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«العمل الدولية» تؤكد أن الدوحة أجرت إصالحات طموحة في سوق العمل

مجلس الوزراء أكد عزم المملكة على مواصلة حماية حقوق اإلنسان

أمير قطر :تعزيز العالقات الثنائية

السعودية تدعو إلى احترام األديان
وتجريم خطابات العنصرية

مع إثيوبيا

ا�ستعر�ض جمل�س الوزراء ال�سعودي،
�أم�س ،عدد ًا من التقارير عن جمريات
الأح����داث وت��ط��ورات��ه��ا يف املنطقة
وعلى ال�ساحة الدولية ،وجد ّد �إدانة
اململكة وا�ستنكارها ال�شديدين
للهجوم الإره��اب��ي ال��ذي ا�ستهدف
م�سجدين يف مدينة كراي�ست ت�شري�ش
يف نيوزيلندا ،وجلميع �أ�شكال و�صور
الإرهاب �أي ًا كان م�صدره.
و�شدد املجل�س خالل جل�سة تر�أ�سها
خ���ادم احل��رم�ين ال����شري��ف�ين امللك
�سلمان بن عبدالعزيز ،على مواقف
اململكة الداعية �إلى �رضورة احرتام
الأديان ،وجترمي وحماربة اخلطابات
العن�رصية ال��ت��ي ت��غ��ذي التطرف
والإره��اب ،وال تخدم ال�سلم والأمن
العامليني ،وع���دم الت�ساهل ملن
يدعمون التطرف والكراهية والعنف
ب�أي �شكل كان من الأ�شكال فالإرهاب
ال دين وال وطن له ،ونحن �أحوج ما
نكون �إلى االلتفاف حول قيم املحبة
والوئام وال�سالم.
من جانبه ،قال وزير الإعالم ال�سعودي
تركي ال�شبانة� ،أن جمل�س الوزراء
�أع��رب عن العزاء واملوا�ساة لذوي
املتوفني وحلكومة و�شعب نيوزيلندا،

• الشيخ متيم بن حمد مستقبالً آبي أحمد

عقد �أمري قطر ال�شيخ متيم بن حمد ورئي�س الوزراء
الإثيوبي �آبي �أحمد جل�سة مباحثات ر�سمية ،بالديوان
الأمريي القطري� ،صباح �أم�س.
مت خالل اجلل�سة ،بحث العالقات الثنائية بني البلدين
و�أوج��ه تعزيزها وتطويرها يف خمتلف املجاالت،
ال�سيما يف جم��االت االقت�صاد واال�ستثمار وال�سياحة
والبنية التحتية ،كما مت تبادل وجهات النظر حول
جممل التطورات الإقليمية والدولية.
يف �ش�أن قطري �آخ��ر ،نظمت وزارة التنمية الإداري��ة
والعمل وال�ش�ؤون االجتماعية القطرية بالتعاون مع
منظمة العمل الدولية مائدة م�ستديرة لو�سائل الإعالم
املحلية والدولية لالطالع على برنامج «�إعداد التقارير
يف مو�ضوعات العمالة الوافدة» و�إ�صالحات قطر يف
جمال العمالة.
و�أكد مدير مكتب منظمة العمل الدولية يف قطر هوتان

هومايونبور �أن الدوحة �أجرت �إ�صالحات طموحة يف
جمال �سوق العمل هي الأولى من نوعها يف املنطقة.
وقال �إن وزارة التنمية الإدارية ت�ستقبل جميع ال�شكاوى
من العمال و�أرب���اب العمل وتقوم بالف�صل يف هذه
ال�شكاوى وفقا للقوانني.
من جانبه ،قال مدير �إدارة تفتي�ش يف وزارة العمل
القطرية حممد املري �إن ال��وزارة تتوا�صل مع و�سائل
الإعالم وترد با�ستمرار على ما تن�رشه و�سائل الإعالم
مبا�رشة فيما يتعلق مبلف العمالة.
و�أ�ضاف �أن ال��وزارة تقوم بحمالت تفتي�شية م�ستمرة
للت�أكد من توفري بيئة عمل �آمنة للعمالة كما ت�ستقبل
جميع ال�شكاوى وتقوم على حلها.
وا�ستهدفت املائدة امل�س�ؤولني واملخت�صني يف العالقات
واالت�صال من خمتلف اجلهات يف الدولة للتوا�صل حول
الإ�صالحات التي تقوم بها الدولة جتاه ملف العمالة.

