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القائد يشيد باجتماعه مع قيادات في التقنية

المنامة :إنجاز االستراتيجية الوطنية
لمكافحة االتجار باألشخاص

السعودية والبحرين :بحث خطط تطوير
الخدمات للمواطن الخليجي
ث��م��ن ال��رئ��ي�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي لهيئة
املعلومات واحلكومة الإلكرتونية
البحرينية حممد علي القائد اهتمام
ن��ائ��ب وزي���ر االت�����ص��االت وتقنية
امل��ع��ل��وم��ات يف ال�سعودية هيثم
العوهلي بتوجيه التكنولوجيا خلدمة
املواطن اخلليجي.
ج��اء ذل��ك خ�لال اجتماع عقد على
ه��ام�����ش ح��ف��ل �إط��ل�اق «ه��وي��ة قمة
احلكومة الرقمية العاملية» الذي
�شهدته العا�صمة ال�سعودية الريا�ض
وح�رضه نائب املدير العام لقطاع
املعلومات واخلدمات الذكية بالهيئة
العامة لتنظيم االت�صاالت يف الإمارات
���س��امل احلو�سني ،ملناق�شة �سبل
ت�شكيل جلان خليجية تعنى ب�إطالق
الأفكار وامل�شاريع واملبادرات التي
من �ش�أنها �أن توجه تقنية املعلومات
ب��ال��دول اخلليجية من �أج��ل خدمة
املواطن اخلليجي �أو ًال ،وذل��ك عن
طريق تبادل اخل�برات فيما بينها
حول ما قامت به كل دولة خليجية يف
جمال التحول الإلكرتوين وخ�صو�ص ًا
جتاربها للأنظمة وامل�شاريع الوطنية
املركزية مثل نظام ال�رشاء املوحد،
وجت����ارب االع��ت��م��اد ع��ل��ى ال��ذك��اء
اال�صطناعي.
وهن�أ القائد ال�سعودية على جناح
�إطالق «هوية قمة احلكومة الرقمية
العاملية» ،م�شري ًا �إلى �أن حفل �إطالق
الهوية كان مبهر ًا ،ومنوه ًا بالقيمة
العلمية الكبرية ال��ت��ي ت�ضمنتها
�أوراق العمل املطروحة يف املنتدى
امل�صاحب للحفل ،و�أعرب عن فخره

�أكد الرئي�س التنفيذي لهيئة تنظيم
�سوق العمل رئي�س اللجنة الوطنية
ملكافحة االجت��ار بالأ�شخا�ص يف
البحرين �أ�سامة العب�سي �أهمية
احل��ف��اظ على امل�ستوى املتقدم
ال��ذي بلغته البحرين يف جمال
مكافحة االجت���ار بالأ�شخا�ص،
كا�ش ًفا عن �إجن��از م�سودة الهيكل
ال��ع��ام لال�سرتاتيجية الوطنية
ملكافحة االجتار بالأ�شخا�ص.
و�أ���ش��ار العب�سي خ�لال تر�ؤ�سه
االجتماع العا�رش للجنة الوطنية
ملكافحة االجتار بالأ�شخا�ص مبقر
هيئة تنظيم �سوق العمل �إلى �أن
البحرين بذلت جهو ًدا كبرية خالل
ال�سنوات املا�ضية لالرتقاء ببيئة
العمل و�صونها للحفاظ على حقوق
ً
انطالقا من
جميع �أط��راف العمل

خالل مباحثات مع وكيلة وزارة الدفاع النيوزيلندية

• جانب من االجتماع

ب�أوراق العمل ال�سعودية التي قدمت
والق��ت ا�ستح�سان ًا ك��ب�ير ًا م��ن قبل
احل�ضور ،ما يعك�س جودتها وثراءها
و�أهميتها للمجتمع.
وتناول االجتماع خطط ال�سعودية يف
�إقامة الفعالية ،كما تبادل احل�ضور
ق�ص�ص النجاح لل�سعودية والبحرين
والإم���ارات ،م�ؤكدين حر�صهم على
ا�ستمرار تبادل الزيارات لتحقيق مزيد
من التعاون ،و�أهمية تطوير اخلدمات
املقدمة للمواطن اخلليجي و�إن كانت
على م�ستوى عدد من الدول اخلليجية،
ومن ثم تو�سيع نطاق عملها لي�شمل

