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وزير الخارجية البحريني يشيد بدور األزهر
في تصحيح صورة اإلسالم

• أحمد الطيب مستقبالً بن أحمد

نقل وزير اخلارجية البحريني ال�شيخ خالد بن �أحمد،
حتيات العاهل البحريني امللك حمد بن عي�سى ،ورئي�س
الوزراء البحريني الأمري خليفة بن �سلمان �إلى �شيخ الأزهر
ال�رشيف الإمام الأكرب د� .أحمد الطيب ،ومل�رص و�شعبها كل
الرقي واالزدهار.
جاء ذلك خالل ا�ستقبال ف�ضيلة الإمام الأكرب �شيخ الأزهر
لوزير اخلارجية البحريني يف مكتبه مبقر م�شيخة الأزهر،
حيث �أع��رب الطيب عن خال�ص تقديره للملك حمد بن
عي�سى و�إ�سهاماته املتوا�صلة والرائدة يف ن�رش التعاي�ش
والت�سامح بني خمتلف ال�شعوب والثقافات و�إر�ساء ال�سالم
يف العامل ،منوهً ا مبا تت�سم به مملكة البحرين كنموذج

فريد يف التعاي�ش واالنفتاح واحرتام الآخر.
وقد �أ�شاد بن �أحمد باجلهود الد�ؤوبة التي يقوم بها ف�ضيلة
الإم��ام الأك�بر الدكتور �أحمد الطيب لتعزيز دور الأزهر
ال�رشيف على كافة امل�ستويات التعليمية والدعوية كقلعة
للدين احلنيف والفكر امل�ستنري.
وعرب عن تقدير مملكة البحرين لإ�سهامات الأزهر ال�رشيف
يف تقدمي ال�صورة ال�صحيحة للدين الإ�سالمي ،ون�رش ثقافة
الو�سطية وقيم الإ�سالم ال�سمحة ومكافحة الفكر املتطرف
ومواجهة التحديات التي تواجه الدول الإ�سالمية ،منوهً ا
مبواقف ف�ضيلة الإمام الأكرب �شيخ االزهر ال�رشيف الداعمة
للبحرين.

توقيع مذكرات تفاهم بين حكومتي البلدين

قطر :تعزيز التعاون في مجاالت التنمية مع رواندا
�شدد نائب رئي�س جمل�س الوزراء
وزير اخلارجية القطري ال�شيخ
حممد بن عبدالرحمن على تعزيز
التعاون بني قطر وروان��دا وذلك
خالل زيارة �أمري قطر ال�شيخ متيم
بن حمد �إلى رواندا.
وكتب يف تغريدة له عرب ح�سابه
يف تويرت« :اتفق �أمري قطر ورئي�س
ج��م��ه��وري��ة رون����دا ع��ل��ى تعزيز
وت��ط��وي��ر ال��ت��ع��اون يف جم��االت
التجارة والتنمية وال�سياحة
والعلوم واالبتكار والريا�ضة،
وذلك خالل زيارته �إلى العا�صمة
كيغايل».
وعقد �أم�ير قطر ال�شيخ متيم بن
حمد ،والرئي�س ال��روان��دي بول
كاغامي ،جل�سة مباحثات ر�سمية
بالق�رص الرئا�سي بالعا�صمة
كيغايل م�ساء �أم�س.
وبحثت اجلل�سة العالقات الثنائية
و�سبل دعمها وتعزيزها مبا يعزز
ويطور فر�ص التعاون بني البلدين
خ��ا���ص��ة يف جم���االت االقت�صاد
واال�ستثمار ،والتعليم واالبتكار
والثقافة والريا�ضة وال�سياحة.
و�شهد �أمري قطر ال�شيخ متيم بن
حمد ،والرئي�س ال��روان��دي بول
كاغامي بالق�رص الرئا�سي يف
العا�صمة ال��روان��دي��ة كيغايل،
التوقيع على اتفاقية ومذكرات
تفاهم بني حكومتي الدولتني.
فقد �شهدا التوقيع على اتفاقية
يف امل��ج��ال اجل���وي وم�رشوعي
مذكرتي تفاهم للتعاون يف جمايل

