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دعت إلى تعزيز السالم واألمن في المنطقة

ٍ
خال
السعودية تطالب بـ «شرق أوسط»

من أسلحة الدمار الشامل

بن سلمان تلقى اتصا ًال هاتفي ًا من وزير الخارجية األميركي لبحث مستجدات المنطقة

دعت ال�سعودية �إلى �إن�شاء منطقة
خالية م��ن الأ���س��ل��ح��ة النووية
و�أ�سلحة الدمار ال�شامل الأخرى يف
منطقة ال�رشق الأو�سط.
وقالت اململكة �إن هذه املنطقة «هي
م�س�ؤولية جماعية على ال�صعيد
الدويل» ،بح�سب ما ن�رشته وكالة
الأنباء ال�سعودية «وا�س».
وحثت ال�سعودية املجتمع الدويل
والأم��م املتحدة وال��دول الأطراف
يف معاهدة منع انت�شار الأ�سلحة
النووية ،على �أن تفي بالتزاماتها
حيال �إن�شاء هذه املنطقة ،وذلك
تعزيز ًا لل�سالم والأمن واال�ستقرار
يف منطقة ال�رشق الأو�سط خ�صو�ص ًا
والعامل �أجمع.
ج��اء ذل��ك يف كلمة اململكة �أمام
الثالثة
التح�ضريية
اللجنة
مل ��ؤمت��ر مراجعة معاهدة منع
االنت�شار ال��ن��ووي ل��ع��ام 2020
«ق�ضايا �إقليمية حم��ددة وتنفيذ
قرار ال�رشق الأو�سط لعام ،»1995
ب��الأم��م املتحدة ،التي �ألقاها
الأم�ير �سعـود بن بدر بن �سعـود
ع�ضو وف��د اململكة امل�شارك يف
�أعمال الدورة ،مبقر الأمم املتحدة
يف نيويورك.
وقال الأمري �سعود بن بدر �إن «وفد
اململكة ي�ؤيد ما ج��اء يف بياين
املجموعة العربية وحركة عدم
االنحياز ،و�إن�شاء مناطق خالية
م��ن الأ�سلحة النووية و�أ�سلحة
الدمار ال�شامل يعد من �أهم �أهداف
وغ��اي��ات م��ع��اه��دة منع انت�شار
الأ�سلحة ال��ن��ووي��ة ،ال�سيما يف

الدوحة :تخصيص  480مليون دوالر
دعم ًا للشعب الفلسطيني
بتوجيه من �أمري قطر ال�شيخ متيم بن حمد� ،أعلنت
الدوحة� ،أم�س الأول تخ�صي�ص مبلغ  480مليون
دوالر للفل�سطينيني يف كل من ال�ضفة الغربية وقطاع
غزة.
وقالت وكالة االنباء القطرية �أن ذلك ي�أتي مل�ساعدة
ال�شعب الفل�سطيني يف احل�صول على احتياجاته
احلياتية ال����ضروري��ة يف ظ��ل ال��ظ��روف ال�صعبة
املفرو�ضة عليه من قبل قوات االحتالل اال�رسائيلي
و«تراجع الدعم الدويل االن�ساين املقدم له ولربامج
الأمم املتحدة اخلا�صة به».
وا�ضافت ان ذلك ي�أتي اي�ضا ال�ستمرار عدم قدرة
االقت�صاد الفل�سطيني على �أداء دوره املطلوب
ب�سبب ما واجهه طيلة ال�سنوات املا�ضية من �أزمات
وحتديات نتج عنها عدم توفري احلد الأدن��ى من
اخلدمات واالحتياجات الأ�سا�سية لل�شعب الفل�سطيني
بجميع فئاته العمرية وبخا�صة القطاع ال�صحي
والتعليمي.
وا�ضافت« :لذلك فقد خ�ص�صت قطر  300مليون
دوالر على �شكل منح وقرو�ض لدعم موازنة قطاعي
ال�صحة والتعليم لدى ال�سلطة الفل�سطينية ومبلغ
 180مليون دوالر لتقدمي الدعم الإغاثي والإن�ساين
العاجل ا�ضافة �إلى دعم برامج الأمم املتحدة يف
فل�سطني ودعم خدمات الكهرباء ل�ضمان و�صولها
�إلى قطاعات ال�شعب الفل�سطيني املختلفة».