البحرين :توقيع مذكرات تفاهم مع تركمانستان
عقد العاهل البحريني امللك حمد بن
عي�سى �آل خليفة ،الذي زار تركمان�ستان
�أم�س الأول ،جل�سة مباحثات ر�سمية
مع رئي�س تركمان�ستان قربان قويل
ب��ردي حم��م��دوف ،وذل��ك يف الق�رص
الرئا�سي يف العا�صمة ع�شق �آباد.
وجرى خالل املباحثات ا�ستعرا�ض
العالقات الثنائية بني البلدين ،حيث
رحب اجلانبان ب�إقامة جمل�س م�شرتك
بني البلدين على امل�ستوى احلكومي
وجمل�س رج��ال الأع��م��ال البحريني
ونظرائهم من تركمان�ستان� ،إ�ضافة
�إلى ا�ستعرا�ض الق�ضايا واملو�ضوعات
ذات االهتمام امل�شرتك.
كما �شهد اجلانبان مرا�سم التوقيع
على ع� ٍ
�دد من االتفاقيات ومذكرات
التفاهم بني اجلانبني.
و�أقام الرئي�س حممدوف م�أدبة ع�شاء
مبنا�سبة زي���ارة ال��دول��ة الر�سمية
التي يقوم بها العاهل البحريني
ال��ى تركمان�ستان وذل���ك يف ق�رص
الرئا�سة ،ح�رضها الوفد املرافق
للملك حمد وك��ب��ار امل�س�ؤولني يف
احلكومة الرتكمانية .كما قام امللك
حمد بن عي�سى بزيارة �إل��ى �رضيح
رئي�س تركمان�ستان ال�سابق �صفر
مراد تركمان با�شا وم�سجد تركمان
با�شا ،وذلك بقرية قبجاج القريبة من
مدينة ع�شق �آباد العا�صمة ،يرافقه

وزارات العدل والداخلية العرب
�شاركت وزارة العدل العمانية يف
�أع��م��ال االجتماع اخلام�س للجنة
امل�شرتكة خلرباء وممثلي وزارات
العدل والداخلية يف الدول العربية
ملراجعة حتديث م�رشوع القانون
العربي النموذجي ملكافحة الإرهاب
الذي يعقد يف مقر الأمانة العامة
جلامعة الدول العربية يف العا�صمة
امل�رصية القاهرة.
وا�ستعر�ضت اللجنة م�رشوع القانون
الذي انتهت منه يف اجتماعها الرابع
بقراءة ن�صو�صه و�إدخال التعديالت
عليه يف ظل املقرتحات الواردة من
الدول العربية ،حيث �شهد القانون
مراجعة م�ستفي�ضة من قبل خرباء
نظرا ملا مُيثله املو�ضوع
اللجنة
ً
من �أهمية لتزامنه مع املراجعة
ال�شاملة لالتفاقيات العربية ومنها
االتفاقية العربية ملكافحة الإرهاب
التي عقد يف �ش�أنها اجتماع خا�ص

العجمي.
ورحب الرئي�سي بال�ضيف البحريني،
ومت تبادل وجهات النظر وبحث عدد
من الأم��ور يف املجاالت البحرية،
وح�رض املقابلة عدد من كبار �ضباط
البحرية ال�سلطانية العمانية.
وقام العجمي بزيارة ملركز الأمن
البحري؛ حيث ك��ان يف ا�ستقباله
ال��ع��م��ي��د ال��رك��ن ب��ح��ري من�صور
اخل��رو���ص��ي .وا���س��ت��م��ع ال�ضيف
البحريني �إلى �إيجاز عن مهام و�أدوار
مركز الأم��ن البحري املتمثلة يف
�إدارة وقيادة عمليات الأمن البحري
�ضد املخاطر البحرية ،ومن بينها
عمليات البحث والإنقاذ واحلفاظ
على البيئة البحرية من خمتلف
املخاطر ،و�أدوار املركز التن�سيقية
بني �أ�سلحة قوات ال�سلطان امل�سلحة
واجل��ه��ات الأم��ن��ي��ة وامل�ؤ�س�سات
الأخرى املدنية بال�سلطنة.

