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تسعى إلى زيادة وتطوير اإلنتاج المحلي للوصول إلى االكتفاء الذاتي

قطر األولى عربي ًا في مجال األمن الغذائي

�أكد مدير �إدارة الأمن الغذائي بوزارة
البلدية والبيئة القطرية م�سعود
املري� ،أن قطر الأولى عربيا بينما
احتلت املركز  23عامليا يف جمال
الأمن الغذائي.
وك�����ش��ف امل����ري ،ع��ن تفا�صيل
اال�سرتاتيجية الوطنية للأمن
الغذائي  2023 – 2019التي تغطي
مدة � 5سنوات.
وق��ال ان اال�سرتاتيجية القطرية
تعتمد على  4رك��ائ��ز �أ�سا�سية،
مو�ضحا �أن الإنتاج املحلي �أولى
تلك الركائز ويتم العمل من خاللها
على تطوير كل ما ميكن �إنتاجه
يف رب���وع ال��ب�لاد �ضمن الظروف
احلالية.

وتابع قائال�« :أما الركيزة الثانية
فهي التخزين اال�سرتاتيجي التي
ت��ه��دف �إل���ى ت��وف�ير ال�سلع غري
املنتجة يف قطر ،ومن ثم حددت
اال�سرتاتيجية �سلعا يجب تخزين
كميات تغطي احتياجات ال�سكان
ملدة � 6أ�شهر كاملة».
وح��ول الركيزة الثالثة� ،أو�ضح
امل��ري �أن اال�سرتاتيجية اعتمدت
التجارة الدولية كركيزة ،مبينا
العمل م��ن خاللها على تغذية
احتياجات املخزون اال�سرتاتيجي
بحيث يتم ت�أمني م�صادر متنوعة
لال�سترياد بحيث يرتاوح عدد م�صادر
اال�سترياد لكل �سلعة بني  5 – 3دول
موزعة على خمتلف مناطق العامل.

و�أ�ضاف «و�أخري ًا الركيزة الرابعة
لال�سرتاتيجية وهي ال�سوق املحلي
ويتم م��ن خ�لال ال��رك��ي��زة درا�سة
كيفية تو�صيل ال�سلعة للم�ستهلك
ب�سعر عادل ينا�سب املنتج وبجودة
عالية».
ونبه �إلى �أن �إدارة الأم��ن الغذائي
ال��ت��ي مت ا�ستحداثها يف الهيكل
اجلديد ل��وزارة البلدية والبيئة
تعنى ب��درا���س��ة ال��و���ض��ع احل��ايل
ل�ل��إن���ت���اج امل��ح��ل��ي وم��ق��ارن��ت��ه
باال�سترياد وحتديد الفجوات بني
الإنتاج املحلي واال�سترياد.
وذكر �أن الإدارة اجلديدة تركز على
زي���ادة وتطوير الإن��ت��اج املحلي
للو�صول �إلى االكتفاء الذاتي من

املحا�صيل التي ميكن زراعتها يف
قطر ،والعمل على تذليل ال�صعوبات
�أمام م�شاريع الأمن الغذائي والبحث
والتخطيط مل�شاريع �أم��ن غذائي
م�ستقبلية.
وتابع قائال« :وكذلك يناط ب�إدارة
الأم����ن ال��غ��ذائ��ي درا���س��ة طلبات
القطاع اخلا�ص املتعلقة مب�شاريع
الأمن الغذائي من جوانب اجلدوى
االقت�صادية لهذه امل�شاريع ومنح
اال�ست�شارة ح��ول م��دى جدواها
و�إ�صدار الرتاخي�ص مل�شاريع الأمن
الغذائي وفق الإ�سرتاتيجية الوطنية
للأمن الغذائي ،وكذلك التن�سيق
م��ع اجل��ه��ات املعنية بالدولة
لتخ�صي�ص الأرا�ضي لإقامة م�شاريع