• كاغامي مصافحا ً الشيخ متيم بن حمد

الريا�ضة والثقافة ،بالإ�ضافة
�إلى مذكرة تعاون يف املجالني
ال�سياحي وفعاليات الأعمال.
وعقدت جل�سة مباحثات ر�سمية
بالق�رص الرئا�سي بالعا�صمة
كيغايل م�ساء �أم�س الأول ،كما
ت��ن��اول��ت امل��ب��اح��ث��ات ع���ددا من
الق�ضايا الإقليمية والدولية ذات
االهتمام امل�شرتك.
وتعمل قطر على تو�سيع عالقاتها
وتكثيف ا�ستثماراتها يف خمتلف

أكدوا على ضرورة توثيق التعاون بين المنظمات األمنية الخليجية

وكالء وزارات الداخلية بدول التعاون عقدوا
اجتماعهم الـ  10في مسقط

دول ال��ع��امل وق��ارات��ه ،وتخ�ص
القارة االفريقية باهتمام وا�ضح
يف التحركات الدبلوما�سية رفيعة
امل�ستوى التي تكلل بالنجاح
وت�شهد بناء عالقات �إ�سرتاتيجية
متينة حتمل املنفعة املتبادلة.
وت ��أت��ي ال��زي��ارة التي ق��ام بها
ال�شيخ متيم بن حمد �إلى رواندا،
يف م�ستهل جولة افريقية جديدة
له ت�شمل �أي�ض ًا نيجرييا كت�أكيد
الهتمام الدوحة بالدول االفريقية

وال�سعي �إلى التعاون امل�شرتك
الأم��ر ال��ذي �أ���ش��ادت به ال�صحف
الرواندية التي اعتربت زيارة
�أمري قطر فر�صة مهمة لرفع �سقف
التعاون بني الدوحة وكيغايل يف
عدد من املجاالت.
ويف ���س��ي��اق ق��ط��ري �آخ����ر ،عقد
جمل�س ال�شورى القطري جل�سته
الأ�سبوعية العادية �أم�س ،برئا�سة
ن��ائ��ب رئ��ي�����س امل��ج��ل�����س حممد
ال�سليطي.

البحرين :حقوقيون يوصون بالحد

من ظاهرة الفقر في الدول العربية
�أو�صى امل�شاركون يف امل�ؤمتر العلمي الأول لكلية
احلقوق بجامعة البحرين ،والذي �أقيم بالتعاون مع
معهد البحرين للتنمية ال�سيا�سية ،حتت ا�سم« :نحو
تخطيط ا�سرتاتيجي للتنمية امل�ستدامة يف �إطار الت�رشيع
والق�ضاء» ،باالهتمام بالن�ص يف الد�ساتري العربية على
احلق يف التنمية امل�ستدامة ك�آلية من �آليات حماية
امل�ستقبل ل�صالح الأج��ي��ال املقبلة ،من اال�ستغالل
امل�رسف للموارد املتاحة.
كما دعا امل�شاركون �إلى �رضورة �إعادة �صياغة �سيا�سة
الدول االقت�صادية ب�صفة عامة ،واملالية ب�صفة خا�صة
لرفع معدالت النمو االقت�صادي ،وحتقيق التوزيع
العادل للدخول وال�ثروات ،واحلد من ظاهرة الفقر،
ف�ض ًال عن مراعاة التوازن بني النظام االقت�صادي والبيئي
عند �صياغة �سيا�سة الدول املالية من خالل ا�ستخدام
تكنولوجيا نظيفة ال ت�رض بالبيئة.
كما �أو���ص��وا بو�ضع �إط��ار ت�رشيعي وتنظيمي ي�شجع
القطاعني العام واخلا�ص ،لدعم عملية التحول الذكي
امل�ستدام للمدن العربية .وتنمية الوعي بحظر التمييز
بني العمال ب�سبب اجلن�س� ،أو الأ�صل� ،أو اللغة� ،أو
الدين� ،أو العقيدية� ،أو احلالة االجتماعية� ،أو اللقب،
�أو اللون� ،أو االنتماء النقابي �أو مكان الإقامة .كما
يحظر التمييز �أو املفا�ضلة بني املتقدمني لوظيفة ما

