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ستبذل ما في وسعها لمنع نشوب أي حرب

السعودية :نسعى إلى السالم في المنطقة
�أعلن جمل�س الوزراء ال�سعودي
م�ساء �أم�س الأول� ،أن اململكة
ت�سعى �إلى ال�سالم يف املنطقة
و�أن��ه��ا �ستفعل م��ا يف و�سعها
ملنع ن�شوب �أي حرب.
و�أ�شار وزير الإعالم ال�سعودي
تركي بن عبدالله ال�شبانة،
يف بيان نقلته وكالة الأنباء
ال�سعودية ،عقب جل�سة ملجل�س
ال��وزراء برئا�سة امللك �سلمان
بن عبدالعزيز� ،أن ال�سعودية
«ي��ده��ا دائ��م�� ًا مم��ت��دة لل�سلم
وت�سعى لتحقيقه وترى �أن من
حق �شعوب املنطقة مبا فيها
ال�شعب الإي��راين �أن تعي�ش يف
�أمن وا�ستقرار و�أن تن�رصف �إلى
حتقيق التنمية».
واع���ت�ب�ر جم��ل�����س ال������وزراء
ال�سعودي يف جل�سته التي عقدها
يف جدة برئا�سة خادم احلرمني
ال�رشيفني امل��ل��ك �سلمان بن
عبدالعزيز ان توجيه الدعوة
لقادة دول جمل�س التعاون لدول
اخلليج العربية وق��ادة الدول
العربية ،لعقد قمتني خليجية
وعربية طارئتني يف مكة املكرمة
ي��ات��ي جت�سيد ًا حلر�صه على
الت�شاور والتن�سيق مع الدول
يف كل ما من �ش�أنه تعزيز الأمن
واال�ستقرار يف املنطقة ،خا�صة
بعد ت�رصفات النظام الإيراين
ووكالئه العدوانية يف املنطقة،
وتداعياتها اخلطرية على ال�سلم
والأمن الإقليمي والدويل ،وعلى
�إمدادات وا�ستقرار �أ�سواق النفط
العاملية.
وطالب املجتمع الدويل بتحمل
م�س�ؤولياته باتخاذ موقف حازم
من النظام الإيراين لإيقافه عند
ح��ده ومنعه م��ن ن�رش الدمار
والفو�ضى يف ال��ع��امل �أجمع،

لتحقيق السالم والعيش المشترك مع كافة الدول

الرياض تدعو إلى الحفاظ على التراث الثقافي
للمجتمعات

• امللك �سلمان بن عبدالعزيز مرتئ�سا االجتماع

و�أن يبتعد ووكال�ؤه عن التهور
والت�رصفات اخلرقاء وجتنيب
املنطقة املخاطر و�أن ال يدفعها
�إلى ما ال حتمد عقباه.
و�أعرب املجل�س عن �أمل اململكة
وتطلعها �أن حت��ق��ق ال���دورة
الرابعة ع�رشة للقمة الإ�سالمية
ال��ع��ادي��ة ملنظمة التعاون
الإ�سالمي برئا�سة خادم احلرمني
ال�رشيفني ال��ت��ي ت�ست�ضيفها
اململكة يف ال�ساد�س والع�رشين
من �شهر رم�ضان املبارك ،حتت
�شعار «قمة مكة :يد ًا بيد نحو
امل�ستقبل» موقف ًا موحد ًا جتاه
خمتلف الق�ضايا والأح����داث
احلالية يف العامل الإ�سالمي.
وا�شار جمل�س الوزراء ال�سعودي
الى �أن توجيه خادم احلرمني
ال�رشيفني ب ��إي��داع مبلغ 250
مليون دوالر �أم�يرك��ي وديعة

حل�����س��اب ال��ب��ن��ك امل���رك���زي
ال�سوداين بناء على ما �أعلن
�سابق ًا عن تقدمي حزمة م�شرتكة
من امل�ساعدات من ال�سعودية
والإم���ارات ي�أتي امتداد ًا لدعم
اململكة لل�شعب ال�سوداين
ل��ت��ع��زي��ز ال��و���ض��ع�ين امل���ايل
واالق��ت�����ص��ادي ال�سيما �رصف
اجلنيه ال�سوداين مبا ينعك�س
�إيجاب ًا على الأحوال املعي�شية
لل�سودانيني.
ورح����ب امل��ج��ل�����س ،بنتائج
االجتماع الرابع ع�رش للجنة
ال��وزاري��ة امل�شرتكة ملراقبة
ات��ف��اق خف�ض الإن���ت���اج التي
اختتمت �أعمالها يف جدة برئا�سة
اململكة العربية ال�سعودية
ورو�سيا وت�أكيد التزامها بتحقيق
التوازن يف ال�سوق والعمل على
ا�ستقراره على �أ�سا�س م�ستدام.