أكد إيمانه بقدرات العقل العربي

محمد بن راشد :تأسيس أول مجموعة عربية للتعاون الفضائي
�شهد حاكم دب��ي ال�شيخ حممد بن
را�شد انطالق �أعمال م�ؤمتر الف�ضاء
العاملي ب�أبوظبي وتوقيع ميثاق
لت�أ�سي�س �أول جم��م��وع��ة عربية
للتعاون الف�ضائي ي�ضم  11دولة
عربية.
وقال بن را�شد�« :شهدنا انطالق �أعمال
م�ؤمتر الف�ضاء العاملي ب�أبوظبي،
و�شهدنا �أي�ضا توقيع ميثاق لت�أ�سي�س
�أول جم��م��وع��ة ع��رب��ي��ة للتعاون
الف�ضائي ت�ضم  11دول��ة عربية،
و�أول م�شاريعها �سيكون قمر �صناعي
�سيعمل عليه العلماء العرب من هنا
من الإم���ارات� ،شخ�صيا �أن��ا م�ؤمن
بقدرات العقل العربي».
وت��اب��ع ب��ن را���ش��د�« :أ�سمينا القمر
ال�صناعي الذي �سيعمل عليه العلماء
العرب « ،»813وهو تاريخ بداية
ازدهار بيت احلكمة يف بغداد يف عهد
امل�أمون ،البيت الذي جمع العلماء
وترجم املعارف و�أطلق الطاقات
العلمية لأبناء املنطقة ،منطقتنا
منطقة ح�����ض��ارة ،و�شبابنا بناة
ح�ضارات ،ال بد �أن ن�ؤمن جميعا بهذا
املبد�أ» .على �صعيد �آخر� ،أكد ال�شيخ
حممد بن را�شد� ،أن كل واحد فينا قادر
على العطاء ..وكل �إن�سان له موهبة
ميكن ت�سخريها خلدمة جمتمعه،»..
م�ضيفا« :النهر ي��ب��د�أ بقطرات..
وا�ستئناف احل�ضارة يحتاج لعطاء
وم���ب���ادرات ..و�صناعة الأم���ل يف
منطقتنا تعادل �صناعة احلياة».
جاء ذلك مع �إطالق املو�سم الثالث
من م��ب��ادرة «�صناع الأم���ل»� ،أكرب
مبادرة عربية ت�ستهدف ن�رش الأمل
وحماربة الي�أ�س والت�شا�ؤم وتعزيز
قيم اخل�ير وال��ع��ط��اء ،وتر�سيخ
الإيجابية وال��ت��ف��ا�ؤل ،عرب تكرمي
�أ�صحاب الق�ص�ص امللهمة يف العطاء،
واالح��ت��ف��اء بالربامج وامل�شاريع
واملبادرات الإن�سانية واملجتمعية

• محمد بن راشد خالل انطالق مؤمتر الفضاء العاملي

التي ي�سعى روادها املتطوعون �إلى
م�ساعدة النا�س خللق واقع �أف�ضل،
واالرتقاء مبجتمعاتهم ،وحت�سني
نوعية احلياة يف بيئاتهم وم�ساعدة
املحتاجني و�إغاثة املنكوبني ورفع
امل��ع��ان��اة ع��ن الفئات اله�شة �أو
املهم�شة يف املجتمع ،و�إحداث فرق
�إيجابي يف حياة النا�س من حولهم،
وت�سخري مواردهم و�إمكاناتهم من
�أجل ال�صالح العام �أو خلدمة �رشيحة
جمتمعية بعينها.
وقال �إن مبادرة �صناع الأمل �أثبتت �أن «
عاملنا العربي مليء بع�رشات الآالف
من الق�ص�ص امللهمة جلنود الإن�سانية
و�صناع التغيري الإيجابي» ،م�ضيفا:
«�إن جنود الإن�سانية املجهولني هم
قدوات حتتذى يف العطاء والبناء».
و�أ�ضاف« :ان �صناعة الأمل �أ�صبحت
هي الأم��ل ملنطقتنا العربية لبناء

