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البوسعيدي دعا إلى تكثيف فرص النماء والرخاء في دول التعاون

«قطر الخيرية» توقع اتفاقية تعاون مع وزارة الصحة الصومالية

عمان :اللجنة الوزارية الخليجية ناقشت تعزيز العمل المشترك

الشيخة موزا شهدت احتفال
«المعرفة 100 ..كتاب»

الزياني يطالب
بتذليل كل

الصعوبات بما

يحقق تطلعات
مواطني دول

المجلس
• املشاركون في االجتماع اخلليجي

�شهدت �سلطنة عمان� ،أم�س� ،أعمال
االج��ت��م��اع ال  19للجنة ال��وزاري��ة
اخلليجية املكلفة مبتابعة تنفيذ
القرارات ذات العالقة بالعمل اخلليجي
امل�شرتك يف م�سقط التي ترت�أ�س �أعمال
الدورة ال 39للمجل�س الأعلى ملجل�س
التعاون لدول اخلليج العربية .واكد
امني عام وزارة اخلارجية العمانية
ب��در البو�سعيدي يف كلمته خالل
افتتاح �أعمال االجتماع الدور املهم
للجنة الوزارية والتي �أمر بت�شكيلها
املجل�س الأعلى لقادة دول جمل�س
التعاون لدول اخلليجي يف متابعة
تنفيذ القرارات وحتقيق الر�ؤى .وقال
ان تلك ال���ر�ؤى «تهدف �إل��ى تعزيز

التعاون والعمل امل�شرتك مبا يكثف
من فر�ص النماء وال��رخ��اء ويوثق
عرى التعا�ضد ويقوي من الو�شائج
امل�شرتكة والأخوة ال�صاحلة».
واعرب عن �شكره للأمني العام لدول
جمل�س التعاون اخلليجي عبداللطيف
ال��زي��اين وجل��ه��از الأم��ان��ة العامة
للمجل�س للجهود التي يبذلونها
لإجناح �أعمال اللجنة ،معربا اي�ضا
عن خال�ص ال�شكر ملركز الإح�صاء
اخلليجي على جهوده امل�ساعدة لعمل
اللجنة ولقيا�س مدى تنفيذ القرارات
على �أر�ض الواقع.
من جانبه� ،أكد الزياين �أن التوجيهات
احلكيمة وال�سديدة لقادة دول جمل�س

ال��ت��ع��اون وحر�صهم على ��ضرورة
الإ�رساع يف �إ�صدار الأدوات الت�رشيعية
ال�ل�ازم���ة لتنفيذ ق�����رارات العمل
امل�شرتك خالل عام واحد ما هو �إال
داللة وا�ضحة على ت�أكيدهم امل�ستمر
وحر�صهم الدائم على الدفع بالعمل
اخلليجي امل�شرتك وتطويره بتدعيم
كافة ق��رارات جمل�س الأعلى وتذليل
كافة ال�صعوبات مبا يحقق تطلعات
مواطني دول املجل�س».
و�أ�شاد باجلهود املثمرة التي قامت
بها اللجنة الوزارية املعنية مبتابعة
تنفيذ القرارات ذات العالقة بالعمل
اخلليجي امل�شرتك منذ ت�أ�سي�سها
بهدف تدعيم توجيهات املجل�س

الأع��ل��ى مبينا ان��ه �صدر عرب الدول
الأع�ضاء عددا من الأدوات الت�رشيعية
الالزمة لتدعيم هذه القرارات يف حني
تبقى عدد من القرارات.
كما �أعرب عن �أمله �أن تقوم اجلهات
املخت�صة ب���دول جمل�س التعاون
با�ستكمال الإجراءات املطلوبة.
ون��اق�����ش االج��ت��م��اع ال���ذي ا�ستمر
يوما واح��دا ع��ددا من املو�ضوعات
املهمة واعتمد العديد من القرارات
وال��ت��و���ص��ي��ات ك��م��ا ج���رى خالله
تقدمي عر�ض مرئي حول امل�ؤ�رشات
الإح�صائية لتنفيذ ال��ق��رارات على
�أر�ض الواقع من قبل «مركز الإح�صاء
اخلليجي».