تنتمي لـ  13منطقة ،ولدينا
�أك��دت ال�سعودية �أنها كانت
مبدعون من جماالت متنوعة
وال تزال و�ستظل ت�ؤمن بقوة
ف��از العديد منهم بجوائز
الثقافة وال�تراث الثقايف يف
عاملية ،ومت��ت ا�ست�ضافة
جمع النا�س واملجتمعات
�أعمالهم يف حمافل دولية
لتحقيق التنمية امل�ستدامة
خمتلفة ،و�إثبات ًا لإمياننا
وب�أهمية احلفاظ على الرتاث
بالثقافة والرتاث وب�أهداف
الثقايف والطبيعي لتحقيق
التنمية امل�ستدامة ،ترجمنا
ال�سالم وال�سعي امل�شرتك مع
�إمي��ان��ن��ا بالعمل الواقع،
كافة ال��دول لبناء م�ستقبل
حيث �أعلنت بالدي يف يونيو
ثقايف غني تزدهر فيه خمتلف
2018م ،ت�أ�سي�س وزارة
�أنواع الثقافة والفنون.
الثقافة و�أوكلت مهمة قيادتها
جاء ذلك ،خالل كلمة اململكة
لقائد مثقف من ال�شباب وهو
�أم�س الأول ،يف احلدث رفيع
الأمري بدر بن عبدالله.
امل�ستوى «الثقافة والتنمية
و�أو���ض��ح��ت ال�شعيبي �أن��ه
امل�ستدامة» الذي ت�ست�ضيفه
يف مار�س املا�ضي ،2019
الأمم املتحدة مبنا�سبة اليوم
�أطلقت وزارة الثقافة ر�ؤية
العاملي للتنوع الثقايف من
وت��وج��ه��ات ال��ث��ق��اف��ة التي
�أجل احلوار والتنمية ،والتي
ترتكز على �أرب��ع��ة مبادئ
�ألقتها امل�رشف العام على
• �أفنان ال�شعيبي متحدثة
�أ�سا�سية هي القيادة والدعم
العالقات الدولية يف وزارة
والرعاية والتطوير لـ 16
الثقافة د� .أفنان ال�شعيبي،
قطاعا ثقافيا من �ضمنها اللغة واملو�سيقى واملتاحف واملكتبات
وذلك مبقر الأمم املتحدة يف نيويورك.
و�أفادت ال�شعيبي �أن الثقافة تعد جزء ًا �أ�سا�سي ًا من ر�ؤية  2030التي والرتاث الطبيعي وال�شعر وفنون الطهي والأزياء واملواقع الثقافية
ت�سري عليها اململكة بقيادة خادم احلرمني ال�رشيفني امللك �سلمان والرتاثية والكتب والن�رش� ،إلى جانب �إطالق  27مبادرة ثقافية
ً
م�شرية �إلى تعد هي فقط البداية و�أبرزها جممع امللك �سلمان للغة العربية
بن عبدالعزيز وويل العهد الأمري حممد بن �سلمان،
�أن ر�ؤية اململكة  2030تن�ص على �أن الثقافة من مقومات جودة وبرنامج ثقافة الطفل وبرنامج ترجمة ون�رش الفن بالأماكن العامة
و�أ�سابيع للأزياء و�أكادمييات للفنون وتوثيق الرتاث ال�شفهي وغري
احلياة.
وقالت« :ن�ؤمن �أن لدينا تراث ًا غني ًا وتقاليد عريقة ومتنوعة املادي وغريها.

خالل اجتماع في األمم المتحدة حول «الثقافة والتنمية المستدامة»

بن زايد :عالقاتنا مع جزر القمر مميزة
ا�ستقبل ويل عهد �أبوظبي ال�شيخ حممد بن زايد ،رئي�س
جزر القمر غزايل عثماين الذي بد�أ زيارة �إلى االمارات.
وبحث اجلانبان خالل اللقاء جم��االت التعاون بني
الإم���ارات وج��زر القمر وفر�ص و�آف��اق تطويرها يف
خمتلف اجلوانب االقت�صادية والتجارية واال�ستثمارية
والتنموية مبا يحقق تطلعات البلدين و�شعبيهما
�إلى فتح جماالت جديدة �أرح��ب و�أ�شمل من التعاون
امل�شرتك .كما تطرقا �إلى تطورات الأو�ضاع الإقليمية
والدولية وتبادال وجهات النظر ب�ش�أن عدد من الق�ضايا
واملو�ضوعات ذات االهتمام امل�شرتك.
و�أعرب ويل عهد �أبوظبي عن تطلعه �إلى �أن ت�شهد عالقات
ال�صداقة والتعاون بني الإم��ارات وجزر القمر خالل
املرحلة املقبلة مزيدا من التطور والنمو يف املجاالت
كافة خا�صة التنموية واالقت�صادية.
واكد الرئي�س غزايل عثماين اهتمام بالده بتنمية �أوجه
التعاون مع الإمارات التي تعد منوذجا تنمويا ملهما
لدول العامل وحكوماتها و�شعوبها ومركزا اقت�صاديا
وجتاريا وا�ستثماريا عامليا وعا�صمة ل�صناعة ال�سياحة
والثقافة يف العامل.