�أوطان تنعم بالأمان واال�ستقرار»،
الفتا �إل��ى �أن��ه «علينا البحث عن
بذور اخلري بداخل كل �إن�سان عربي
وحتفيز ق��درات��ه على امل�ساهمة
الإيجابية وحتويل التحديات �إلى
فر�ص لالرتقاء واالزدهار».
و�أكد �أن «الإن�سان ميكنه �أن يعي�ش
بال ب�رصه ،ولكنه ال ميكن �أن يعي�ش
بال ب�صرية �أو �أمل ..لذا ف�إن �صناعة
الأم���ل يف وطننا العربي ��ضرورة
ملحاربة الي�أ�س وال�سلبية».
وق��ال �إن «ن�رش ق�ص�ص الأم��ل تفتح
�آفاقا وا�سعة يف احلياة وت�ساعد على
مواجهة التحديات» ،ووجه الدعوة
للم�شاركة يف كل من يرى يف نف�سه
�أو يف من حوله �صانعا للأمل قائال:
« �سنوا�صل دع��م نا�رشي التفا�ؤل
و�صانعي الأمل يف الوطن العربي».
وحتتفي مبادرة «�صناع الأمل» بفاعلي

كما عرب املجل�س عن تقديره لرئي�سة
وزراء نيوزيلندا وحكومة نيوزيلندا
وال�شعب النيوزيلندي على تفاعلهم
جتاه هذه اجلرمية املروعة.
وتطرق جمل�س الوزراء� ،إلى م�شاركة
ّ
اململكة يف م�ؤمتر بروك�سل الثالث
لدعم م�ستقبل �سورية واملنطقة،

وما جرى خالله من لقاءات لبحث
جماالت التعاون بني اململكة واالحتاد
الأوروب��ي والعمل امل�شرتك من �أجل
�أمن وا�ستقرار ووحدة �سورية.
وبني ال�شبانة� ،أن جمل�س ال��وزراء،
�أ�شار �إلى م�شاركة اململكة يف �أعمال
الدورة الأربعني ملجل�س حقوق الإن�سان

الملك حمد عقد جلسة مباحثات رسمية مع الرئيس محمدوف

عمان شاركت في اجتماع لجنة خبراء
لوزراء العدل والداخلية العرب يف
تون�س يف  4مار�س احلايل لدرا�سة
مو�ضوع تفعيل االتفاقيات العربية
الق�ضائية والأمنية.
يذكر �أن االجتماع اخلام�س للجنة
امل�شرتكة ملراجعة حتديث م�رشوع
القانون العربي النموذجي ملكافحة
الإرهاب الذي يعقد على مدى يومني
ي�أتي تنفيذ ًا للقرار ال�صادر عن
جمل�س وزراء ال��ع��دل ال��ع��رب يف
دورته الرابعة والثالثني املنعقدة
يف نوفمرب املا�ضي .ميثل وزارة
العدل عي�سى بن �سامل بن حممد
ال�برا���ش��دي مدير دائ���رة التعاون
الدويل بالندب.
ويف �ش�أن عماين �آخر ،ا�ستقبل قائد
البحرية ال�سلطانية العمانية اللواء
الركن بحري عبدالله الرئي�سي،
قائد قوة الواجب املختلطة 151
بالبحرين العقيد ال��رك��ن بحري