اإلمارات استضافت اجتماع اللجنة الخليجية
لـ «التسجيل الدوائي»
ا�ستعر�ضت اللجنة اخلليجية املركزية
للت�سجيل ال��دوائ��ي حتديث الئحة
الت�سجيل املركزي الدوائي وحتديت
الدليل اخلليجي لدرا�سة الثباتية
والدليل اخلليجي للتكاف�ؤ احليوي
مبا يتما�شى مع دليلي «USADA
 »WHو»« ICHبالإ�ضافة �إلى حتديث
دليل التغريات.
وكلفت الهيئة العامة للغذاء والدواء
لتحديث دل��ي��ل ال��ت��ك��اف��ؤ احليوي
ك�لا م��ن الإم�����ارات و�سلطنة عمان
والكويت لتحديث دليل الثنائية مع
مراعاة متطلبات»  »ICHبالإ�ضافة
�إل���ى دل��ي��ل الأول���وي���ة يف ت�سجيل
امل�ستح�رضات والتي ت�ضم اللقاحات
و�أدوية ال�رسطان والأدوية اخلليجية
وامل�سجلة يف دول��ت�ين مرجعيتني
وم��ا ي��راه مدير الت�سجيل املركزي
من ��ضرورة لعر�ضه على اللجنة،
خ�صو�صا ال�رشكات امل�شاركة يف
مناق�صات ال�رشاء املوحد.
جاء ذلك خالل االجتماع اللجنة الـ91
«�سيا�سات» ال��ذي ا�ست�ضافته وزارة
ال�صحة ووقاية املجتمع الإماراتية
االجتماع يف دب��ي بح�ضور الوكيل
امل�ساعد ل�سيا�سة ال�صحة العامة
والرتاخي�ص د� .أمني الأمريي و�أع�ضاء
اللجنة اخلليجية املركزية للت�سجيل
ال��دوائ��ي .وا�ستعر�ض الأم�يري عدة
حم��اور �أ�سا�سية ل�ضمان ال�سالمة
الدوائية منها �أهمية دع��م الأدوي��ة
املعتمدة عامليا من الهيئات العاملية

للدواء ال�سيما هيئة الغذاء والدواء
الأمريكية « »FDAوالهيئة الأوروبية
ل�ل�أدوي��ة»  « EMAوالرتكيز على
رفع معايري �صناعة الأدوي��ة املثيلة
على م�ستوى الدول العربية والعامل
بالإ�ضافة �إلى �رسعة �إجناز الت�سجيل
الدوائي بني دول املنطقة بالن�سبة
للأدوية املبتكرة واملثيلة ،و�رسعة
تنفيذ القرارات والتوجهات ال�صادرة
عن اجتماع الوزراء ملجل�س التعاون
اخلليجي توحيد اجلهود اخلليجية يف

�شهدت رئي�سة جمل�س �إدارة م�ؤ�س�سة
قطر للرتبية وال��ع��ل��وم وتنمية
املجتمع ال�شيخة موزا بنت نا�رص
�أم�س االول« ،احتفال املعرفة100 ،
كتاب» ،الذي �أقامته جامعة جورج
تاون يف قطر مبنا�سبة �صدور مائة
كتاب ق��ام بت�أليفها �أع�ضاء هيئة
التدري�س والعاملون باجلامعة منذ
افتتاحها عام .2005
كما �شاركت نائب رئي�س جمل�س
الإدارة والرئي�س التنفيذي مل�ؤ�س�سة
ق��ط��ر ال�شيخة ه��ن��د ب��ن��ت حمد،
ك�ضيفة ��شرف ومتحدثة رئي�سية
يف االح��ت��ف��ال ،ال��ذي ميثل عالمة
فارقة يف التعاون بني م�ؤ�س�سة قطر
وجامعة جورج تاون ،والتي بد�أت
ن�شاطها يف املدينة التعليمية مع
افتتاح احلرم اجلامعي اخلا�ص بها
يف الدوحة لدعم الأهداف الإمنائية
لر�ؤية قطر الوطنية.
ويف هذا الإطار قالت ال�شيخة هند
بنت حمد ،خالل الكلمة التي �ألقتها
يف احل��ف��ل« :لقد �ساهمت جامعة
جورج تاون يف قطر من خالل الرثوة
البحثية التي وف� ّ�رت��ه��ا يف جمال
العلوم الإن�سانية واالجتماعية
ب�شكل كبري يف تثبيت مكانة م�ؤ�س�سة
قطر يف املجتمع العاملي ،كمركزٍ
للمعرفة امل��ت��ج��ددة ،والأف��ك��ار
املبتكرة ،وال�شجاعة الفكرية،
وذل��ك يف مواجهة الق�ضايا التي
ت�ؤثر على عاملنا اليوم وعلى �شكل
معامله غ ًدا».
وتابعت «�إن تواجدكم يف قطر قد
فتح جلامعة ج��ورج ت��اون � ً
آفاقا
ج��دي��دة لي�س ال�ستك�شاف منطقة

