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أكد تضامن بالده الكامل مع السعودية ضد أي تهديدات أمنية

العاهل البحريني تسلم دعوة خادم الحرمين

لحضور القمة اإلسالمية
ت�سلم العاهل البحريني امللك
حمد بن عي�سى �أم�س الأول ،ر�سالة
خطية من خادم احلرمني ال�رشيفني
امل��ل��ك �سلمان ب��ن عبدالعزيز
تت�ضمن دعوته حل�ضور الدورة
الـ  14للقمة الإ�سالمية العادية
ملنظمة التعاون الإ�سالمي التي
ت�ست�ضيفها ال�سعودية يف مكة
املكرمة نهاية ال�شهر احلايل.
وذكرت وكالة الأنباء البحرينية
ان ال�����س��ف�ير ال�����س��ع��ودي ل��دى
البحرين د .عبدالله �آل ال�شيخ
�سلم الر�سالة للعاهل البحريني
وذل��ك خالل ا�ستقباله له م�ساء
�أم�س االول.
و�أع���رب العاهل البحريني عن
بالغ اعتزازه بالروابط الأخوية
الوثيقة والعالقات التاريخية
الرا�سخة التي جتمع بني البلدين
وال�شعبني ال�شقيقني وما ي�شهده
ال��ت��ع��اون والتن�سيق امل�شرتك
م��ن ت��ط��ور م�ستمر ع��ل��ى كافة
امل�ستويات.
و�أك��د ت�ضامن ب�لاده الكامل مع
ال�سعودية ووق��وف��ه��ا معها يف
�صف واحد �ضد �أي تهديد لأمنها
وا���س��ت��ق��راره��ا م��ع��رب��ا ع��ن دعم

الإره��اب ،و�أهمية مكافحة القر�صنة واالجتار
بالب�رش ،وال�سبل الكفيلة بتحقيق الأم��ن
واال�ستقرار يف منطقة البحر الأحمر والقرن
الأفريقي.
و�أكد العوي�شق� ،أن هذا االجتماع ي�أتي يف �إطار
ال�رشاكة اال�سرتاتيجية بني جمل�س التعاون
واململكة املتحدة ،حيث ناق�ش اجلانبان
�أولويات التعاون بينهما ،و�أبرز التحديات و�أهم
الفر�ص فيما يتعلق بتعزيز اال�ستقرار الأمني
وحتقيق التنمية يف منطقة البحر الأحمر.

من خالل دعم الحكومات في مسيرتها نحو التنمية المستدامة

• امللك حمد بن عي�سى يت�سلم الدعوة

ب�لاده وت�أييدها لكل ما تتخذه
من خطوات و�إج��راءات للت�صدي
للأعمال «الإرهابية» التخريبية
ل�ضمان �أم��ن و�سالمة مواطنيها
واملقيمني على �أر�ضها باعتبار
�أمن «ال�سعودية جزء ال يتجز�أ من

�أمن البحرين و�أمن املنطقة».
و�أ���ش��اد ب��ال��دور ال��ري��ادي الذي
ت�ضطلع به ال�سعودية بقيادة خادم
احلرمني ال�رشيفني امللك �سلمان
بن عبد العزيز يف احلفاظ على
وحدة الأمة العربية والإ�سالمية

والدفاع عن م�صاحلها.
و�أعرب عن متنياته لأعمال القمة
الإ�سالمية املرتقبة كل التوفيق
والنجاح و�أن تخدم تو�صياتها
وق��رارات��ه��ا م�����س�يرة الت�ضامن
والعمل الإ�سالمي امل�شرتك.

اتفاقية تعاون بين جامعة البحرين وبرنامج
األمم المتحدة للبيئة

• جانب من توقيع اتفاقية التعاون

امل�ستقبل» يف جامعة البحرين
وال���ذي يهدف �إل��ى رف��ع م�ستوى
الوعي بالق�ضايا البيئية والتنمية
امل�����س��ت��دام��ة داخ�����ل اجل��ام��ع��ة
واملبادرات ال�شبابية .كما تت�ضمن
ال�رشاكة �أن�شطة تعليمية وبحوث ًا
علمية �ضمن �إطار برنامج «البيئة
م��ن �أج���ل التنمية امل�ستدامة»
والتبادل الفعال للمعرفة العلمية
والتقنية يف جماالت الإدارة البيئية
والتنمية امل�ستدامة.
و�سيقوم مكتب الأمم املتحدة للبيئة
يف غ��رب �آ�سيا بتزويد اجلامعة

ب��ال��دع��م الفني ل��دم��ج املعرفة
واال�ستدامة البيئية يف املناهج
الدرا�سية.
وخالل حفل التوقيع قالت املديرة
التنفيذية للأمم املتحدة للبيئة
بالنيابة« :تقوم فئة ال�شباب من
جميع �أنحاء العامل بدعوتنا التخاذ
�إجراءات للت�صدي للتغري املناخي.
نحن �سعداء لهذه ال�رشاكة مع
جامعة البحرين لتزويد ال�شباب
وال�شابات بالأدوات املعرفة التي
يحتاجونها لإن�شاء جيل من رواد
البيئة يف املنطقة».