كافة دول جمل�س التعاون.
والتقى القائد باملدير العام لربنامج
التعامالت الإلكرتونية احلكومية
«ي�س» علي الع�سريي وعدد من نواب
رَ
املدير العام وكبار امل�س�ؤولني من
الربنامج وناق�ش معهم ع��ددا من
التحديات التي تواجه برامج احلكومة
الإلكرتونية بدول املجل�س و�رضورة
تبادل التجارب واخل�برات لتجاوز
تلك التحديات ،ث��م ق��ام الرئي�س
التنفيذي بجولة ا�ستطالعية ،تعرف
خاللها على كيفية عمل امل�رسعات
«ي�س» يف ت�رسيع
التي تعتمد عليها
رّ

�أخالقيات ومبادئ وثقافة البالد،
ريا �إل��ى �أن ه��ذه اجلهود كان
م�ش ً
لها بالغ الأثر على �سجل اململكة
ال��دويل والإقليمي ،وهو الذي ما
ك��ان ليتحقق ل��وال تكاتف جميع
اجلهات املعنية وعملها كفريق
واحد متكامل ومتجان�س.
ولفت العب�سي �إلى خطة مل�أ�س�سة
العمل والدور الوقائي واحلمائي
يف منظومة هيئة تنظيم وق العمل،
الفتا �إلى �أن هذا من �ش�أنه تعزيز
بيئة العمل واالرت��ق��اء بها �إلى
م�ستويات متقدمة جديدة ،عالوة
على دوره يف الك�شف والت�صدي
وم��ع��اجل��ة ملف العمل اجل�بري
وممار�سات �سوق العمل التي قد
ترقى يف بع�ض �صورها �إلى جرمية
االجتار بالأ�شخا�ص.

وتطرق العب�سي كذلك �إلى موافقة
جمل�س ال���وزراء البحريني على
مذكرة التفاهم بني هيئة تنظيم
�سوق العمل واللجنة الوطنية
ملكافحة االجتار بالأ�شخا�ص من
جهة ومكتب الأمم املتحدة املعني
باملخدرات واجلرمية لدول جمل�س
التعاون من جهة �أخرى وذلك ب�ش�أن
تدريب كوادر وطنية وو�ضع خطة
ا�سرتاتيجية لعمل املركز الإقليمي
للتدريب وبناء القدرات ملكافحة
االجت��ار بالأ�شخا�ص� ،إلى جانب
موافقة جمل�س الوزراء على اتفاقية
التعاون وال�رشاكة بني حكومة
مملكة البحرين واملنظمة الدولية
للهجرة بهدف تنفيذ برامج تدريبية
وتقدمي الدعم الفني للجنة الوطنية
ملكافحة االجتار بالأ�شخا�ص.

تقدمي اخلدمات ،وفق ر�ؤية وا�ضحة
اخت�رصتها قمة احلكومة الرقمية
العاملية يف «املواطن �أو ًال».
يذكر �أن ال�سعودية �أطلقت هوية قمة
احلكومة الرقمية العاملية ،التي
تعك�س جهودها يف دع��م التحول
احلكومي الرقمي ،وتركز توجهاتها
على هذا املجال ،نظر ًا مل�ساهمته
ب�صورة كبرية يف فتح املجال والربط
مع الأ�سواق العاملية ومنو الإنتاج
من خالل خلق بيئة منا�سبة لالبتكار
وتب�سيط وتقليل اخلطوات املطلوبة
لإجراء املعامالت.