• الشيخ متيم بن حمد

في جامعة نورثويسترن بقطر

الشيخة موزا دشنت أول متحف
منطقة ال�رشق الأو�سط ،حيث �إن
ا�ستتباب الأمن واال�ستقرار يف �أي
منطقة ال ي�أتي عن طريق امتالك
�أ�سلحة ذات دمار �شامل».
على جانب �آخر ،تلقى ويل العهد
ال�سعودي الأمري حممد بن �سلمان،
�أم�س الأول ،ات�صاال هاتفيا من
وزي��ر اخلارجية الأمريكية مايك
بومبيو.

• األمير سعود بن بدر مترئسا ً وفد اململكة

وج����رى خ�ل�ال االت�����ص��ال بحث
العالقات الثنائية بني البلدين،
�إلى جانب ا�ستعرا�ض امل�ستجدات
الإقليمية والدولية ،بح�سب وكالة
الأنباء ال�سعودية.
ي�أتي ذلك فيما �أعلن البنتاغون عن
�أن �أوام��ر انت�شار حاملة طائرات
وقاذفات يف ال�رشق الأو�سط «�إعادة
متركز للعتاد رد ًا على م�ؤ�رشات

بتهديد ج��اد م��ن ق���وات النظام
الإيراين».
و�أ�ضاف �أن «�أمريكا �ستحمل �إيران
م�س�ؤولية �أي هجوم على قوات �أو
م�صالح �أمريكية».
ك��م��ا �أع���ل���ن وزي����ر اخل��ارج��ي��ة
الأم�ي�رك���ي ،م��اي��ك بومبيو� ،أن
«الأن�شطة الإيرانية جتعل �أمريكا
تعتقد �أن عملية ت�صعيد جارية».