وق��ال رئي�س جامعة البحرين:
«ت�ضم جامعة البحرين �أكرث من 28
�ألف طالب وطالبة ،وتنبع �أهمية
�إطالق هذا الربنامج لأنه �سيكون
�شام ًال للمجتمع كله ،ومتجه ًا
�إل��ى ال�شباب بحيث يكونون �أداة
التغيري احلالية وامل�ستقبلية»،
م�شيد ًا بعمق العالقات بني جامعة
البحرين وبرنامج الأمم املتحدة
للبيئة ،وم�ؤكد ًا التزام اجلامعة
ب��امل�����ض��ي ق��دم�� ًا ل��ن����شر الوعي
البيئي.
و�أ�ضاف �أد .حمزة «هذا االلتزام هو
ما ّ
تبوء
مكن جامعة البحرين من ّ
املرتبة  213عاملي ًا بني اجلامعات
الكربى يف جمال الت�أثري يف تنفيذ
�أه���داف الأم���م املتحدة للتنمية
امل�ستدامة ،على مقيا�س التاميز
للتعليم العايل الذي ا�ستحدث يف
الربع الأخري من العام املا�ضي».
وم��ن خ�لال ه��ذه ال�رشاكة� ،سيتم
تنفيذ ندوات وور�ش عمل م�شرتكة
حول الق�ضايا البيئية املختلفة
وور�ش عمل تدريبية حول الق�ضايا
البيئية الإقليمية الرئي�سية مثل
الطاقة املتجددة ،و�شح املياه،
والأم��ن الغذائي ،وتنفيذ بحوث
�أكادميية م�شرتكة يف املجاالت
البيئية الرئي�سية يف البحرين
واملنطقة.

استقبل القيادات اإلعالمية وكبار مسؤولي المؤسسات اإلماراتية

بن زايد يدعو إلى إبراز مسيرة التنمية
الوطنية وتعميق القيم اإليجابية
�أكد ويل عهد �أبوظبي نائب القائد
الأعلى للقوات امل�سلحة الإماراتية
ال�شيخ حممد بن زايد� ،أن الإمارات
حتت قيادة ال�شيخ خليفة بن زايد،
تنظر �إلى الإعالم مبختلف �أنواعه
ٍ
ك�رشيك �أ�سا�سي يف منظومة التنمية
الوطنية ال�شاملة ،وتقدم له الدعم
الكامل للقيام بدوره يف املجتمع.
و�شدد بن زايد على الدور احليوي
ال��ذي يقوم به الإع�لام يف م�سرية
التقدم التي ت�شهدها الإم���ارات
ونه�ضتها وتطورها.
و�أ���ض��اف ال�شيخ حممد ب��ن زايد
خالل ا�ستقباله القيادات الإعالمية
ور�ؤ�ساء حترير ال�صحف املحلية
وكبار م�س�ؤويل امل�ؤ�س�سات الإعالمية
العربية والعاملية العاملة يف
الإمارات �أن العمل الإعالمي ر�سالة
قبل �أن يكون مهنة �أو وظيفة لأنه
يتعامل مع عقول النا�س و�أفكارهم
وت��وج��ه��ات��ه��م ،وب��ال��ت��ايل ف���إن
التعامل مع الكلمة �سواء كانت
م�سموعة �أو مكتوبة �أو مرئية يجب
وح�س وطني
�أن يكون مب�س�ؤولية
ّ
ُيعلي من امل�صلحة العليا للوطن
وي�ضعها يف مقدمة الأولويات.و�أكد
ال�شيخ حممد بن زايد �أهمية مواكبة

األوضاع في منطقة البحر األحمر
بحث الأمني العام امل�ساعد لل�ش�ؤون ال�سيا�سية
واملفاو�ضات مبجل�س التعاون اخلليجي،
عبدالعزيز العوي�شق ،مع املبعوث اخلا�ص
للمملكة املتحدة ملنطقة البحر الأحمر والقرن
الأفريقي جوليان رايلي ،ا�سرتاتيجية اململكة
املتحدة يف منطقة البحر الأح��م��ر والقرن
الأفريقي ،وما ت�شتمل عليه من �أبعاد �سيا�سية
و�أمنية وتنموية ودميوغرافية وبيئية.
وتبادل اجلانبني وجهات النظر حول االرتباط
ب�ين حتقيق التنمية االقت�صادية ومكافحة