ا�ستناد ًا لأي �سبب من هذه الأ�سباب.
و�أو�صوا ب�أهمية الن�ص على تعديل ت�رشيعات الإرهاب،
مبا ي�ؤدي �إلى عدم تقادم احلق يف املطالبة بالتعوي�ض
املدين عن الأ��ضرار النا�شئة من اجلرائم الإرهابية.
وتعميم نظام �إدارة الدعوى على باقي املحاكم املدنية
والتجارية مبا يعالج بطء التقادم يف هذه املنازعات.
وعقدت جل�سات امل�ؤمتر ،الذي �أقيم حتت رعاية وزير
�ش�ؤون الإعالم رئي�س جمل�س �أمناء معهد البحرين للتنمية
ال�سيا�سية علي الرميحي ،على مدى يومني يف قاعة
التعلم الإلكرتوين بحرم جامعة البحرين يف ال�صخري،
بح�ضور نائب رئي�س املجل�س الأعلى للق�ضاء رئي�س
حمكمة التمييز امل�ست�شار عبدالله بن ح�سن البوعينني،
ومب�شاركة عدد كبري من احلقوقيني من كافة الدول
العربية والأجنبية.
وا�ستعر�ض امل�شاركون  22بحث ًا وورقة علمية ،يف
�أرب��ع جل�سات يف �إط��ار �أربعة حماور �أ�سا�سية وهي:
مفهوم التنمية امل�ستدامة «الأه��داف والتحديات»،
ودور الت�رشيع يف حتقيق التنمية امل�ستدامة يف نطاق
القانون العام ،ودور الت�رشيع يف حتقيق التنمية
امل�ستدامة يف نطاق القانون اخلا�ص ،بالإ�ضافة
�إلى دور الق�ضاء والو�سائل البديلة يف حماية �أهداف
التنمية امل�ستدامة.

السعودية :انطالق تمرينات
• وكالء وزراء داخلية دول التعاون اخلليجي

عقد وك�لاء وزارات الداخلية ب��دول جمل�س
التعاون لدول اخلليج العربية يف م�سقط �أم�س،
اجتماعهم العا�رش ،وذل��ك برئا�سة م�ساعد
املفت�ش العام لل�رشطة واجلمارك للعمليات
ب�سلطنة عمان اللواء حمد احلامتي ومب�شاركة
الأمني العام امل�ساعد لل�ش�ؤون الأمنية بالأمانة
العامة ملجل�س التعاون اللواء هزاع الهاجري.
وقد بحث وكالء وزارات الداخلية بدول املجل�س
عدد ًا من املو�ضوعات املتعلقة مب�سرية التعاون
الأمني امل�شرتك ،واطلعوا على عدد من التقارير
املحالة �إليهم من الأجهزة واللجان الأمنية
املتخ�ص�صة.

وقد عرب وكالء وزارات الداخلية عن امتنانهم
ل�سلطنة ُعمان بقيادة ال�سلطان قابو�س بن
�سعيد رئي�س املجل�س الأعلى ملجل�س التعاون
يف دورته احلالية ،على اجلهود التي تبذلها
ال�سلطنة لتعميق وتر�سيخ الرتابط والتكامل
اخلليجي.
كما �أع��رب الوكالء عن تقديرهم واعتزازهم
بالدعم وال��رع��اي��ة التي يوليها ق��ادة دول
املجل�س ،لتعزيز م�سرية العمل اخلليجي
امل�شرتك ،وتطوير التعاون الأمني بني دول
املجل�س ،ملا من �ش�أنه حماية �أمن دول املجل�س
وا�ستقراراها وتعزيز م�سريتها املباركة.