أكد أهمية العمل لتقليل حدة الفقر والجوع في الدول األقل نمواً

حمدان بن زايد :اإلمارات ركيزة أساسية
في التصدي لألزمات اإلنسانية

التغذية واحلد من وط�أة املعاناة يف الدول
�أكد ممثل احلاكم يف منطقة الظفرة رئي�س
الأقل منوا من خالل توفري متطلبات احلياة
هيئة الهالل الأحمر الإماراتي ال�شيخ حمدان
الأ�سا�سية مل�ستحقيها خا�صة الغذاء الذي
بن زايد حر�ص الإمارات على توحيد اجلهود
يعترب احل�صن الواقي من الأمرا�ض والأوبئة
اخلرية يف املنطقة والعامل من �أجل م�ستقبل
والت�رشد واحل��رم��ان �إل��ى جانب الربامج
�أف�ضل للعمل الإن�ساين وتوفري رعاية �أكرب
وامل�شاريع التنموية التي تنه�ض مب�ستوى
ل�ضحايا الكوارث والأزمات وتعزيز جماالت
دخل الفرد وحتد من امل�ستويات العالية
التنمية الب�رشية والإن�سانية.
للفقر يف الدول الأقل منوا ،م�شريا يف هذا
و�أ�ضاف�« :أ�صبحت الإمارات ركيزة �أ�سا�سية
اجلانب �إلى حجم املنح وامل�ساعدات التي
يف الت�صدي لتداعيات الكوارث والأزم��ات
تقدمها الدولة �سنويا لتلك الدول.
الإن�سانية بف�ضل م��ب��ادرات نائب رئي�س
ونبه ال�شيخ حمدان ملغبة تفاقم املعاناة
الإم��ارات رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي
يف الدول وال�ساحات التي ت�شهد �أزمات حادة
ال�شيخ حممد بن را�شد وويل عهد �أبوظبي
ب�سبب النزاعات يف حال ا�ستمرار منع تدفق
نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة ال�شيخ
املعونات وامل�ساعدات الإن�سانية للمت�أثرين
حممد بن زايد «.
يف مدنهم وق��راه��م امل��ح��ا��صرة ومناطق
وق��ال ال�شيخ حمدان يف ت�رصيح مبنا�سبة
تواجدهم وطالب املجتمع ال��دويل بتحمل
«اليوم العاملي لل�صليب الأحمر والهالل
م�س�ؤوليته يف توفري الرعاية واحلماية
الأحمر» الذي ي�صادف الثامن من مايو � -إن
الالزمتني ل�ضحايا مثل هذه الأحداث.
جهود الإمارات يف هذا ال�صدد ت�صنع الفرق
و�أكدا �أن هيئة الهالل الأحمر �ستظل ت�ضطلع
يف تعزيز م�ستوى اال�ستجابة الإن�سانية يف
بدورها على الوجه الأف�ضل يف كل الأحوال
حاالت الطوارئ والأزم��ات وحت�سني كفاءة
والظروف.
العمليات الإغاثية يف ال�ساحات واملناطق
وقال « بالن�سبة لنا يف الهيئة ميثل الثامن
امل�ضطربة حتى �أ�صبحت الإم���ارات من�صة
• الشيخ حمدان بن زايد
من مايو منا�سبة للوقوف مع الذات وتقييم
مهمة لإطالق املبادرات والقيم التي تعلي
امل�سرية والدفع بها �إلى الأمام وامل�ساهمة
من �ش�أن الإن�سان وحتفظ حقه يف احلياة
بفاعلية يف ح�شد الت�أييد للربامج وتعزيز ال�رشاكات مع قطاعات املجتمع
والعي�ش الكرمي.
و�أ�شار �إلى العديد من املبادرات احليوية التي انطلقت من �أر�ض الإمارات كافة ون�رش القيم واملبادئ التي ن�سعى لتحقيقها �إلى جانب ت�سخري
وتركت �أثرا طيبا على حياة املاليني من النازحني والالجئني والفقراء الإمكانات وتفعيل الآليات املتاحة لتحقيق املزيد من التو�سع واالنت�شار
و�إ�ضافة مكت�سبات جديدة للم�ستهدفني من �أن�شطتنا وبراجمنا الإن�سانية يف
واملحتاجني.
و�أكد �أن الإمارات اختطت نهجا متميزا و�أ�سلوبا متفردا يف تعزيز �أوجه الداخل واخلارج وتعزيز القدرة على احلركة والت�أهب للكوارث والتجاوب
العمل التنموي والإن�ساين وحققت نقلة نوعية وطفرة كبرية يف حت�سني ال�رسيع مع نداءات الواجب الإن�ساين يف كل مكان وهي �أهداف عليا نعمل
جماالت العون الإغاثي واالنتقال به من جمرد م�ساعدات �آنية يف �أوقات من �أجلها ون�سعى لتحقيقها دائما».
الأزم��ات وال��ك��وارث �إل��ى م�شاريع تنموية م�ستدامة ت�ساهم يف ترقية و�أ�ضاف يف هذا ال�سياق « نعمل بقوة ال�ستغالل قدراتنا ب�صورة �أكرب
واال�ستفادة من املزايا املتوفرة لدينا لأق�صى درجة وتعزيز ال�رشاكة مع
املجتمعات ال�ضعيفة.
و�أ�ضاف� « :أن الإجنازات التي حققتها الإمارات يف هذا ال�صدد واملكانة التي الآخرين والعمل �سويا والتن�سيق اجليد داخل امليدان.
تبو�أتها تفر�ض عليها التزاما �أكرب جتاه الإن�سانية وت�ضع على عاتقها دورا و�أ�شاد بجهود العاملني واملتطوعني واملنت�سبني للهالل الأحمر الإماراتي،
م�ؤكدا عظم امل�س�ؤولية التي يتحملونها وحيوية الر�سالة التي يقوم بها
حموريا يف حت�سني احلياة ودرء املخاطر عن كاهل ال�ضعفاء «.
ونوه �إلى اجلهود الإماراتية الدائمة لتقليل حدة الفقر واجلوع و�سوء بتجرد ونكران ذات.