لتوفير الدعم االستراتيجي لفئة الشباب في مجال التعليم

�أبرمت جامعة البحرين وبرنامج
الأمم املتحدة للبيئة مذكرة تفاهم
لتوفري الدعم اال�سرتاتيجي لفئة
ال�شباب يف جمال التعليم ،حيث
ان�ضمت اجل��ام��ع��ة �إل���ى حتالف
ال�شباب والتعليم.
وق��د ق��ام ك��ل م��ن رئي�س جامعة
ال��ب��ح��ري��ن د .ري��ا���ض ح��م��زة،
واملديرة التنفيذية للأمم املتحدة
للبيئة بالنيابة ،جوي�س م�سويا،
بتوقيع االتفاقية بح�ضور املدير
الإقليمي ملكتب الأم���م املتحدة
للبيئة ل��غ��رب �آ���س��ي��ا� ،سامي
دميا�سي.
و�أ�صبحت جامعة البحرين �أولى
اجلامعات يف منطقة غ��رب �آ�سيا
التي تربم معها هذه املذكرة.
وت��ع��ت�بر ع�لاق��ة ب��رن��ام��ج الأم���م
املتحدة للبيئة وجامعة البحرين
من العالقات التعاونية طويلة
الأمد واملبنية على ر�ؤية م�شرتكة
يف التعليم ومتكني فئة ال�شباب
حلماية البيئة واحل��ف��اظ عليها
م��ن خ�لال امل��ب��ادرات والأن�شطة
املبتكرة.
وم�����ن خ��ل��ال ه�����ذه ال�����ش�راك���ة
اال�سرتاتيجية يقدم مكتب برنامج
الأم���م املتحدة للبيئة يف غرب
�آ�سيا الدعم اال�سرتاتيجي ملبادرات
ال�شباب يف �إط��ار «برنامج قادة

مجلس التعاون وبريطانيا يبحثان

• ال�شيخ حممد بن زايد متو�سطا احل�ضور

و�سائل الإع�لام املحلية التطور
التكنولوجي الكبري يف املجال
الإع�لام��ي يف ال��ع��امل حتى تكون
قادرة على القيام بدورها الوطني
املنوط بها بفاعلية واحرتافية
ومهنية ،واالهتمام ب�إعداد كوادر
�إعالمية وطنية لديها املهارات
والإمكانات التي ت�ؤهلها للمناف�سة

واالرتقاء بالعمل الإعالمي الوطني
مبختلف �أنواعه .وا�شار �إلى �أهمية
دور الإع�ل�ام يف تعريف العامل
باملنجزات احل�ضارية للإمارات
على امل�ستويات كافة ورفد القوة
الناعمة الإم��ارات��ي��ة مب��زي��د من
عنا�رص ال��ق��وة وال��ت��أث�ير .ودعا
الإع�لام الوطني �إلى �إب��راز م�سرية

التنمية الوطنية وتعميق القيم
الإيجابية التي حتث على البناء
وال��ت��ط��ور واالب��ت��ك��ار واملناف�سة
والتطلع بثقة �إلى امل�ستقبل بجانب
االهتمام بالرتاث الوطني و�إبقائه
ح��ي � ًا يف ع��ق��ول الأج���ي���ال؛ كونه
م�صدر ًا من م�صادر الهوية واالعتزاز
الوطني.