و�أ�شاد وكالء وزارات الداخلية باجلهود التي
تبذلها البعثات والهيئات واملكاتب التابعة
للأمانة العامة للمجل�س – قطاع ال�ش�ؤون الأمنية
– يف جمال تعزيز التعاون والتن�سيق امل�شرتك
بني الأجهزة املخت�صة يف دول املجل�س.
و�أك����دوا على ��ض�رورة توثيق ال��ت��ع��اون بني
املنظمات الأمنية اخلليجية مع املنظمات
الإقليمية والدولية العاملة يف املجاالت الأمنية
مبا ي�ثري العمل الأم��ن��ي اخلليجي امل�شرتك
بني دول جمل�س التعاون ،ويعزز جهودها
وم�ساعيها اخلرية حلفظ الأمن واال�ستقرار يف
الدول الأع�ضاء.

«أسد الجنوب  »3بمشاركة فرنسا

انطلقت باملنطقة ال�رشقية
�أم�س ،مترينات « �أ�سد اجلنوب
 »3امل�شرتك ،الذي تنفذه القوات
ال�بري��ة امللكية ال�سعودية،
مب�شاركة ال��ق��وات الفرن�سية،
بح�ضور قائد املنطقة ال�رشقية
اللواء الركن عبدالله القحطاين
وم��ن اجلانب الفرن�سي املقدم
لوكيه.
ورح��ب قائد املنطقة ال�رشقية

خالل كلمه �ألقاها ،بال�ضيوف
امل�����ش��ارك�ين ،معلن ًا انطالق
مترينات �أ�سد اجلنوب امل�شرتك
يف ن�سخته الثالثة يف املنطقة
ال�رشقية بني القوات الفرن�سية
ال�صديقة والقوات الربية امللكية
ال�سعودية وهو عبارة عن مترين
مركز قيادة يهدف �إل��ى تبادل
املعلومات وزيادة اخلربات بني
ق��وات البلدين ،كما يركز على

تدريب القادة وهيئة الركن على
التخطيط وعملية �صنع القرار
الع�سكري.
م���ن ج��ه��ت��ه ق���ال ق��ائ��د ال��ق��وة
امل�شاركة من اجلانب الفرن�سي:
�إن مترين �أ�سد اجلنوب هو مترين
حقيقي ،ومت��ري��ن ي�سمح لنا
كقوة فرن�سية وق��وة �سعودية
بتبادل اخلربات واملهارات بني
اجلانبني.

الشارقة احتفت بأسبوع «األصم العربي» الـ 44

القاسمي بحث مع وفد عماني مبادرات المحافظة على البيئة
ا�ستقبل ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم
ال�شارقة ال�شيخ د� .سلطان القا�سمي
�أم�����س وف��دا بيئيا م��ن �سلطنة عمان
يرافقهم �سفري �سلطنة ع��م��ان لدى
الإمارات د.خالد اجلرادي.
وتبادل والوفد العماين الأحاديث ذات
االهتمام امل�شرتك يف ال�ش�أن البيئي
و�أهمية املحافظة على التنوع احليوي
للبيئات املختلفة يف املنطقة من خالل
املبادرات والربامج التوعوية التي
ت�ؤكد دور املجتمع الهام يف املحافظة
على البيئة ومواردها الطبيعية وو�ضع
الت�رشيعات القانونية املالئمة يف
حماية املناطق البيئية احليوية.
وتطرق اللقاء �إلى اجلوانب التاريخية
العريقة ل�سلطنة ع��م��ان والعالقة
ال��وط��ي��دة املت�أ�صلة ب�ين الإم����ارات
و�سلطنة عمان� ،إ�ضافة �إلى جهود حاكم
ال�شارقة يف جمع الكثري من الوثائق
واملخطوطات التاريخية ل�سلطنة عمان
وحر�صه على توثيقها �ضمن �أعماله
التاريخية.