• خادم احلرمني مترئسا جلسة مجلس الوزراء

يف جنيف ،م�ؤكد ًا عزم اململكة على
موا�صلة اجل��ه��ود يف جم��ال حماية
وتعزيز حقوق الإن�����س��ان ،وحتقيق
التنمية امل�ستدامة وفق منهجية متوازنة
بني حتقيق �أف�ضل النظم واملمار�سات
يف جم��ال حقوق الإن�سان واحل��ق يف
التنمية ،وب�ين احل��ف��اظ على قيم
املجتمع ال�سعودي الأ�صيلة ،كما �شدد
على حتذيرات اململكة من اخلطابات
العن�رصية املعادية للثقافات الأخرى
ودعوتها بع�ض احلكومات �إلى اعتماد
خطابات و�سيا�سات متوازنة ت�سهم
يف دمج امل�سلمني يف هذه ال��دول يف
جمتمعاتها ،واملطالبة ب�إ�صدار قوانني
حتد من العن�رصية �ضد امل�سلمني.
و�أثنى جمل�س الوزراء على ت�أكيد وزير
اخلارجية الأمريكي مايك بومبيو على
دع��م ب�لاده لتحالف دع��م ال�رشعية
يف اليمن بقيادة اململكة ،وجلهود
اململكة مل�ساعدة اليمن �ضد التدخالت
الإي��ران��ي��ة ,و���ض�رورة منع �إي���ران
ووكالئها من ال�سيطرة على خطوط
املالحة الدولية ،وعدم اتفاق �إدارة
الرئي�س دونالد ترامب مع من يرى
�أن وقف الدعم للمملكة هو الطريق
لو�ضع حد لل�رصاع يف اليمن.

اخل�ير ،وب��اذيل العطاء ،وواهبي
الأم���ل ،يف خمتلف �أن��ح��اء الوطن
العربي ،ال�ساعني �إلى ن�رش التفا�ؤل
باعتباره قيمة �سلوكية وتكري�س
الإيجابية فكرا وممار�سة ،مت�صدين
للم�شكالت والتحديات االجتماعية
واالقت�صادية وال�صحية والنف�سية يف
بيئاتهم املحلية من خالل مبادرات
وحمالت وم�شاريع وبرامج �إن�سانية
وجمتمعية ت�سعى �إلى متكني الفئات
املهم�شة يف املجتمع ،والتخفيف من
وط�أة احلاجة لدى الفقراء ،ورفع
املعاناة عن املر�ضى ،واال�ستثمار
يف ال��ط��اق��ات املهملة م��ن حولهم
وتوجيهها ع�بر م��ب��ادرات مبتكرة
وخالقة ،واالرتقاء بنوعية احلياة
يف كافة اجلوانب� ،سواء مبجهود
فردي بحت �أو عرب جهد جماعي �أو
م�ؤ�س�سي.

• محمدوف مستقبال امللك حمد بن عيسى

نائب رئي�س ال��وزراء وزير خارجية
تركمان�ستان ر�شيد مرييدوف ،حيث
كان يف ا�ستقباله مفتي تركمان�ستان
�سرياييف ت�شاري جلدي.
ويف بداية الزيارة ،قام امللك حمد
بو�ضع �إكليل من الزهور على �رضيح
الرئي�س الراحل .بعد ذلك قام العاهل
البحريني بجولة يف م�سجد تركمان
با�شا ،اطلع خاللها على الت�صاميم

العمرانية الفريدة للم�سجد والتي
تعك�س جمال ال��ع��م��ارة الإ�سالمية
الأ�صيلة .حيث �صلى ركعتي حتية
امل�سجد ،وا�ستمع �إلى �إيجاز من مفتي
تركمان�ستان ال�شقيقة حول مراحل
�إن�شاء امل�سجد ودوره يف خدمة القر�آن
ً
وتالوة وجتويد ًا ،ون�رش
الكرمي حفظ ًا
العلوم الدينية والثقافة الإ�سالمية
ال�سمحة.

وزار امللك حمد ب��ن عي�سى ،برج
اال�ستقالل بالعا�صمة الرتكمانية
ع�شق �آباد ،حيث قام بجولة يف مرافق
الربج واطلع على ما يحتويه من �أعمال
فنية تعك�س مراحل خمتلفة من تاريخ
البالد واجنازاتها احل�ضارية.
كما ا�ستمع �إلى �إيجاز عن تاريخ هذا
ال�رصح احل�ضاري وامل��دة الزمنية
التي �شيد فيها.

