�شاد ال�سعودي ال�شيخ د.عبداللطيف �آل ال�شيخ،
يف مكتبه يف الوزارة �أم�س ،ال�سفري ال�سعودي لدى جيبوتي عبدالعزيز املطر.
وجرى خالل اللقاء تبادل الأحاديث حول الدور الذي تقوم به ال�سفارة جتاه تنمية وتقوية
العالقات الثنائية بني اململكة وجيبوتي يف خمتلف املجاالت ،والبحث يف كل ما يخدم
الإ�سالم وامل�سلمني يف جيبوتي من خالل التن�سيق والتعاون بني ال�سفارة والوزارة.
يف �ش�أن �سعودي �آخر ،ا�ستقبل م�ست�شار خادم احلرمني ال�رشيفني �أمري منطقة مكة املكرمة
الأمري خالد الفي�صل يف مقر الإمارة بجدة� ،سفري اليابان لدى اململكة ت�سوكا�سا اميورا.
وجرى خالل اللقاء تبادل الأحاديث الودية ومناق�شة املو�ضوعات ذات االهتمام امل�شرتك.
كما ا�ستقبل الأمري خالد القن�صل الإيطايل �ستيفانو �ستوت�شي ،حيث جرى خالل اللقاء تبادل
الأحاديث الودية ومناق�شة املو�ضوعات ذات االهتمام امل�شرتك.

• عبد اللطيف آل الشيخ مستقبالً عبد العزيز املطر

السعودية :ندوة إلدارة األزمات في المنطقة الشرقية
استعرضت أحدث األساليب العلمية
ن� ّ
�ظ��م م��رك��ز الأزم����ات وال��ك��وارث
ب�إمارة املنطقة ال�رشقية بالتعاون
مع جامعة الإم��ام عبدالرحمن بن
في�صل� ،أم�س ،فعاليات الندوة
ال�سعودية الأول��ى لإدارة االزمات
والكوارث ،برعاية �أمري املنطقة
ال�رشقية قائد مركز �إدارة االزمات
والكوارث الأمري �سعود بن نايف.
و�أع�����رب م��دي��ر ال���دف���اع امل��دين
باملنطقة ال�رشقية اللواء را�شد بن
�صالح املري عن �شكره وتقديره
للأمري �سعود بن نايف لرعاية
هذه الندوة الأولى التي تقام على

• جانب من فعاليات الندوة

م�ستوى اململكة يف جمال الأزمات
والكوارث ,وذلك لالرتقاء مبنظومة
�إدارة الأزمات والكوارث باملنطقة
ال�رشقية واململكة ب�شكل عام.
و�أ�ضاف �أن الندوة تهدف �إلى ن�رش
املعرفة ورفع م�ستوى الوعي يف
جم��ال �إدارة الأزم���ات والكوارث
وت��ب��ادل اخل�ب�رات واالط�ل�اع على
الأ�ساليب العاملية يف هذا املجال،
الذي ي�أتي من �أهم �أهداف املديرية
العامة للدفاع امل��دين يف حماية
الأرواح واملمتلكات ،مبين ًا �أن �إقامة
مثل هذه الندوة املتخ�ص�صة �سيكون

لها الأثر الكبري يف منح امل�شاركني
فر�صة للتطور واحل�����ص��ول على
املعلومات وتبادل اخلربات املهمة
التي تعود بالنفع على اجلميع.
م��ن ج��ان��ب��ه� ،أك���د م��دي��ر جامعة
الإم��ام عبدالرحمن بن في�صل ،د.
عبدالله الربي�ش �أن حكومة خادم
احلرمني ال�رشيفني امللك �سلمان
بن عبدالعزيز� ،سعت ال��ى بناء
منظومة وطنية للحد من خماطر
الكوارث والعمل على التعامل معها
ا�ستباقي ًا قبل وقوعها يف ر�ؤية
ثاقبة ذات بعد ا�سرتاتيجي.