الأمن الغذائي بالإ�ضافة �إلى و�ضع
ال�سيا�سات اخل��ا���ص��ة بالإنتاج
املحلي والت�سويق والتخزين
و�سال�سل الإمداد ما بعد الإنتاج حتى
الو�صول �إلى امل�ستهلك».
وحول دور اللجنة الوطنية للأمن
الغذائي� ،أ�شار جار الله املري
�إلى �أن اللجنة تعمل على امل�ستوى
الوطني وتتبع مكتب معايل ال�شيخ
عبدالله بن نا�رص بن خليفة �آل
ثاين رئي�س جمل�س ال��وزراء وزير
الداخلية ،وير�أ�س اللجنة وزير
البلدية والبيئة القطري املهند�س
عبدالله ال�سبيعي ،وت�ضم جميع
اجلهات املعنية بالأمن الغذائي يف
القطاعني العام واخلا�ص.

• م�سعود املري

األمير آندرو يشيد بتجربة البحرين في التعايش السلمي

«الشورى البحريني» يدعو إلى تكريس روح العمل الوطني

«حمد للتعايش» :ضرورة تمكين الشباب
في الحوار المجتمعي

«المنامة» ترأست ترويكا االستعراض
الدوري لحقوق اإلنسان بمملكة بوتان

�أك��د �أع�ضاء وفد البحرين الذي
يزور العا�صمة الربيطانية لندن
ممث ً
ال عن مركز امللك حمد العاملي
للتعاي�ش ال�سلمي وجمعية هذه
هي البحرين ،برئا�سة رئي�س
جمل�س �أمناء املركز د .ال�شيخ
خالد ب��ن خليفة� ،أك���دوا على
�رضورة متكني ال�شباب يف جمال
احل���وار املجتمعي والتعاي�ش
ال�سلمي ب�ين خمتلف الأدي���ان
والثقافات على م�ستوى العامل.
و�أو�ضح رئي�س الوفد �أن اململكة
ت�سعى دائم ًا لن�رش ثقافة ال�سالم
والتعاي�ش ال�سلمي م��ن خالل
خمتلف ال�����س��ب��ل ،م�ضيف ًا �أن
التعاون مع خمتلف امل�ؤ�س�سات
يف بريطانيا ي�ؤكد توافق الر�ؤى
والأه�����داف ال��ت��ي ت ��ؤك��د عليها
احلكومة البحرينية يف خمتلف
املحافل .جاء ذلك خالل ا�ستقبال
الأم�ير �آن��درو دوق ي��ورك ،على
هام�ش زيارة العاهل البحريني
امللك حمد بن عي�سى �إلى اململكة
املتحدة ،وفد املركز وعدد ًا من
ط�لاب و�أع�ضاء هيئة التدري�س
م��ن كر�سي امللك حمد للحوار
والتعاي�ش ال�سلمي من جامعة
�سابينزا يف روم���ا ،والطالب
البحرينيني الذين يدر�سون حالي ًا
يف اململكة املتحدة ،وعددا من
طلبة جامعات مملكة البحرين،
�إ�ضافة �إلى م�شاركة عدد من الطلبة
الربيطانيني من خمتلف جامعات
اململكة املتحدة ملناق�شة «متكني
ال�شباب يف جم��ال احل���وار بني
الأديان» والتعاي�ش ال�سلمي.
وقال الأمري �أندرو ب�أن ما تقدمه
البحرين اليوم من جهود كبرية

• �أع�ضاء مركز امللك حمد للتعاي�ش ال�سلمي

يف جمال التعاي�ش يعك�س ر�ؤية
امللك حمد والذي �أكد عليها دائم ًا
يف خطاباته ومبادراته الوطنية
والعاملية ،وعرب عن �سعادته
الختيار بريطانيا ك�أحد الوجهات
التي ي�سعى مركز امللك حمد
للتعاي�ش ال�سلمي وجمعية هذه
هي البحرين �إلى زيارتها ب�شكل
م�ستمر بهدف ت��ب��ادل اخل�برات
واملعلومات ،والتعاون يف جمال
التعليم ون�رش ال�سالم.
و�أ���ض��اف ،ب��أن جتربة البحرين
يف جم���ال ال��ت��ع��اي�����ش ال�سلمي
وح���وار الثقافات ،ه��ي جتربة
ثرية ومميزة ،وهي لي�ست وليدة
اللحظة �إمنا هي ممتدة منذ قدمي
الزمان يف البحرين حيث اختالط
الثقافات واحل�ضارات املتعددة
يف هذه اجلزيرة خلق �شعبا متقبال
للتعددية وحمبا للآخر يبدي
حر�صا كبريا على اح�ترام كافة