�رشكائها احلكوميني ،ودعم ًا جلهود
الوزارة نحو االنتقال التدريجي �إلى
حتقيق التنمية امل�ستدامة يف قطاع
ال�صحة.
وت��ه��دف االت��ف��اق��ي��ة �إل���ى تنظيم
التعاون مع وزارة ال�صحة من �أجل
�ضمان امل�شاركة الفعالة «قطر
اخلريية» يف امل�شاريع ال�صحية وفق
اال�سرتاتيجية القطاعية و�أولويات
الوزارة.
وق��ع��ت االت��ف��اق��ي��ة ع���ن اجل��ان��ب
ال�صومايل وزيرة ال�صحة والرعاية
االجتماعية د.ف��وزي��ة ن��ور ،فيما
وقعها عن قطر اخلريية مدير مكتب
قطر اخلريية يف ال�صومال عبدالنور
ح��اج علي بح�ضور ك��ل م��ن نائب
الوزيرة وعدد من �أع�ضاء وزارتها.
وت�شمل جماالت التعاون بني الوزارة
و«ق��ط��ر اخل�يري��ة» ،بناء وترميم
املراكز ال�صحية وامل�ست�شفيات،
وجت��ه��ي��زه��ا ب��امل��ع��دات الطبية
الالزمة ،وتوفري �سيارات الإ�سعاف،
بالإ�ضافة �إلى توزيع الأدوي��ة على
املراكز وامل�ست�شفيات ،وتدريب
وت�أهيل الكادر الطبي يف ال�صومال،
والقيام بحمالت �صحية �إغاثية
للمت�رضرين ب�سبب الأزمات والكوارث
الإن�سانية.
وت ��أت��ي ه��ذه االتفاقية يف الوقت
الذي بد�أت فيه احلكومة ال�صومالية
بالتوجه �إل��ى االنتقال التدريجي
من اال�ستجابة الإن�سانية �إلى دعم
جهود التنمية واال�ستقرار يف البالد،
من خ�لال تنفيذ م�شاريع تنموية
م�ستدامة تهدف �إلى توفري اخلدمات
ال�صحية لكل املواطنني.