القبيسي :اإلمارات تسعى إلى حلول
دبلوماسية لمختلف األزمات العالمية

القاسمي :التطور الحضاري في الشارقة بدأ منذ  5عقود
�أكد ع�ضو املجل�س الأعلى الإماراتي
حاكم ال�شارقة ال�شيخ الدكتور
���س��ل��ط��ان ال��ق��ا���س��م��ي �أن التطور
احل�ضاري يف �إم��ارة ال�شارقة بد�أ
منذ خم�سة ع��ق��ود ب�شكل خمطط
يراعى فيه النمو الكبري لل�سكان,
حيث ارتفع ع��دد ال�سكان من 28
�ألف ن�سمة يف � 1970إلى  1.4مليون

ن�سمة يف .2019
جاء ذلك خالل كلمة �ألقاها �ضمن
مرا�سم حفل �أقامته جامعتا تورينو
وب��ويل تيكنيكو دي االيطاليتان
�أم�س يف قلعة فالنتينو العريقة
مبدينة تورينو االيطالية وذلك
ملنحه �شهادة الدكتوراه الفخرية
امل�شرتكة الأول��ى من نوعها بني

اجلامعتني يف التنمية احل�رضية
والإقليمية.
وقال «�رشف يل �أن �أح�رض هذا احلفل
يف قلعة فالنتينو الرائعة بح�ضور
العديد من الأكادمييني وال�ضيوف
الكرام ،كما ي�رسين �أن �أعرب عن
خال�ص تقديري جلامعتي تورينو
وب��ويل تيكنيكو دي ولإداراتيهما

• د.سلطان القاسمي يستلم شهادة الدكتوراه الفخرية

و�سائر �أع�ضاء اللجان التي ر�شحت
و���ص��ادق��ت ع��ل��ى ه���ذه ال�شهادة
العزيزة».
و�أ�ضاف قائال :هذا هو يوم مميز
بالن�سبة يل ف�إن الدكتوراه الفخرية
من بويل تيكنيكو دي وتورينو،
�شهادة �أعتز بها كثري ًا ,فجامعة
بويل تيكنيكو دي تورينو هي �أقدم
جامعة تقنية يف �إيطاليا وواحدة
من اجلامعات الأوروب��ي��ة الرائدة
يف الهند�سة وع��ل��وم الكمبيوتر
والتكنولوجيا ,بالإ�ضافة �إلى
جامعة تورينو العزيزة التي تقدم
برامج علمية متميزة ونتمنى لهما
التوفيق.
وح��ول حم��ور التنمية احل�رضية
التي مت منح الدكتوراه الفخرية
يف جمالها قال :الدكتوراه الفخرية
ال��ي��وم ه��ي يف جم���ال التنمية
احل�رضية والإقليمية وهي �أحدى
املجاالت املهمة التي ا�ستمتعت
مبزاولتها والإ��ش�راف عليها على
م��دار العقود اخلم�سة املا�ضية,
ومن �سبق له منكم �أن زار ال�شارقة
رمبا قد �شاهد ب�صمات �أ�صابعي على
كل منطقة تقريبا من مدن ومناطق
�إمارة ال�شارقة.

رئيس األركان القطري زار معرض
الصناعات الدفاعية بإسطنبول
زار رئي�س �أركان القوات امل�سلحة القطرية الفريق الركن طيار
غامن الغامن معر�ض ال�صناعات الدفاعية الدويل �آيدف  19والذي
�أقيم خالل الفرتة من � 30أبريل املا�ضي ولغاية  3مايو احلايل
مبدينة �إ�سطنبول الرتكية.
وقام بجولة داخل املعر�ض اطلع فيها على �أحدث ال�صناعات
والتكنولوجيا يف املجال الدفاعي.
ومن جانب �آخر التقى الفريق الركن غامن الغامن والوفد املرافق
له خالل زيارته للمعر�ض ك ً
ال من وزير الدفاع باجلمهورية
الرتكية خلو�صي �آك��ار ورئي�س ال�صناعات الدفاعية التابعة
للرئا�سة الرتكية الربوفي�سور ا�سماعيل دمري.
وجرى خالل اللقاءات مناق�شة العالقات الع�سكرية بني اجلانبني
و�سبل تعزيزها وتطويرها.