الأدي��ان والطوائف والثقافات،
وتقدمي كافة امل�ساعدات لهم،
���س��اه��م يف ذل���ك ت��واف��ر البنية
القانونية يف املجتمع وامل�ستوى
الثقايف لدى املواطنني.
و�أكد على �رضورة متكني ال�شباب
يف جم��ال التعاي�ش وال�سالم،
وذلك ملا يتمتعون به من حما�سة
و�إنطالق يخدم املجال �إلى جانب
ذوي اخل�ب�رة م��ن رج���ال الفكر
والدين والثقافة ،والذين يعدون
م�صدر �إلهام لثقافة التعاي�ش
وال�سالم .من جانبها� ،أ�شارت
نائب رئي�س جمل�س �أمناء مركز
امل��ل��ك حمد العاملي ورئي�سة
جمعية هذه هي البحرين بيت�سي
ماثيو�سن �إل���ى �أن الدرا�سات
املكثفة �ستك�سب الطالب اعتمادات
م��ن خ�لال درا�ستهم الأكادميية
والعملية ،و�أن هذه امل�شاركة
تتيح لهم فر�صة �سانحة للتفاعل

السعودية تمثل الشرق األوسط في مجلس

إدارة البحوث العالمي حتى 2022

�أن�شطة
و�إدارة
ر���ش��ح االجتماع
البحث والتطوير
ال�سنوي ملجل�س
وامل���وا����ض���ي���ع
البحوث العاملي
ال��ع��ل��م��ي��ة ذات
 2019املنعقد يف
االهتمام امل�شرتك
مدينة �ساوباولو
�إ�ضافة
بينها،
ال�ب�رازي���ل���ي���ة،
�إل������ى تطلعات
ال�سعودية  -ممثلة
دول امل��ن��ط��ق��ة
يف مدينة امللك
ل�������دور جم��ل�����س
عبدالعزيز للعلوم
البحوث العاملي
والتقنية لتمثيل
دول منطقة ال�رشق
ل��ل��م�����س��اه��م��ة يف
الأو���س��ط و�شمال
مواجهة التحديات
�أفريقيا MENA
وا�ستثمار الفر�ص
يف املجل�س حتى
على م�ستوى دول
عام .2022
املنطقة والعامل.
وي�����أت����ي متثيل
وذك�����رت وك��ال��ة
املدينة كع�ضو يف
الأنباء ال�سعودية
جمل�س البحوث
�أن���ه ج��رى �أي�ضا
ال���ع���امل���ي منذ
خ�ل�ال االجتماع
�إن�������ش���ائ���ه ع���ام
املوافقة على بيان
لتعزيز
2012
املبادئ اخلا�ص
بالآثار االجتماعية
م��ك��ان��ة اململكة
�إقليمي ًا وعاملي ًا
واالق���ت�������ص���ادي���ة
يف جم��������االت
ل�ل�أب��ح��اث ،التي
• �أن�س الفار�س
العلوم والتقنية
ت��ت�����ض��م��ن بع�ض
املفاهيم والتعليمات الإر�شادية ذات العالقة واالبتكار ،واال�ستفادة من اخل�برات العاملية
مب��راع��اة معايري تقييم الآث����ار االجتماعية للإجراءات املثلى يف البحث العلمي باملقارنة
واالقت�صادية عند اتخاذ قرارات متويل الأبحاث مع اجلهات املماثلة عاملياً ،بهدف التعاون
العلمية من م�صادر متويل حكومية وخالل فرتة والتن�سيق وتبادل اخلربات لأف�ضل املمار�سات بني
امل�ؤ�س�سات احلكومية الوطنية املعنية بتمويل
تنفيذها وتطبيق نتائجها.
و�أ�شارت �إل��ى �أن نائب رئي�س املدينة ملعاهد البحث العلمي يف نحو  60دول��ة تتوزع على
البحوث الدكتور �أن�س الفار�س الذي مت انتخابه خم�سة �أقاليم جغرافية «�آ�سيا � -أوروبا � -أمريكا
ع�ضوا ممثال لدول منطقة ال�رشق الأو�سط و�شمال  -ال�رشق الأو�سط و�شمال �أفريقيا � -أفريقيا»
�أفريقيا يف جمل�س �إدارة جمل�س البحوث العاملي منها جمل�س البحث الأوروبي « »ERCوالوكالة
قدم ورقة عمل تت�ضمن ر�ؤية اململكة ودول منطقة اليابانية للعلوم والتقنية وم�ؤ�س�سة العلوم
ال�رشق الأو�سط و�شمال �أفريقيا حول الفر�ص الوطنية الأمريكية « »NSFوم�ؤ�س�سة البحوث
والتحديات التي تواجهها يف جم��االت متويل الأملانية «.»DFC