زينل :حرية الرأي في البحرين ...حق أصيل
�أك��دت رئي�سة جمل�س ال��ن��واب البحريني
فوزية زينل «�أن ال�صحافة البحرينية �أحد
�أهم ركائز امل�رشوع الإ�صالحي و�أن املبادرة
امللكية بتخ�صي�ص يوم �سنوي لل�صحافة
البحرينية ،ت�ؤكد رعاية واهتمام العاهل
البحريني امللك حمد بن عي�سى بال�صحافة
الوطنية ،وم��ا ت�شهده من تقدم وتطور
يف �أج��واء حرية ال��ر�أي والتعبري والكلمة
امل�س�ؤولة ،لتعزيز الوحدة الوطنية،
واحلفاظ على متا�سك الن�سيج االجتماعي
الوثيق ،والقيام بالدور املناط باملهنة
ال�صحافية اجلليلة».

و�أعربت عن خال�ص التهاين لكافة املنت�سبني
والعاملني يف امل�ؤ�س�سات ال�صحافية
مبنا�سبة يوم ال�صحافة البحرينية الذي
ي�صادف ال�سابع من مايو ،ولن�ستذكر فيه
دور وعطاء ال�صحافة البحرينية خالل
م�سريتها الوطنية ،وم��ا ت��ق��وم ب��ه من
جهود يف دعم م�سرية النه�ضة ال�شاملة،
وتعك�س الواقع بكل م�صداقية وم�س�ؤولية،
ال
باعتبارها املر�آة احلقيقية ،و�رشيك ًا فاع ً
يف املنجزات الوطنية ،وت�سهم يف تطوير
العمل يف خمتلف م�ؤ�س�سات الدولة ،انطالق ًا
من حر�صها على ال�صالح العام ،و�إميان ًا

ب�رشف وميثاق املهنة ال�صحافية.
و�أو���ض��ح��ت «�أن ح��ري��ة ال���ر�أي والتعبري
امل�س�ؤولة ،حق �أ�صيل� ،أكده ميثاق العمل
الوطني ،وكفله د�ستور البحرين ،وهي
من الثوابت الرا�سخة التي ت�سري عليها
ال�صحافة البحرينية الوطنية ،ت�أكيد ًا
لأداء ر�سالتها الرفيعة ،بكل متيز و�إبداع،
و�أمانة وم�س�ؤولية» ،م�شيدة بدور جمعية
ال�صحافيني البحرينية يف االرتقاء باملهنة
وتطوير �أ�س�س العمل ال�صحايف والعاملني
يف امل�ؤ�س�سات ال�صحافية ،متمنية للجميع
مزي ًدا من التقدم والتطور والتوفيق.

إعالمي في المنطقة
د���ش��ن��ت رئ��ي�����س جمل�س �إدارة
م�ؤ�س�سة قطر للرتبية والعلوم
وت��ن��م��ي��ة امل��ج��ت��م��ع ال�شيخة
موزا بنت نا�رص� ،أم�س الأول،
متحف «جمل�س الإع��ل�ام» وهو
�أول متحف تفاعلي خم�ص�ص
للإعالم يف املنطقة و�أول متحف
جامعي بقطر ،وذلك يف جامعة
نورثوي�سرتن يف قطر.
وي�ستوحي املتحف ا�سمه من
امل��ج��ل�����س ال��ع��رب��ي التقليدي
باعتباره مكانا للتوا�صل بني
الأ���ش��خ��ا���ص ،غ�ير �أن���ه ي�ضيف
له بعدا �آخ��ر ممثال يف الإع�لام
التفاعلي احلديث ،لريبط بذلك
قيم الثقافة املحلية بالق�ضايا
العاملية.
و�ألقت نائب رئي�س جمل�س الإدارة
والرئي�س التنفيذي مل�ؤ�س�سة
قطر ال�شيخة هند بنت حمد،
كلمة خ�لال احلفل� ،أك��دت فيها
على توا�صل دور م�ؤ�س�سة قطر
كمن�صة للتعبري وا�ستك�شاف
الأفكار املختلفة ووجهات النظر
املتنوعة ،حيث حتفز اجلميع
على مواجهة التحديات الراهنة
من خالل املعرفة».
و�أ�ضافت ال�شيخة هند �أن جمل�س
الإعالم يعك�س �أهمية التحقق من
الأحداث وا�ستك�شافها كتحد ،بدال
من قبولها بب�ساطة ،م�شرية �إلى
ما يج�سده هذا املجل�س من �أهمية
التوا�صل بني الآراء املختلفة،
واملواقف املغايرة ،والأفكار
املتنوعة ،مبا ي�ساهم يف تو�سيع
املدارك ،وينمي الأفكار العميقة
واحل�س النقدي البناء ،ويرثي
احلياة.
وقامت ال�شيخة موزا بنت نا�رص
وال�شيخة هند بجولة يف �أول
معر�ض يقام يف املتحف حتت
ع��ن��وان «ال��ه��وي��ات العربية،
ال�صور يف الأفالم».
ويف ظ��ل ت��رك��ي��زه على العامل
ال��ع��رب��ي ،ي�ست�ضيف املتحف