• جانب من اللقاء

ا�ستقبلت رئي�سة املجل�س الوطني
االحتادي الإماراتي د� .أمل القبي�سي
وكيلة وزارة الدفاع النيوزيلندية
هيلني كويلرت ،حيث �أعربت القبي�سي
عن خال�ص التعازي واملوا�ساة
للحكومة وال�شعب النيوزيالندي
و�أ��سر �ضحايا الهجوم الإرهابي
الذي ا�ستهدف م�سجدين يف مدينة
كراي�ست ت�شري�ش يف نيوزيلندا
و�أ�سفر عن ع�رشات ال�ضحايا القتلى
واجلرحى الأبرياء.
و�أ�شادت القبي�سي بدور احلكومة يف
نيوزيلندا يف الوقوف بجانب ا�رس
ال�ضحايا يف هذا الهجوم الإرهابي.
و�أك��دت �أن الإم��ارات ت�سعى حللول
�سيا�سية دبلوما�سية ملختلف
االزم����ات يف املنطقة وال��ع��امل,
كما �أك��دت التزام الإم���ارات بن�رش
�أفكار الت�سامح والتعاي�ش ال�سلمي
واح�ترام الآخ��ر يف املجتمع ،و�إن
الدولة تعترب منوذجا يف الت�سامح
والتعاي�ش ب�ين �أف���راد املجتمع
بحيث يعي�ش يف الإمارات ما يعادل
 200جن�سية وا�ستحدثت وزارة تعد

الأولى على م�ستوى العامل.
و�أعلنت القبي�سي �أن عام  2019عاما
للت�سامح ،كما اطلقت وثيقة «الأخوة
الإن�سانية» التي وقعها ف�ضيلة
�شيخ الأزهر الدكتور �أحمد الطيب
وقدا�سة بابا الفاتيكان ،البابا
فرن�سي�س �أثناء الزيارة التاريخية
التي قام بها رمزي الدين الإ�سالمي
وامل�سيحي �إلى االمارات خالل �شهر
فرباير املا�ضي.
و�أ�شارت �إل��ى ما ت�ضمنته من قيم
ومبادئ متثل يف جمملها خارطة
طريق لعامل مت�سامح ،و�أكرث �أمنا
وا�ستقرار ًا ،واعتبارها وثيقة مبادئ
ا�سرت�شاديه يف مكافحة �آفة التطرف
والإره��اب ،و�إحياء القيم الدينية
الأ�صيلة وا�ستعادة دور الأ�رسة كنواة
حيوية يف بناء املجتمعات ومن ثم
الدول.
وا�ستعر�ضت القبي�سي تطور م�سرية
احل��ي��اة ال�برمل��ان��ي��ة يف الدولة
وب��رن��ام��ج التمكني ال��ذي �أعلنه
رئي�س الإم��ارات ال�شيخ خليفة بن
زايد عام  2005لتمكني املجل�س

الوطني االحتادي.
بدورها �أ�شادت وكيلة وزارة الدفاع
النيوزيلندية باملكانة التي و�صلت
لها امل��ر�أة الإماراتية وخا�صة يف
مو�ضوع التمكني ورفع ن�سبة متثيل
املر�أة يف ع�ضويه املجل�س الوطني
االحت���ادي ايل  % 50اعتبارا من
الدورة املقبلة ..كما ثمنت الدور
ال��ذي تقوم به دول��ة االم���ارات يف
جمال مكافحة الإره��اب والتطرف
ودعم الالجئني وتقدم امل�ساعدات
الإن�سانية علي امل�ستوي العاملي.
و�أكدت �أن بالدها ت�ؤمن ب�أن العمل
ال�سيا�سي والربملاين هما ال�سبيل
الوحيد حلل خمتلف الأزمات.
ومت خالل اللقاء بحث �سبل تعزيز
عالقات التعاون وخا�صة الربملانية
من خالل العمل على توقيع مذكرة
تفاهم وتعاون و�إن�شاء جلنة �صداقة
برملانية ،لأهميتها يف الدفع
بعالقات التعاون وال�صداقة القائمة
بني الإمارات ونيوزيلندا �إلى �آفاق
�أرحب مبا يحقق تطلعات قيادتي
و�شعبي البلدين ال�صديقني.