ال�رشق الأو�سط و�شمال �إفريقيا من
م�سافة قريبة فح�سب ،و�إمنا التنوع
يف وجهات النظر بني طالبنا قد
�ساهم � ً
أي�ضا بت�أ�سي�س خمزون معريف
و�أكادميي �أكرث عم ًقا».
ب���دوره �أك���د عميد جامعة جورج
تاون يف قطر د� .أحمد د ّالل ،على
�أهمية منا�سبة �صدور  100كتاب
قائ ًال« :نحن يف جامعة جورج تاون
يف قطر ،نقدم مثا ًال يحتذى على
كيفية �إنتاج بحوث علمية مهمة على
م�ستوى عاملي ،ف�ضلاً عن تدريب
اجليل املقبل من منتجي املعرفة
والعلم على القيام بالأمر نف�سه.
و�أ�شار �إلى �أن املجلدات املن�شورة
م��ن البحوث وال��درا���س��ات اجل��ادة
ت��ت�����ض��م��ن جم��م��وع��ة وا���س��ع��ة من
املو�ضوعات يف ال�ش�ؤون الدولية،
ت�ساعد على ت�شكيل فهمنا للعامل
وتعك�س التزامنا بتطوير م�شهد
بحثي يف�ضي �إلى اكت�شاف معارف
جديدة ون�رشها».
يذكر �أن جامعة جورج تاون يف قطر
ن�رشت � ً
أي�ضا جمل ًدا بعنوان ي�ضم
خال�صة مفهر�سة لعناوين الكتب
املائة التي �صدرت منذ ت�أ�سي�س
�صورا
اجلامعة يف قطر ،وي�شمل
ً
لأغلفة الكتب ،وموجزا ق�صريا عن
كل م�رشوع� ،إ�ضافة �إل��ى ال�سرية
الذاتية مل�ؤلفه.
ويف �ش�أن قطري �آخر ،وقعت «قطر
اخلريية» اتفاقية تعاون و�رشاكة مع
وزارة ال�صحة والرعاية االجتماعية
ال�صومالية مبقر الوزارة بالعا�صمة
«مقدي�شو» ،يف �إط��ار حر�صها على
التن�سيق والتعاون امل�شرتك مع كافة

انطالق مناورات «جند الصحراء»
بين السعودية وبريطانيا
انطلق �أم�س الأول ،مترين «جند ال�صحراء» امل�شرتك ،3
الذي ت�شارك فيه القوات الربية ال�سعودية مع اجلانب
الربيطاين يف املنطقة ال�شمالية الغربية من ال�سعودية؛
بهدف اكت�ساب التخطيط للعمليات الع�سكرية .وقال قائد
املنطقة ال�شمالية الغربية اللواء الركن ظافر ال�شهري
قوله�« :إن هذا التمرين يعترب امتداد ًا لتمارين �سابقة
تهدف لرفع اجلاهزية القتالية».

• جانب من اجتماع اللجنة اخلليجية للتسجيل الدوائي

وفد سعودي يطلع على تجربة

الشارقة في مجال االستدامة
�أطلعت هيئة كهرباء ومياه
ال�شارقة ،وفدا �سعوديا برئا�سة
نائب رئي�س �رشكة املاء �سليمان
اخلليوي على جتربتها يف جمال
اال�ستدامة و�أف�ضل املمار�سات
لتطوير ال���ك���وادر الب�رشية
و�أح���دث احل��ل��ول امل�ستخدمة
يف جمال االبتكار والتطبيقات
الذكية وتفا�صيل خطة تر�شيد
اال�ستهالك التي تنفذها لتخفي�ض
اال�ستهالك بن�سبة .%30
و�أكد رئي�س هيئة كهرباء وماء
ال�شارقة د .املهند�س را�شد الليم
احلر�ص على تبادل اخلربات
والتجارب مع جميع اجلهات
وامل���ؤ���س�����س��ات يف املنطقة
والعامل ،م�شريا �إلى �أن الهيئة
حققت �سمعة عاملية من خالل
تطبيق �أف�ضل املعايري يف جمال
التميز امل�ؤ�س�سي واجل���ودة
ان�سجاما مع توجيهات ع�ضو
املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة
ال�شيخ د� .سلطان القا�سمي
ب�إر�ساء نهج التميز واالبتكار
يف الدوائر احلكومية.
وا�ستعر�ض الليم خالل لقائه
الوفد ال�سعودي برامج وخطط
وم�رشوعات الهيئة التي تهدف
�إل���ى حتقيق ر�ؤي����ة القيادة