قطر :ملتزمون بتعزيز آمال
وتطلعات الشعوب المنكوبة
قال نائب رئي�س جمل�س الوزراء
القطري وزير اخلارجية ورئي�س
جمل�س �إدارة �صندوق قطر للتنمية
ال�شيخ حممد بن عبدالرحمن:
�إن قطر تبقى ثابتة يف التزامها
بتعزيز �آمال وتطلعات ال�شعوب
املنكوبة من خالل دعم احلكومات
يف م�����س�يرت��ه��ا ن��ح��و التنمية
امل�ستدامة وال�شاملة.
و�أ�ضاف يف كلمته التي ت�ضمنها
التقرير ال�سنوي ل�صندوق قطر
للتنمية للعام � 2018إنه وحتت
القيادة �أم�ير قطر ال�شيخ متيم
ب��ن ح��م��د ،يظل ���ص��ن��دوق قطر
للتنمية �رشيك ًا ن�شط ًا وموثوق ًا
به وملتزم ًا بالعمل على دعم
م�شاريع التنمية والإغ��اث��ة يف
العديد من البلدان النامية� ،إذ
وبالإ�ضافة �إلى االلتزامات واملنح
والقرو�ض املي�رسة املقدمة،
يوا�صل ال�صندوق ال�سعي لتحقيق
�أهدافه الرامية �إلى تعزيز الأمل
وال�سالم والعدالة لكافة �شعوب
العامل.
ومن هذا املنطلق يتولى ال�صندوق
تن�سيق جهود قطر يف �إطار ت�سهيل
وتنفيذ العديد م��ن امل�شاريع
ال��ت��ن��م��وي��ة وي��ث��اب��ر يف تقدمي
امل�ساعدات الإن�سانية الطارئة
ب�شكل فعال وع��اج��ل ،م�ضيفا:
«ينبع ذلك من �إمياننا الرا�سخ
ب�أنه من خ�لال �إجن��از م�شاريع
التنمية امل�ستدامة� ،سوف تتمكن
ح��ك��وم��ات ال����دول ال��ن��ام��ي��ة من
تعزيز نوعية احلياة يف بلدانهم
وحتقيق اال�ستقرار والأمن وال�سالم
والعدالة.
وقال �إنه حتقيق ًا لهذه الغاية،

• ال�شيخ حممد بن عبدالرحمن

ي�شارك ال�صندوق اجلهات املانحة
الفاعلة واملنظمات املتعددة
الأط�����راف وم��ن��ظ��م��ات املجتمع
املدين بهدف توفري الدعم الالزم
واملوارد الأ�سا�سية للم�ساعدة يف
تخفيف وط�أة املعاناة الإن�سانية
ولتنفيذ م�شاريع تنموية ذات �أثر
�إيجابي طويل الأمر.
وزاد« :مراعاة لذلك ،نحن ن�ؤمن
ب�أن احلل الدائم والأك�ثر �أهمية
للتحديات العاملية هو اال�ستثمار
يف قطاعات التعليم وال�صحة
والتمكني االقت�صادي .وتهدف
كافة هذه اجلهود لتغيري حياة
ال�شعوب �إل��ى الأف�ضل وخا�صة
�رشيحتي الأطفال وال�شباب لأن
امل�ساهمة يف تلبية احتياجات
ه ��ؤالء لي�ست جمرد خيار و�إمنا
واجب �أخالقي».
و�أ�شار �إلى �أن كافة ال�شعوب متتلك
حق احلياة الكرمية وحق التمتع
ب��االزده��ار يف و�سط جمتمعات
م�ستقرة و�صحية و�آمنة.

من جانبه ،قال مدير عام �صندوق
قطر للتنمية خليفة الكواري،
�إن ال�����ص��ن��دوق ق���دم الأدوات
املالية للبلدان واال�ستجابة
الفعالة للم�ساعدات الإن�سانية
والتنموية ،بحيث ويف الفرتة
ب�ين ع���ام  2015ح��ت��ى بداية
�شهر مايو  2019بلغ �إجمايل
امل�ساعدات  8.15مليار ريال
قطري� ،أو ما يناهز  2.24مليار
دوالر  ،وذلك بواقع معدل منو
�سنوي و�صل �إلى « .%19
ويف حديثه عن عمل ال�صندوق
ق���ال ال����ك����واري »:ت��رك��ز عمل
ال�صندوق على متكني ال�شعوب
من خالل تعزيز التعليم وال�صحة
والتنمية االقت�صادية ،انعك�س ذلك
على زيادة املخ�ص�صات ال�سنوية
لتلك القطاعات �إميان ًا ب�أنها لبنة
التنمية الب�رشية واالقت�صادية
ومعرب لتحقيق ر�سالة ال�صندوق
يف �إر�ساء ال�سالم والعدالة بني
ال�شعوب».
ومت��ك��ن ال�����ص��ن��دوق م��ن متويل
م�شاريع ب�أكرث  585مليون دوالر
�شملت امل�ساعدات الإن�سانية
وال��ت��ن��م��وي��ة ،وت���وزع���ت ه��ذه
امل�ساعدات على  4قطاعات �أ�سا�سية
وهي :قطاع البنية التحتية ،قطاع
التعليم ،قطاع ال�صحة وقطاع
التنمية االقت�صادية .حيث ي�سعى
ال�صندوق وبرتكيزه على هذه
القطاعات ال��ى حتقيق �أه��داف
التنمية امل�����س��ت��دام��ة وتعزيز
التنمية ،وذلك يف �سبيل الو�صول
لر�ؤيته وهي �إعطاء الأمل وتعزيز
ال�سالم والعدالة من خالل التنمية
امل�ستدامة وال�شاملة».