مع �أقرانهم من جميع �أنحاء العامل
ومتكينهم للتفاعل الواقعي عالوة
على درا�ساتهم خ�لال الف�صول
الأكادميية .و�أك��دت �أن العاهل
البحرين حري�ص جد ًا على تطوير
ال��ق��ط��اع التعليمي يف جمال
التعاي�ش ون�رش ثقافة ال�سالم
حول العامل ،ا�ستناد ًا �إلى مكافحة
اجلهل عرب التعليم املتطور،
ون�رش روح املحبة واالح�ترام.
وق��دم وفد اململكة �رشح ًا وافي ًا
عن التجربة البحرينية يف جمال
التعاي�ش ال�سلمي والتعددية التي
يزخر بها املجتمع البحريني،
م��رت��ك��زي��ن ب��ذل��ك ع��ل��ى جملة
املبادئ املجتمعية والثقافية
التي ت�ؤكد على ��ضرورة احرتام
الأدي���ان والثقافات ،يف اجواء
دميقراطية وتفاعلية وا�سعة،
ت�ضمن متثيل اجلميع بعدالة يف
احلقوق والواجبات.

�شارك الوفد الدائم لبعثة البحرين
لدى مكتب الأمم املتحدة بجنيف
يف �أع��م��ال ال���دورة  33للفريق
العامل املعني باال�ستعرا�ض
الدوري ال�شامل حلقوق الإن�سان
والتي �شملت مراجعة ع��دد من
التقارير الوطنية ملجموعة من
ال���دول ك��ان م��ن �ضمنها مملكة
الرنويج ومملكة بوتان و�سلطنة
بروناي دار ال�سالم وجمهورية
الربتغال وجمهورية �ألبانيا
وكو�ستاريكا.
ع�ضوا
ون��ظ� ً�را لكون البحرين
ً
مبجل�س حقوق الإن�سان فقد تر�أ�س
الوفد الدائم للمملكة املجموعة
الثالثية «الرتويكا» لال�ستعرا�ض
ال���دوري ململكة البوتان �إلى
جانب كل من جمهورية النم�سا
والأرجنتني ،حيث قدمت البحرين
التقرير النهائي للرتويكا مت�ضمنًا
التو�صيات التي نتجت عن هذه
املراجعة �إل��ى جانب ع��دد من
التعليقات واملالحظات الأ�سا�سية
التي ا�ستخل�صتها الرتويكا على
�ضوء مواقف الدول التي �شاركت
يف مناق�شة ا�ستعرا�ض مملكة