�صناعة الدواء.
ورك���ز االج��ت��م��اع ع��ل��ى امل��ب��ادرات
والأنظمة التي ت�شجع دعم ال�صناعات
الدوائية يف دول املجل�س والعمل على
و�ضع الأنظمة واملعايري التي ت�شجع
اال�ستثمار املحلي والعاملي يف جمال
ال�صناعات الدوائية من خالل منوذج
ناجح جت�سده الإمارات.
كما ا�ستعر�ض االجتماع �آلية تطبيق
الت�سجيل بالتوثيق والت�سجيل
بالتج�سري والآلية املتبعة بالدول

الأع�ضاء فيما يخ�ص تعليق و�سحب
و�إلغاء امل�ستح�رضات و�آلية جتديد
ت�سجيل امل�ستح�رضات ال�صيدالنية
ومراجعة معلومات التوا�صل ملراكز
التيقظ ال��دوائ��ي ب��ال��دول الأع�ضاء
« »NPCل��ت��ح��دي��ث دل��ي��ل الدليل
الإر�شادي للن�رشة الداخلية والتعميم
على ال�رشكات بناء على قرار اللجنة.
والنظر يف اعتماد دليل» وا�ستعرا�ض
ال�ب�رن���ام���ج اخل��ل��ي��ج��ي امل��رك��زي
الإلكرتوين للت�سجيل املركزي.

• الشيخة موزا بنت ناصر والشيخة هند بنت حمد خالل االحتفالية

الر�شيدة وتعزيز دوره���ا يف
جمال التنمية امل�ستدامة.
و�أ�شار �إلى �سعي الهيئة من خالل
مبادراتها يف جم��ال البحوث
وال��ت��ط��وي��ر �إل����ى اال�ستفادة
املثلى من الإمكانات واملوارد
املتاحة واحللول املبتكرة يف
م�رشوعاتها مبا ي�سهم يف خف�ض
التكلفة وتعزيز االبتكار يف
الهيئة.
و�أع���رب ع��ن تقديره لتفعيل
ال��ت��ع��اون ب�ين هيئة كهرباء
ومياه ال�شارقة و�رشكة املاء
ال�سعودية وت��ب��ادل اخل�برات
بينهما مب��ا يحقق م�صلحة
ال��ط��رف�ين وت��ن��ظ��ي��م زي����ارات
م��ت��ب��ادل��ة وب��رام��ج تدريبية
م�شرتكة.
من جانبه �أ�شاد اخلليوي بجهود
هيئة كهرباء ومياه ال�شارقة
وحر�صها على تطبيق �أف�ضل
املمار�سات والربامج لتطوير
م����شروع��ات��ه��ا ورف����ع ك��ف��اءة
موظفيها ،م�ؤكدا �أن املرحلة
املقبلة �ست�شهد م��زي��دا من
التعاون وتبادل اخلربات بني
اجلانبني مبا يحقق م�صلحتهما
وي�سهم يف تطوير امل�رشوعات
واخلدمات املقدمة للجماهري.

من جانبه ،قال قائد القوة الربيطانية امل�شاركة
املقدم غراهام �سيفتون «�إن هذه التمارين هدفها الأول
اكت�ساب اخلربة والتعلم يف جمال تخطيط العمليات
الع�سكرية ،والهدف الثاين تقوية �أوا�رص ال�صداقة
بني البلدين ب�صفة عامة والقوات الربية ال�سعودية
ب�صفة خا�صة» ،معربا عن تطلعه �إلى املزيد من هذه
التمارين وي�شكر فيها من عمل على هذا التمرين.