الدفعة األولى تضمن  6800مستثمر

بن راشد يطلق نظام اإلقامة الدائمة
في اإلمارات ...للمستثمرين والكفاءات
�أط���ل���ق ن���ائ���ب رئي�س
الأرا�ضي على م�ستحقيها
الإم���ارات رئي�س جمل�س
مبا�رشة ..هدفنا دائم ًا
الوزراء حاكم دبي ال�شيخ
�أن ن�ضمن لأبناء الوطن
حممد ب��ن را���ش��د ،نظام
خمتلف �أوجه الدعم التي
الإقامة الدائمة «البطاقة
متنحهم ال�سعادة وت�ضمن
الذهبية» يف الإم���ارات
لأ���س�ره����م اال���س��ت��ق��رار
والذي يوفر �إقامة دائمة
واالجتماعي،
النف�سي
للم�ستثمرين ،وللكفاءات
�سعادة املواطن وراحته
اال�ستثنائية يف جماالت
وا�ستقرار �أ�رسته �أولوية
الطب والهند�سة والعلوم
مننحها ك��ل االهتمام
وكافة الفنون.
والعناية».
و�أو�ضح على ح�سابه يف
جاء ذلك مبنا�سبة اعتماده
موقع «تويرت» �أن الدفعة
م��ن��ط��ق��ت�ين �سكنيتني
الأول�����ى م��ن م�ستحقي
جديدتني يف ن��د ال�شبا
الإقامة الدائمة «البطاقة
ووادي العمردي لتوزيعها
الذهبية»  6800م�ستثمر
على كافة امل�ستحقني من
تبلغ �إجمايل ا�ستثماراتهم
املواطنني ،لي�صبح العدد
 100مليار درهم.
الكلي ل�ل�أرا���ض��ي التي
و�أ����ض���اف� :سيتم منح
�سيتم توزيعها لل�سنوات
الإقامة الدائمة «البطاقة
القادمة �أكرث من � 12ألف
• حممد بن را�شد
ال��ذه��ب��ي��ة» للمتميزين
قطعة �أر�ض �سكنية .ويف
وللمواهب اال�ستثنائية ولكل من ي�ساهم ب�إيجابية �ش�أن �آخر ،تطلق املنظمة العربية للتنمية الإدارية
يف ق�صة جناح الإم��ارات ،نريدهم �رشكاء دائمني بجامعة الدول العربية بالتعاون مع وزارة �ش�ؤون
معنا يف م�سريتنا ،وجميع املقيمني يف االمارات هم جمل�س الوزراء وامل�ستقبل يف الإمارات غدا «جائزة
�إخوة لنا وجزء من �أ�رستنا الكبرية يف الإمارات.
التميز احلكومي العربي» حتت رعاية ال�شيخ حممد
على جانب �آخ��ر� ،أك��د ال�شيخ حممد بن را�شد �أن بن را�شد والأمني العام جلامعة الدول العربية �أحمد
راحة املواطن وا�ستقراره و�سعادة �أ�رسته ورخاءها �أبو الغيط.
�أولويات متثل املحرك الأول جلهود احلكومة مع وتعد هذه اجلائزة الأكرب عربيا يف جمال التطوير
�سعيها الدائم لتوفري كافة مقومات احلياة الهانئة والتح�سني والتميز الإداري و�ستكون متاحة مل�شاركة
والكرمية لكافة �أفراد املجتمع بينما ي�شكل توفري جميع احلكومات العربية.
امل�سكن املالئم �أحد �أهم الأولويات نظر ًا لكونه وتهدف اجلائزة �إلى �إحداث حراك �إداري عربي لتبني
ي�شكل الركيزة الأ�سا�سية يف ا�ستقرار الأ�رسة و�أمنها �أف�ضل النظريات العاملية يف التميز احلكومي و�إبراز
االجتماعي.
�أه��م التجارب وال�شخ�صيات والقيادات االداري��ة
«وجهنا بتخ�صي�ص � ٍ
أرا�ض جديدة لتوفري م�ساكن العربية الناجحة ،ويتم خالل احلفل الإعالن عن
وقالّ :
مالئمة تلبي متطلبات واحتياجات خمتلف �سكان فئات اجلائزة ومعايريها ور�ؤيتها يف دفع العمل
الإمارة ..كما وجهنا بلدية دبي بالبدء يف توزيع الإداري العربي.