بن علوي يدعو إلى تعزيز منظومة االبتكار الوطنية

• الفريق الركن طيار غامن الغامن خالل زيارته املعرض

احتفلت جامعة ال�سلطان قابو�س
بالذكرى ال�سنوية التا�سعة ع�رشة
لزيارة العاهل العماين ال�سلطان
قابو�س بن �سعيد للجامعة التي كانت
يف عام  ،2000حتت رعاية الوزير
امل�س�ؤول عن ال�ش�ؤون اخلارجية
العمانية يو�سف بن علوي بح�ضور
ع���دد م��ن ال�����وزراء والأك��ادمي��ي�ين
واملوظفني وطالب اجلامعة.
و�أع����رب ب��ن ع��ل��وي ع��ن �سعادته

باحتفال يوم اجلامعة ملا تقدمه
من جهود يف �سبيل �إنتاج املعرفة
وتعزيز منظومة االبتكار الوطنية،
م�شي ًدا بدور �إدارة اجلامعة وكلياتها
و�أق�سامها يف تكري�س �إمكانياتها
يف البحوث وال��درا���س��ات النظرية
والتطبيقية خل��دم��ة املجتمع،
وابتكار احللول العملية للأغرا�ض
االجتماعية واالقت�صادية.
ودع��ا العاملني يف اجلامعة الى

املزيد من اجلد واالجتهاد والإجادة
مبا يحقق املزيد من التقدم والريادة
العلمية م��ن خ�لال تبني برامج
ودرا�سات علمية و�أكادميية ،والعناية
اخلا�صة بكوادر اجلامعة وطالبها
و�إتاحة الفر�صة لهم للم�ساهمة يف
تطوير الأ�ساليب البحثية لإث��راء
الفكر واملعرفة وتدعيم ال�صالت
والروابط العلمية مع نظرائها من
اجلامعات يف الدول ال�صديقة.

مجلس قطر للبحوث :تقوية جسور التواصل مع كل المؤسسات الدولية
عقد جمل�س قطر للبحوث والتطوير واالبتكار
اجتماعه الثاين ،لبحث ُ�سبل تعزيز قطاع البحوث
والتطوير واالبتكار ،وامل�ضي قدم ًا يف امل�سرية
الوطنية لقطر يف هذا املجال.
وقد ُعقد االجتماع مببنى «درا�سات» باملدينة
التعليمية يف الدوحة ،وهو االجتماع الثاين
للمجل�س يف �أعقاب اجتماعه الت�أ�سي�سي يف نوفمرب
 ،2018وال��ذي ميثل خطوة جديدة يف جهود
املجل�س الرامية �إلى تن�سيق ومواءمة �أن�شطة
البحوث والتطوير واالبتكار يف قطر ب�أولوياتها
واحتياجاتها الوطنية امللحة ،ومناق�شة كيفية
اال�ستفادة من قدرات امل�ؤ�س�سات البحثية والتنموية
الرائدة يف الدولة لتحقيق �أف�ضل النتائج.
وتناول االجتماع تقييم ًا للو�ضع الراهن ملنظومة
البحوث والتطوير واالبتكار يف قطر والأُط��ر
الت�رشيعية والتنظيمية الداعمة لها.

وقد �أكد املجل�س اعتماده على هذا التقييم يف
�إطار تطويره للتوجهات اال�سرتاتيجية مل�سرية
البحوث والتطوير واالبتكار يف قطر ،والتي تركز
على الدعم الكامل لالبتكار ،وال�سعي �إلى حتقيق
نتائج ملمو�سة يف هذا املجال.
ويف هذا ال�سياق ،قال نائب رئي�س جمل�س الوزراء
وزير �ش�ؤون الدفاع القطري الدكتور خالد العطية:
«من �أجل حتقيق �أهدافنا الوطنية املتمثلة يف
االكتفاء الذاتي والتنوع� ،سنوا�صل بناء وتعزيز
قدراتنا الوطنية� .إن وجود خطة ا�سرتاتيجية
وا�ضحة للبحوث والتطوير واالبتكار �ستمكننا من
تعزيز االزدهار االقت�صادي للدولة ،كما �ستتيح
لنا �إيجاد حلول مبتكرة للتحديات على ال�صعيد
الوطني».
من جهتها ،قالت نائب رئي�س جمل�س الإدارة
والرئي�س التنفيذي مل�ؤ�س�سة قطر للرتبية