• الشيخة موزا تقص شريط االفتتاح

معر�ضني �سنويا يتناول فيهما
مو�ضوعات و�أف��ك��ارا رئي�سية
ذات �صلة ب��امل��ن��ط��ق��ة ،حيث
يتمتع املتحف ب��ق��درات رقمية
هائلة متكن الزائرين من دعم
جتربتهم املتحفية م��ن خالل
التعليق والتوا�صل التفاعلي
م��ع حم��ت��وي��ات��ه ،و�إل���ى جانب
املحتوى الرقمي الذي يعر�ضه
بو�سائل تقنية خمتلفة ،ي�ضم
املتحف مقتنيات مادية يعر�ض
من خاللها ق�ص�صا تعك�س وجهات
نظر متعددة.
وي�ستمر �أول معار�ض املتحف
«الهويات العربية ،ال�صور يف
الأف�ل�ام» حتى الأول من يونيو
امل��ق��ب��ل ،وي���ع���ود جم����ددا يف
�أغ�سط�س حتى دي�سمرب من العام
احلايل.
وي�ستك�شف املعر�ض كيف �أثرت
وت�أثرت الأف�لام على م��دار �أكرث
من قرن ب�أفكار الهويات العربية
من خالل عر�ض م�شاهد لأكرث من
 60فيلما �إلى جانب مئات ال�صور
التي يرجع بع�ضها لثمانينات
القرن التا�سع ع�رش ومل�صقات
تعود ملطلع ت�سعينات القرن
امل��ا���ض��ي ،ح��ي��ث ي��و���ض��ح من

خالل هذه املعرو�ضات املعاين
العميقة واملعقدة للهوية� ،إلى
جانب عر�ض الأفكار التي ت�ؤثر
على فهم النا�س لهذا املو�ضوع.
ك��م��ا ي��وف��ر امل��ت��ح��ف لزائريه
بيئة مفعمة بالأن�شطة والرثاء
املعريف متكنهم من التفاعل مع
حمتوياته وبراجمه التي تركز
على و�سائل االت�صال وال�صحافة
والإع��ل�ام يف ال��ع��امل العربي،
كما ت�ساعدهم على امل�شاركة يف
النقا�ش العاملي حول امل�شهد
الإعالمي دائم التغري.
ب���دوره� ،أو���ض��ح عميد جامعة
نورثوي�سرتن يف قطر ورئي�سها
التنفيذي د�.إي��ف�يرت ديني�س،
�أن املتحف الإعالمي باجلامعة
يهدف �إل��ى تعزيز الفهم العام
بال�صحافة والإع�ل�ام وو�سائل
االت�صال و�أدواره����ا يف ت�شكيل
ال����ر�أي ال��ع��ام وت��ق��دمي �صورة
ال����شرق الأو���س��ط ل��دول العامل
الأخ���رى ،م�شريا �إل��ى دوره يف
ال��ت��أك��ي��د على �أه��م��ي��ة الإع�ل�ام
باختالف م�ستوياته يف املجتمع
بداية من �أب�سط �أ�شكال االت�صال
و�أقدمها وحتى �أك�ثره��ا حداثة
وتطورا.