اإلمارات تدعو إلى تحديث قواعد

القانون الدولي المرتبطة بالحروب
�أك�����د وزي�����ر ����ش����ؤون
ال���دف���اع الإم���ارات���ي
حممد البوارديَّ � ،أنه
يتوجب العمل على
حتديث قواعد القانون
ال������دويل املرتبطة
ب��احل��روب ،م��ن �أج��ل
م��واك��ب��ة ال��ت��ط��ورات
التي طر�أت على �أ�شكال
ال��ن��زاع��ات ،و�أث���رت
على طبيعة احلروب،
م�����ش��ددا ع��ل��ى �أهمية
و�ضع ح� ٍ ّ�د الحتماالت
اندالع احلروب ،الفت ًا
�إل��ى ��ضرورة �إدارتها
وفق ًا للأ�س�س الأخالقية
وامل��ب��ادئ الإن�سانية
واالتفاقات الدولية،
يف حال ن�شوبها.
ك��م��ا �أك�����د ع��ل��ى �أن
الإم����������ارات ت����ؤم���ن
ب�أهمية تر�سيخ و�إقرار مبادئ الأمن وال�سالم الدوليني،
و�رضورة املحافظة على حقوق الإن�سان ،م�ش ّدد ًا يف هذا
ال�صدد على �أهمية ت�شجيع احلوار والتعاون الدويل،
احلد من ن�شاط الدول املزعزعة للأمن وال�سالم
من �أجل
ِّ
واال�ستقرار ،وعلى ��ضرورة تطوير منظومة القانون
ال���دويل ،من �أج��ل حماكاة التطورات التكنولوجية
املت�سارعة ،ومواكبة الع�رص.
بدوره� ،أو�ضح املتحدث الر�سمي مل�ؤمتر وزارة الدفاع
امل�ست�شار د� .إ�سماعيل البلو�شي ،خالل م�ؤمتر �صحايف
عقد �أم�س للإعالن �أجندة م�ؤمتر «القانون الدويل وحروب
القرن الواحد والع�رشين» الذي �سيعقد الثالثاء املقبل
يف �أبوظبي� ،أن �أهمية مو�ضوع امل�ؤمتر ي�أتي �ضمن �سياق
التقدم العلمي والتكنولوجي املت�سارع والذي قاد �إلى
تغريات جذرية يف �أ�شكال احلروب وطبيعة ال�رصاعات
ما زاد من �سقف التحديات الأخالقية والقانونية التي
تواجه منظومة القانون الدويل الإن�ساين ،كون نتائج
هذا التقدم املت�سارع ب��د�أت تظهر يف الع�رص احلديث
و�أ�صبحت حتدث ت�أثري ًا عميق ًا يف تغيري الأ�س�س واملبادئ
واالجتاهات وخا�صة يف جماالت الأمن والدفاع.
و�أكد �أن وزارة الدفاع الإماراتية تهدف من خالل امل�ؤمتر

• إسماعيل البلوشي

�إلى مناق�شة عدد من التحديات واال�شكاليات التي تطرحها
حروب القرن الواحد والع�رشين على القانون الدويل،
كمحور احلرب ال�سيربانية وح��روب الف�ضاء وا�ستخدام
املركبات غري امل�أهولة و�أنظمة الأ�سلحة ذاتية الت�شغيل
واحلروب الالمتماثلة والهجينة وحروب املعلومات وذلك
لفهم تداعيات تلك التحديات على الأمن والدفاع الوطني
بهدف معاجلتها مع ال�رشكاء على امل�ستوى الوطني
والدويل.
و�أكد البلو�شي �أن امل�ؤمتر �سيناق�ش ما �إذا كان القانون
الدويل الإن�ساين يف �شكله احلايل مالئم ًا ومواكب ًا للتعامل
م��ع امل��ت��غ�يرات املتالحقة واملت�سارعة للتطورات
التكنولوجية التي �أفرزت �أجيا ًال جديدة من احلروب.
وقال �إنه يف ظل ما ي�شهده العامل من متغريات مت�سارعة
جد ًا على ال�صعيد الأمني وال��ذي مل ي�شهده العامل يف
العقدين املا�ضيني �أ�صبحت ال�رصاعات و�أ�شكال احلروب
�أكرث تعقيد ًا و�أ�صبح العامل يواجه م�ؤخر ًا ت�صاعد ًا يف
احلروب الهجينة وال�سيربانية واال�ستحواذ على الأنظمة
والأ�سلحة ذاتية الت�شغيل من قبل قوات غري نظامية
من ميلي�شيات وع�صابات �إجرامية وجمموعات �إرهابية
وغريها.