مجلس النواب يؤكد حرصه على التعاون مع المنظمات الوطنية والدولية

البحرين :دستورنا يحفظ الحقوق السياسية والمدنية للمواطن البحريني
�أقامت اللجنة النوعية الدائمة حلقوق
الإن�سان مبجل�س النواب البحريني حلقة
نقا�شية بعنوان «حقوق الإن�سان والتنمية
امل�ستدامة» ،بالتزامن مع اليوم العربي
حلقوق الإن�سان الذي يوافق ذكرى دخول
امليثاق العربي حلقوق الإن�سان حيز
التنفيذ يف  16مار�س  ،2008بح�ضور
نخبة من اخلرباء واملهتمني مبجال حقوق
الإن�����س��ان ،وممثلي املنظمات الدولية
وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين ذات العالقة.
من جانبه� ،أك��د رئي�س اللجنة النوعية
الدائمة حلقوق الإن�سان النائب عبد الله
الذوادي �أن املجل�س حري�ص على ال�رشاكة
والتعاون مع املنظمات الوطنية والدولية
ال لعمله
املعنية بحقوق الإن�سان ،تفعي ً
الرقابي والت�رشيعي.
و�أ�شار �إل��ى �أن امليثاق العربي حلقوق
الإن�سان جاء مرتجم ًا لل�صوت العربي يف
�أن يتمتع املواطن بكل حقوقه وحرياته
مبا يتما�شى مع املواثيق واملعاهدات
الدولية ،وخا�صة الإعالن العاملي حلقوق
الإن�سان والعهدين الدوليني اخلا�صني
باحلقوق املدنية وال�سيا�سية ،واحلقوق
االقت�صادية واالجتماعية والثقافية.
كما ق��ال يف كلمة �أل��ق��اه��ا خ�لال احللقة
النقا�شية �إن حقوق الإن�سان يف البحرين
حتظى باهتمام بالغ جتلى يف ميثاق العمل
الوطني ،ود�ستور البحرين ال��ذي يحفظ
احل��ق��وق ال�سيا�سية واملدنية للمواطن

وكاالت الف�ضاء حول العامل� ،إلى
جانب مديرين تنفيذيني من �رشكات
رائدة يف جمال الف�ضاء والطريان،
ف� ً
ضال عن ممثلي الهيئات واملنظمات
وامل�ؤ�س�سات احلكومية ،و�أب��رز
الباحثني والأكادمييني.
ي��ن��اق�����ش امل����ؤمت���ر ال�سيا�سات
واال�سرتاتيجيات املرتبطة بالقطاع
و�أبرز امل�شاريع الف�ضائية� ،إ�ضافة

�إل��ى ا�ستعرا�ض �أح��دث ما و�صلت
�إليها تكنولوجيا ا�ستك�شاف الف�ضاء
و�سبل تطوير ال��ك��وادر امل�ؤهلة
ُ
لقيادة القطاع .وينظم �أكرث من 50
جل�سة متخ�ص�صة تتوزع على �أيامه
الثالثة ،وتبحث يف عدد من �أبرز
املوا�ضيع التي تت�صدر اهتمامات
ال��ق��ط��اع الف�ضائي على م�ستوى
العامل.

• عبد الله الذوادي

البحريني واملقيم.
و�أردف �أن تنفيذ �أهداف التنمية امل�ستدامة
ه��و مب��ث��اب��ة امل��رج��ع ل��ت��ق��ومي وجتويد
ممار�سات حقوق الإن�سان ،لذلك حر�صت
جلنة حقوق الإن�سان على عقد هذه احللقة
النقا�شية مب�شاركة نخبة م��ن اخل�براء
واملخت�صني يف جمال حقوق الإن�سان.
وبني الذوادي �أن جمل�س النواب وبالتوازي
م��ع ج��ه��ود احل��ك��وم��ة ق��دم خ�لال الأدوار