ب��وت��ان .كما قدمت البحرين
خ�لال ه��ذه امل��راج��ع��ات للدول
املذكورة بيانات وطنية ت�ضمنت
ت�سليط ال�ضوء على �أهم جوانب
التقدم املحرز على �صعيد حماية
وتعزيز حقوق الإن�سان بالإ�ضافة
�إل��ى تقدمي ع��دد من التو�صيات
للإ�سهام يف دف��ع جهود الدول
حمل اال�ستعرا�ض ودفعها لتقدمي
املزيد من املبادرات والإجنازات
على �صعيد تعزيز وترقية حقوق
الإن�سان.
ويف ���ش���أن �آخ����ر� ،أك���د جمل�س
ال�شورى البحريني �أن اململكة
م��ا���ض��ي��ة ب��وح��دت��ه��ا وقيمها
وت��اري��خ��ه��ا ال��وط��ن��ي احلافل
بالتعا�ضد والرتابط بني القيادة
وال�شعب لتحقيق امل��زي��د من
الإجنازات على كافة امل�ستويات،
منوها بالدور الذي ي�ضطلع به
ً
كافة مكونات الوطن و�أطيافه،
وبدور م�ؤ�س�سات اململكة الر�سمية
والأهلية وم�ؤ�س�سات املجتمع
امل��دين يف تكري�س روح العمل
الوطني مبا يخدم القيم التي
�أكد عليها ميثاق العمل الوطني

والد�ستور.
ً
وانطالقا من مبد�أ احرتام الد�ستور
والقانون� ،أكد جمل�س ال�شورى يف
بيان له اهمية املواقف الوطنية
جتاه ما تتعر�ض له البحرين من
حماوالت للم�سا�س ب�سيادتها �أو
التعر�ض لأمنها وا�ستقرارها �أو
التدخل يف �ش�ؤونها الداخلية،
م�ستنكرا يف
من �أي جهة كانت،
ً
ذات ال�سياق ال�صمت الذي يعرتي
البع�ض يف املواقف التي يحتم
فيها الواجب االلتزام بالثوابت
الوطنية و�صيانة مكت�سبات
الوطن .وب�ين جمل�س ال�شورى
البحريني يف البيان �أن على
العلماء ورجال الدين �أن يكونوا
يف مقدمة املت�صدين والداعمني
الت��خ��اذ امل��واق��ف الوطنية يف
هذه الظروف والتحديات التي
متر بها املنطقة والعامل ،وحث
املجتمع على االل��ت��زام بهويته
الوطنية ووالئه لوطنه وقيادته،
وذل���ك �ضمن �أه���م ال��واج��ب��ات
الدينية والأخالقية التي متيز
بها �شعب البحرين الكرمي على
مر تاريخه.

• الوفد البحريني

وزارة األوقاف

العمانية نظمت

ملتقى «الفقيه
الصغير»

نظمت وزارة الأوق��اف
وال�ش�ؤون الدينية ملتقى
ديني ًا بعنوان «ملتقى
الفقيه ال�صغري» لطالب
املدار�س بوالية ال�سيب.
وقالت املر�شدة الدينية
بالوزارة وامل�رشفة على
امللتقى ليلى الكلبانية
ان ه��ذا امللتقى الذي
�سي�ستمر حتى نهاية
�شهر رم�ضان املبارك
ي�شارك فيه جمموعة من
طلبة م��دار���س الوالية
ال���ذي���ن ي���در����س���ون يف
ال�صفوف من الأول الى
الرابع.
و�أ���ض��اف��ت ب��ان ه���ؤالء
امل�شاركني من النا�شئة
ي��ت��ل��ق��ون م����ن خ�ل�ال
فعاليات امللتقى درو�سا
يف ح�سن ت�لاوة القر�آن
الكرمي وحفظ ع��دد من
�سوره ،بالإ�ضافة الى
تعليمهم وتدريبهم على
كيفية �أداء الو�ضوء
وال�����ص��ل��وات اخلم�س
بالطريقة ال�صحيحة،
ف�ضال على �إقامة بع�ض
امل�����س��اب��ق��ات يف حفظ
ال��ق��ر�آن ال��ك��رمي ،ويف
الثقافة العامة ،وحفظ
امل��ن��ظ��وم��ة ال�شعرية
«حتفة الأطفال» لل�شاعر
�سليمان اجلمزوري.