تعاون بين مسقط وبكين بشأن مبادرة «الحزام والطريق»

عمان :الفريق الفني المشترك بين «التخطيط»
وجامعة قابوس عقد اجتماعه األول
عقد فريق العمل الفني للجنة التعاون امل�شرتكة
بني الأمانة العامة للمجل�س الأعلى للتخطيط يف
�سلطنة عمان وجامعة ال�سلطان قابو�س اجتماعه
الأول لهذا العام بالأمانة العامة للمجل�س الأعلى
للتخطيط.
ويهدف االجتماع �إل��ى مناق�شة تنفيذ ق��رارات
االجتماع الثالث للجنة امل�شرتكة الذي عقد يف
دي�سمرب املا�ضي كما ا�ستعر�ض الفريق �أطر التعاون
يف جمال امل�شاريع اال�ست�شارية والدرا�سات التي
تطلبها الأمانة العامة للمجل�س الأعلى للتخطيط
وتطوير الربامج الأكادميية التي تقدمها اجلامعة
وربطها بواقع االقت�صاد العماين وتفعيل التعاون
يف �إط��ار تبادل اخل�برات وبرامج تدريب طلبة
اجلامعة واملخت�صني لدى اجلانبني.
يذكر �أن اجتماعات الفريق الفني للجنة التعاون
امل�شرتكة تعقد �أرب��ع م��رات كل ع��ام ملتابعة
وتنفيذ ال��ق��رارات ال�صادرة عن جلنة التعاون
امل�شرتكة ب�ين اجل��ان��ب�ين ،وتفعيل التعاون
امل�شرتك والتح�ضري الجتماعاتها امل�شرتكة التي
تعقد مرتني يف العام.
على جانب �آخ���ر ،قالت �سفرية ال�صني لدى
ال�سلطنة يل لينج بينج � ّإن ال��دورة الثانية من
منتدى التعاون ال��دويل لـ «احل��زام والطريق»
التي �أقيمت يف العا�صمة ال�صينية بكني هدفت �إلى

حتقيق النمو االقت�صادي عرب التوا�صل مع خمتلف
الدول املنخرطة يف املبادرة.
و�شددت ال�سفرية على ما يربط ال�صني وال�سلطنة
من �صداقة تاريخية� ،إذ تعد عمان دولة مهمة
على «احل��زام والطريق» منذ الع�صور القدمية،
ويف العام املا�ضي� ،أعلنت البلدان �إقامة عالقات
ووقعا وثيقة تعاون «احلزام
�رشاكة ا�سرتاتيجية
ً
والطريق»؛ حيث ان�ضمت ال�سلطنة ر�سم ًيا �إلى
دائرة �أ�صدقاء «احلزام والطريق».
و�أو�ضحت ال�سفرية � ّأن م�شاركة ال�صني وال�سلطنة يف
بناء «احلزام والطريق» تعك�س املرياث التاريخي
امل�شرتك ،كما يلبي تطلعات �شعبي البلدين.
وقالت � ّإن ُعمان تتمتع مبوقع جغرايف مهم وموانئ
ممتازة مثل الدقم و�صاللة و�صحار ،ولديها
ميزات طبيعية يف امل�شاركة يف بناء «احلزام
والطريق».
وقالت ال�سفرية يف بيان �صحايف � ّإن الدورة ركزت
على دفع بناء «احلزام والطريق» لتحقيق تنمية
عالية اجلودة وت�شكيل التوافق والت�آزر من �أجل
تعزيز التنمية والرخاء امل�شرتك يف العامل.
وخالل املنتدى ،تو�صلت الأطراف امل�شاركة �إلى
ما يقرب من  300نتيجة عملية و�أ�صدرت «البيان
امل�شرتك لقمة املائدة امل�ستديرة للدورة الثانية
ملنتدى التعاون الدويل لـ» احلزام والطريق».