الت�رشيعية ال�سابقة العديد من م�شاريع
القوانني واالقرتاحات والأ�سئلة التي تعنى
بتعزيز حقوق الإن�����س��ان ،مب��ا يتما�شى
واملواثيق واالتفاقيات الدولية يف جمال
حقوق الإن�سان والتطورات املت�سارعة يف
هذا املجال ،م�شري ًا �إلى �أن فوز البحرين
يف �أكتوبر املا�ضي بع�ضوية جمل�س حقوق
االن�سان للفرتة من � 2019إلى  2021ي�ؤكد
ثقة املجتمع الدويل يف توجهات اململكة
يف �صون احلريات واحلقوق.
من جانب �آخ��ر ،قدم رئي�س جلنة حقوق
االن�سان العربية التابعة جلامعة الدول
العربية امل�ست�شار حممد فزيع ،ورقة عمل
�أكد فيها �أن التنمية هي حق من حقوق الإن�سان
تن�ضوي فيه جميع احلقوق الأخرى ،م�شري ًا
�إلى �أن �أه��داف التنمية امل�ستدامة 2030
املعتمدة من الأمم املتحدة �أثبتت ذلك يف
بنودها كالق�ضاء على الفقر والتعليم اجليد
وامل�ساواة بني اجلن�سني.
و�أو���ض��ح فزيع �أن جلنة حقوق االن�سان
التابعة للأمم املتحدة تتبنى ع��دد ًا من
التو�صيات ذات العالقة بالتنمية امل�ستدامة
كتبني �سيا�سات تتيح التوزيع العادل
للموارد ،واعتماد م�ؤ�رشات واح�صائيات
معمقة عن الفقر ،ومتكني ال�شباب والن�ساء
من فر�ص العمل.
فيما قدمت رئي�سة امل�ؤ�س�سة الوطنية
حلقوق االن�سان البحرينية ماريا خوري،
ورقة عمل �أ�شارت فيها �إلى �أن دور امل�ؤ�س�سة

الوطنية حلقوق االن�����س��ان ه��و مراجعة
وتطبيق وتعزيز م�صداقية مبادئ حقوق
االن�سان مبا فيها �أهداف التنمية امل�ستدامة
ال�سبعة ع�رش.
وذكرت خوري �أن امل�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق
االن�سان ت�سعى دائم ًا لأن تتناغم ال�صكوك
او املعاهدات الدولية والقانونية مع
التزاماتها كم�ؤ�س�سة وطنية معنية بحقوق
االن�سان.
و�أو�ضحت خوري �أن هناك التزامات دولية
حلقوق الإن�����س��ان جت��اه �أه���داف التنمية
امل�ستدامة م�ؤكدة ��ضرورة ال�رشاكة بني
احلكومات وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين
والربملانات على حد �سواء حتى تتحقق
�أهداف التنمية امل�ستدامة وبالتايل تتكر�س
حقوق الإن�سان.
على �صعيد مت�صل ،ق��دم رئي�س االحتاد
العربي حلقوق االن�سان عي�سى العربي ورقة
عمل بني فيها رف�ض االحتاد ملا ورد ب�ش�أن
حقوق االن�سان يف مملكة البحرين يف تقرير
وزارة اخلارجية الأمريكية عام .2018
وتطرق العربي �إلى �إ�شكالية العالقة بني
التنمية وحقوق االن�سان ،م�شري ًا �إلى �أن
هذه العالقة مرت بتغريات على مر التاريخ
ب��دء ًا من بداية ع�رص النه�ضة حيث اعترب
االن�سان عن�رص ًا للإنتاج لتحقيق التنمية
ما �أدى �إل��ى ح��دوث بع�ض االنتهاكات يف
حقوق االن�سان� ،إلى �أن و�صلنا اليوم �إلى
�أن التنمية حق وجزء من حقوق االن�سان.

�أطلق وزير اخلارجية والتعاون
الدويل الإماراتي رئي�س اللجنة
الوطنية العليا لعام الت�سامح
ال�شيخ عبد ال��ل��ه ب��ن زاي��د،
مبادرة «تعهد زايد للت�سامح»،
ال��رام��ي��ة �إل���ى تر�سيخ قيم
الت�سامح والتعاي�ش التي
�أر�ساها ال�شيخ زايد بن �سلطان
يف جمتمع الإمارات.
وي�سهم «تعهد زايد للت�سامح»
يف ت��ق��دمي ����ص���ورة م�رشقة
ملعنى الت�سامح الرا�سخ يف
ثقافة الإم��ارات وقيم �أبنائها
واملقيمني فيها ،كما يعزز
التكاتف املجتمعي والتوا�صل
احل�����ض��اري م��ن خ�لال �إر�سال
ر�سالة من املجتمع الإماراتي
ُّ
حت�����ض على
�إل����ى ال���ع���امل،
الت�سامح وحتتفى بالتنوع
والتعددية يف �أج��واء الوئام
وال�سالم.ودعا ال�شيخ عبد الله
بن زايد جميع فئات املجتمع