اإلمارات تنفي وقوع انفجارات
في ميناء الفجيرة
نفت حكومة الفجرية يف الإمارات،
�أم�س ،ما تداولته و�سائل �إعالم
عن وقوع انفجار مبيناء الإمارة.
وق��ال بيان حلكومة الفجرية،
�أوردته وكالة الأنباء الإماراتية
الر�سمية« ،املكتب الإعالمي
حلكومة الفجرية ينفي �صحة
التقارير الإعالمية التي تتحدث
عن انفجارات قوية هزت ميناء
الفجرية الإم��ارات��ي فجر �أم�س،
وي����ؤك���د �أن ح��رك��ة ال��ع��م��ل يف
امليناء جت��ري وف��ق املعتاد،
ويدعو و�سائل الإعالم �إلى حتري
الدقة واالعتماد على امل�صادر
الر�سمية».
وكانت و�سائل �إعالم قد تداولت

�أنباء عن وقوع انفجارات مبيناء
الفجرية الإماراتي ،ومن جانبه
قال دكتور عبد اخلالق عبدالله،
م�ست�شار ويل ع��ه��د �أبوظبي
ال�سابق� ،إن الأخبار التي يتم
تداولها ب�ش�أن ا�ستهداف الإمارات
تقف خلفها ثالثة م�صادر ت�ستهدف
الإم��ارات من حني للآخر ،وهي
الإخوان و�إيران وتركيا.
وبد�أت �أعمال االجتماع التن�سيقي
العربي على م�ستوى املندوبني
ال��دائ��م�ين ل��دى جامعة ال��دول
ال��ع��رب��ي��ة� ،أم�����س ،للتح�ضري
ل���ل���دورة  16الج��ت��م��اع كبار
امل�س�ؤولني ملنتدى التعاون
العربي ال�صيني برئا�سة �سفري

االمارات بالقاهرة جمعة اجلنيبي
ومندوبها ال��دائ��م ل��دى جامعة
الدول العربية ،وح�ضور االمني
العام امل�ساعد للجامعة العربية
لل�ش�ؤون ال�سيا�سية الدولية خالد
الهبا�س.
وق���ال الأم�ي�ن ال��ع��ام امل�ساعد
للجامعة العربية لل�ش�ؤون
ال�����س��ي��ا���س��ي��ة ال��دول��ي��ة خالد
الهبا�س� ،إن هدف االجتماع و�ضع
ر�ؤي��ة عربية تتعلق بالتعاون
مع اجلانب ال�صيني ،والتن�سيق
للدورة « »16للمنتدى العربي
ال�صيني الذي �سيعقد يف �أبوظبي،
يومي 17و 18يونيواملقبل على
م�ستوى كبار امل�س�ؤولني.

«دار القضاء» بالشارقة عقدت الملتقى
الحواري الثالث لتطوير منظومة «العدل»
عقدت وزارة العدل يف دار الق�ضاء بال�شارقة امللتقى
احلواري الثالث لتطوير منظومة العدالة يف �إطار
ال�رشاكة بني وزارة العدل واملحامني �شمل حلقة
نقا�ش ح��ول تعزيز �أط��ر ال�رشاكة بني اجلانبني
واخلدمات الذكية التي تقدمها الوزارة لت�سهيل عمل
املحامني وحتقيق العدالة الناجزة.
و�أك��د القائم ب�أعمال وكيل وزارة العدل �سلطان
املطرو�شي� ،أهمية امللتقى احلواري الثالث الذي
ي�أتي انطالق ًا من ال��دور الإيجابي وامل�ؤثر لتلك
ال�رشاكة الفاعلة بني وزارة العدل واملحامني.
و�أ���ش��ار �إل��ى جهود ال���وزارة يف االرت��ق��اء بالبيئة

الت�رشيعية والق�ضائية بالدولة لتعزيز تناف�سيتها
على امل�ستوى العاملي ملواكبة التطور الكبري
على خمتلف امل�ستويات االقت�صادية والعلمية
واالجتماعية ،والإ�سهام بتحقيق �سعادة مواطنيها
ورفاهيتهم.
وا�ستعر�ض ح�صول وزارة العدل بالتعاون مع
�أكادميية القانون يف مركز دبي املايل للمحامني
من داخل الإمارات على �صفة «�سلطة معرتف بها» من
الهيئة املنظمة لعمل املحامني يف �إنكلرتا وويلز يف
�إطار جهودها الرامية �إلى تعزيز دور مهنة املحاماة
يف الدولة وخارجها.