وجت��ول القا�سمي والوفد الزائر يف
�أروق��ة دارة الدكتور �سلطان القا�سمي
حيث اطلع الوفد على �أب��رز ما ت�ضمه
الدارة من حمتويات تاريخية ووثائق
وخم��ط��وط��ات ه��ام��ة ح���ول التاريخ
العربي وتاريخ اخلليج� ،إ�ضافة �إلى
قاعات الأو�سمة والهدايا التذكارية
التي تلقاها حاكم ال�شارقة من خمتلف
ر�ؤ�ساء الدول واملنظمات واجلامعات
العاملية.
و�أ�شاد الوفد بجهود حاكم ال�شارقة يف
خمتلف ال�ش�ؤون الثقافية والتاريخية
والبيئية والتي انعك�ست على دور
ال�شارقة املهم يف امل�شهد الثقايف
العربي والعاملي.
على �صعيد �آخ���ر ،احتفت مدر�سة
الأمل لل�صم التابعة ملدينة ال�شارقة
للخدمات ب�أ�سبوع الأ�صم العربي الـ44
الذي يقام حتت �شعار « �إلزام اجلهات
احلكومية وامل�ؤ�س�سات التابعة لها
بتوظيف الأ�شخا�ص ال�صم».
ونظمت امل��در���س��ة يف غ��رف��ة جت��ارة

و�صناعة ال�شارقة وبرعايتها جل�سة
حوارية حتدث فيها مدير �ش�ؤون الأفرع
يف دائرة املوارد الب�رشية يف ال�شارقة
عبدالله الزعابي ،و�أم�ين �رس جمل�س
�أ�صحاب الهمم �سمرية عبد ربه ومدير
�إدارة ال�ش�ؤون الإداري���ة واملالية يف
املدينة هبة احلمراين بح�ضور عدد
كبري من الأ�شخا�ص ال�صم و�أولياء
�أمورهم والعاملني معهم واملهتمني.
و���ش��ه��دت اجلل�سة نقا�ش ًا تفاعلي ًا
وم�ستفي�ض ًا لواقع الأ�شخا�ص ال�صم يف
ظل ال�شعار الذي يحمله الأ�سبوع هذا
العام كما �شهدت تقدمي وجهات النظر
املتنوعة وت�سليط ال�ضوء على واقع
العمل بالن�سبة للأ�شخا�ص ال�صم يف
م�ؤ�س�سات الدولة احلكومية واخلا�صة.
و�أك���د �أم�ين مدير ع��ام غرفة جتارة
و�صناعة ال�شارقة حممد �أحمد عمق
ال�رشاكة اال�سرتاتيجية بني املدينة
والغرفة خدمة للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة
واملجتمع منوها ب�أهمية الوعي مببادئ
امل�س�ؤولية املجتمعية من قبل الأفراد

وامل�ؤ�س�سات للم�ساهمة قدر الإمكان
يف تدريب وت�أهيل وتوظيف الأ�شخا�ص
ذوي الإعاقة.
من جانبها دع��ت مدير املدينة منى
اليافعي �إلى تطبيق مبد�أ امل�ساواة يف
توفري فر�ص العمل �أم��ام الأ�شخا�ص
ال�صم ،الفتة �إل��ى �أن  %8من موظفي
مدينة اخل��دم��ات الإن�سانية ه��م من
الأ�شخا�ص ذوي الإع��اق��ة واملدينة
حري�صة ب�شكل م�ستمر على تدريبهم
وتوعية �أبناء املجتمع مبا ميتلكونه
من قدرات و�إمكانات يف العمل وخمتلف
جماالت احلياة.
وبدورها ،قالت مديرة مدر�سة الأمل
لل�صم عفاف الهريدي ان فعاليات
الأ���س��ب��وع ال تقت�رص ع��ل��ى اجلل�سة
احلوارية حيث نظمت املدر�سة اليوم
دورة يف لغة الإ�شارة ملوظفي املدينة
و�أولياء الأمور واملجتمع املحلي كما
�سيتطوع يف �إطار الأ�سبوع عدد من طالب
املدر�سة ال�صم يف عدد من امل�ؤ�س�سات
احلكومية واخلا�صة.
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