يف الدولة �إل��ى امل�شاركة يف
املبادرة �سواء يف امل�ؤ�س�سات
واملدار�س واجلامعات.
ي ��أت��ي تعهد زاي���د للت�سامح
تر�سيخ ًا ملكانة الإم����ارات
كعا�صمة عاملية للت�سامح،
وت��ع��زي��ز ًا لقيمة الت�سامح
باعتبارها امتداد ًا لنهج ال�شيخ
زاي���د ب��ن ���س��ل��ط��ان وح��راك�� ًا
جمتمعي ًا م�ستدام ًا يهدف �إلى
تعميق قيم الت�سامح واحلوار
وتقبل الآخ��ر واالنفتاح على
الثقافات املختلفة ،مع ت�سليط
ال�ضوء على املجتمع الإماراتي
وخ�صو�صيته املتمثلة يف التنوع
والتعددية عرب ا�ست�ضافة �أكرث
من  200جن�سية تنعم باحلياة
الكرمية واالحرتام .وتكفل لها
قوانني الدولة العدل واالحرتام
وامل�ساواة ،بعيد ًا عن الكراهية
والع�صبية ،و�أ�سباب الفرقة
واالختالف.

رئيس «الشورى القطري» يدعو إلى تعزيز
العالقات البرلمانية الدولية

ب��ح��ث رئ��ي�����س جمل�س
ال�شورى القطري �أحمد
�آل حم���م���ود� ،أم�����س،
مع ر�ؤ���س��اء جمموعات
الربملانية
ال�صداقة
ال��ق��ط��ري��ة ال���ت���ي مت
ت�شكيلها م��ؤخ��ر ًا �سبل
ت���ط���وي���ر وت���ع���زي���ز
العالقات الربملانية
الدولية.
ك��م��ا مت���ت مناق�شة
خطة عمل جمموعات
ال�صداقة يف املرحلة
املقبلة ،وكيفية تنفيذ
م��ه��ام وواج���ب���ات هذه
• أحمد آل محمود
امل��ج��م��وع��ات وال��ت��ي
أقرها جمل�س ال�شورى القطري يف وقت �سابق ،والتحرك جتاه
� ّ
برملانات الدول ال�شقيقة وال�صديقة وفق ًا لر�ؤى وبرامج حمددة،
وكذلك تكثيف عمل املجموعات خالل انعقاد اجلمعية العامة
لالحتاد الربملاين الدويل يف �أبريل املقبل بالدوحة.
و�شارك يف االجتماع رئي�س جمموعة ال�صداقة القطرية العربية
�صقر املريخي ،ورئي�س جمموعة ال�صداقة القطرية الآ�سيوية
را�شد املع�ضادي ،ورئي�س جمموعة ال�صداقة القطرية الأفريقية
حممد احلنزاب ،ورئي�س جمموعة ال�صداقة القطرية الأوروبية
يو�سف اخلاطر ،ورئي�س جمموعة ال�صداقة القطرية مع الواليات
املتحدة وكندا وا�سرتاليا ونيوزيلندا نا�رص اجليدة ،ورئي�س
جمموعة ال�صداقة مع دول �أمريكا الالتينية والكاريبي خالد
البوعينني.

المنامة :نحرص على استمرار

التنسيق المتبادل مع تركمانستان
بحث وزير اخلارجية البحريني
ال�شيخ خالد ب��ن �أح��م��د ،مع
نائب رئي�س جمل�س ال��وزراء
وزي��ر خارجية تركمان�ستان
ر�شيد مرييدوف� ،سبل تعزيز
وتطوير العالقات الثنائية بني
البلدين.
و�أع������رب وزي�����ر اخل��ارج��ي��ة
البحريني ع��ن اع��ت��زاز �أه��ل

البحرين باحلفاوة الكبرية التي
حظي بها العاهل البحريني
امل��ل��ك حمد ب��ن عي�سى خالل
زي��ارت��ه لرتكمان�ستان والتي
جت�سد امل���دى املتقدم الذي
و�صلت �إل��ي��ه ال��ع�لاق��ات بني
البحرين وتركمان�ستان ،كما
قدما
�أنها �ست�سهم بقوة يف امل�ضي ً
بهذه العالقات بني البلدين.