اعتبرها خطوة مهمة ورائدة لتكريس أسس التعايش

البحرين« :الشؤون اإلسالمية» يدعم خطة تعزيز االنتماء الوطني
�أ���ش��اد املجل�س الأع��ل��ى لل�ش�ؤون
الإ�سالمية البحريني بتد�شني اخلطة
الوطنية لتعزيز االنتماء الوطني
وتر�سيخ قيم املواطنة يف مملكة
البحرين ،واعتربها خطوة مهمة
ورائ��دة لتكري�س �أ�س�س التعاي�ش
�ضمن �إطار املواطنة ال�صاحلة مبا
يحفظ الهوية اجلامعة ،ويحقق
الأمن االجتماعي وال�سالم.
وب�ي�ن امل��ج��ل�����س خ�ل�ال جل�سته
االع��ت��ي��ادي��ة ب��رئ��ا���س��ة ال�شيخ
ع��ب��دال��رح��م��ن �آل خ��ل��ي��ف��ة� ،أن
التعاي�ش مفهوم را�سخ و�أ�صيل لدى
�أهل البحرين منذ القدم ،و�أنه �إرث
تاريخي ينبغي املحافظة عليه
وتكري�سه ليبقى ح�ص ًنا للبحرين،
وركيزة للأمن وال�سالم يف ربوعها،
الفتًا �إلى �أن امل�س�ؤولية يف حتقيق
ذلك م�شرتكة تتكامل فيها امل�ساعي
واجلهود بني اجلميع.
ودعا املجل�س �إلى اغتنام املنا�سبات
الإ�سالمية ببث روح الأخوة والت�آلف
بني امل�سلمني ،و�إعالء قيم الوحدة
والتعاي�ش لدى اجلميع.
و�أ�شار �إلى �أن هذه اخلطة الوطنية
هي �إحدى احللقات لرت�سيخ مفاهيم

• جانب من جلسة املجلس األعلى للشؤون اإلسالمية البحريني

الو�سطية والتعاي�ش واالع��ت��دال
يف املجتمع ،ويحمي من التطرف
والطائفية والإرهاب.
و�أك�����د امل��ج��ل�����س دع��م��ه الكامل
وم�ساندته لهذه اخلطة ولكل ما من
�ش�أنه تعزيز �أوا�رص الأخوة واملحبة
يف البالد ،داع ًيا اجلميع �إلى م�ساندة

ه��ذا امل�رشوع وتعزيز جناحاته،
معا خلف راية الوطن.
والتكاتف ً
كما �أ�شار �إلى ��ضرورة �صون القيم
والأخ�ل�اق وتثبيتها ل��دى الأطفال
والنا�شئة ،وباخل�صو�ص يف البيئات
التعليمية والرتبوية ،التي تبد�أ من
مرورا باملدار�س واملعاهد
املنزل
ً

واجلامعات والأندية ودور العبادة،
لن�سهم يف ت�شكيل امل�ستقبل املن�شود
على �أ�س�س ثابتة وقومية وفا�ضلة
تربط امل�ستقبل باحلا�رض ،وت�صله
بالتاريخ بحيث تنتظم امل�سرية
وتتواءم ب�شكل ب َنّاء و�سليم.
كما ثمن املجل�س ال��دور احليوي

الذي تنه�ض به اجلوامع وامل�ساجد
وعموم دور العبادة يف البحرين،
م�شي ًدا ب��دور املح�سنني يف �إعمار
ً
رغبة يف الأجر
بيوت الله تعالى
وا�ست�شعارا للم�س�ؤولية
والثواب،
ً
�����را ب��ال��ب�لاد
االج��ت��م��اع��ي��ة ،وب� ًّ
واملجتمع.
بعد ذلك ،انتقل املجل�س ملناق�شة
املو�ضوعات املدرجة على جدول
�أعماله ،وا�ستهلها ب��االط�لاع على
مذكرتني من الأمانة العامة :الأولى
ب�ش�أن �آخر امل�ستجدات يف م�رشوعات
�إع��م��ار اجل��وام��ع ،والثانية ب�ش�أن
م�رشوع ت�سجيل ختمة �صوتية كاملة
للقر�آن ال��ك��رمي لثالثة م��ن القراء
البحرينيني.
كما بحث طل ًبا من جمل�س النواب
البحريني ملعرفة مرئيات املجل�س
بخ�صو�ص ال�صيغة املعدلة مل�رشوع
قانون ب�إ�ضافة مادة جديدة رقم 350
مكررا �إلى قانون العقوبات ال�صادر
ً
باملر�سوم بقانون رق��م  15ل�سنة
« 1976امل��ع��د بناء على االق�تراح
بقانون «ب�صيغته املعدلة» املقدم
من جمل�س النواب» ،واتخذ ب�ش�أنه
ما يلزم.