والعلوم وتنمية املجتمع ال�شيخة هند بنت حمد
�إنه «من خالل ت�أ�سي�سنا وا�ست�ضافتنا ملجل�س
قطر للبحوث والتطوير واالبتكار كمجل�س
وطني يرعى اال�سرتاتيجية الوطنية للبحوث
والتطوير واالبتكار ،وين�سق اخلطط الوطنية
امل�شرتكة بني اجلهات الفاعلة ،تكون قطر قد
قطعت �شوطً ا طوي ً
وناجحا على مدى العقد
ال
ً
املا�ضي يف و�ضع الأ�سا�س لبنية حتتية �شاملة
للبحوث والتطوير واالبتكار ،مبا يمُ كّ ننا من
حتقيق نتائج ملمو�سة و�إيجابية على امل�ستويني
االجتماعي واالقت�صادي».
و�أ�ضافت« :لقد ا�ستثمرت قيادتنا يف تطوير
املواهب املحلية ،وقد بد�أنا جنني ثمار هذا
اال�ستثمار ،حيث �أ�ضحى اقت�صاد املعرفة
امل�ستدام واملتنوع حقيقة واقعة بالن�سبة لقطر.
دورا
ويلعب قطاع البحوث والتطوير واالبتكار ً

حموريا يف تقدم دولة قطر وازدهارها امل�ستمر
ً
للأجيال القادمة ،و�سيكون جلهود جمل�س قطر
للبحوث والتطوير واالبتكار دور �أ�سا�سي يف
متكني �أمتنا من حتقيق �أهدافها ور�ؤيتها».
وقد ناق�ش �أع�ضاء املجل�س الآفاق والتطلعات
اخلا�صة بالبحوث والتطوير واالبتكار ،من خالل
ت�سليط ال�ضوء على ر�ؤية املجل�س �إزاء تعزيز
مرونة اقت�صاد قطر وازدهاره ،و�أهمية متكني
اجلهود ذات ال�صلة يف جمال البحوث والتطوير
و�سبل تقوية
واالبتكار على امل�ستوى الوطنيُ ،
ج�سور التوا�صل مع كافة امل�ؤ�س�سات الدولية
املعنية بالبحوث والتطوير واالبتكار على
امل�ستوى العاملي .كما جرت مناق�شة تف�صيلية
حول العديد من الأهداف املن�شودة واملحددة
لتحقيق ذلك.
وقد ت�ضمنت هذه الأهداف تقدمي حلول �إبداعية

م��ت��ط��ورة م��ن خ�لال ال��ب��ح��وث واالب��ت��ك��ارات
التكنولوجية ملعاجلة التحديات الوطنية
�اح��ا التي تواجهها دول��ة قطر،
الأك�ثر �إحل� ً
وت�رسيع وترية االزده��ار االقت�صادي يف قطر
عرب تطوير و�إطالق احللول املتقدمة ،ال�سيما من
حيث االرتقاء مب�ستوى التناف�سية يف القطاعات
االقت�صادية الكربى بالدولة ،ف� ً
ضال عن تعزيز
الأع��م��ال القائمة على البحوث والتطوير
واالبتكار ،وما يعنيه ذلك من توفري مزيد من
الفر�ص للأجيال الواعدة من �أبناء قطر.
وي�سعى املجل�س �إلى �إعداد ا�سرتاتيجية وطنية
م��وح��دة ،بالتن�سيق م��ع اجل��ه��ات املعنية
الرئي�سية على امل�ستويني املحلي والدويل،
كما ُيعنى مبراقبة �أداء القطاع الوطني للبحوث
والتطوير واالبتكار ،وتقدمي التو�صيات ب�ش�أن
ال�سيا�سات املالئمة يف هذا ال�صدد.

• خالد العطية