المياسة بنت حمد :الثقافة عنصر
اساسي في التنمية البشرية

• ال�شيخ حممد بن زايد م�ستقب ً
ال غزايل عثماين

أكدت دعمها لتسوية شاملة تضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة

اإلمارات ترحب بورشة «السالم من أجل االزدهار»
المقرر عقدها في البحرين
رحبت الإم��ارات بالإعالن عن ور�شة العمل
االقت�صادية «ال�����س�لام م��ن �أج��ل االزده���ار»
التي �ست�ست�ضيفها البحرين ،بال�رشاكة مع
الواليات املتحدة يف يونيو املقبل ،م�ؤكدة
دعم الور�شة وامل�شاركة بوفد فيها.
وقالت وزارة اخلارجية والتعاون الدويل،
يف بيان� ،صدر فجر �أم�س� ،إن «الإمارات تقف
مع كافة اجلهود الدولية الرامية �إلى ازدهار
املنطقة وتعزيز فر�ص النمو االقت�صادي،
والتخفيف من الظروف ال�صعبة التي يعي�شها
الكثري من �أبناء املنطقة خا�صة �أبناء ال�شعب
الفل�سطيني ال�شقيق».
و�أك��دت ال��وزارة موقف الإم��ارات «ال�سيا�سي
ب�����ش ��أن ق��ي��ام دول���ة فل�سطينية م�ستقلة
عا�صمتها القد�س ال�رشقية» ،م�شرية �إلى �أن
«جهود التنمية واالزدهار ال تتقاطع مع هذا
املوقف ،بل تعززه وتدفع باجتاه احللول

ال�سيا�سية املو�صلة ل�سالم دائم و�شامل بني
الفل�سطينيني والإ�رسائيليني» .وذكرت وكالة
الأنباء ال�سعودية �أم�س انه بدعوة من مملكة
البحرين ي�شارك وزير االقت�صاد والتخطيط
ال�سعودي حممد التويجري يف ور�شة عمل
بعنوان «ال�سالم من �أجل االزدهار» يف  25و26
يونيو املقبل والتي تنظمها مملكة البحرين
بال�رشاكة مع الواليات املتحدة الأمريكية.
و�أو�ضحت الوكالة ان م�شاركة الوزير ت�أتي
ا�ستمرار ًا ملواقف ال�سعودية الثابتة والداعمة
لل�شعب الفل�سطيني وملا يحقق له اال�ستقرار
وال��ن��م��و والعي�ش ال��ك��رمي ويحقق �آماله
وطموحاته ،ومبا يعود على املنطقة ب�شكل
عام بالأمن واال�ستقرار والرخاء.
وكانت وا�شنطن واملنامة �أعلنتا �أن ال�شق
االق��ت�����ص��ادي م��ن خطة ال�����س�لام الأمريكية
�سيطلق
املعروفة با�سم «�صفقة ال��ق��رن»
ُ

ال�شهر املقبل ،حيث �ست�ست�ضيف البحرين،
بال�رشاكة مع الواليات املتحدة يف اخلام�س
والع�رشين وال�ساد�س والع�رشين من يونيو
ور���ش��ة عمل للت�شجيع على اال�ستثمار يف
املناطق الفل�سطينية ،مب�شاركة �سيا�سيني
ورجال �أعمال.
وردا على الإعالن� ،أكدت احلكومة الفل�سطينية
�أن��ه مل يتم الت�شاور معها ب�ش�أن الور�شة،
و�شدد رئي�س الوزراء الفل�سطيني حممد ا�شتية
على �أن «حل ال�رصاع يف فل�سطني لن يكون
�إال باحلل ال�سيا�سي ،عرب �إنهاء االحتالل
الإ�رسائيلي و�إحقاق احلقوق الوطنية لل�شعب
الفل�سطيني».
ولفت �إلى �أن «ال�ش�أن االقت�صادي ،هو نتاج
للحل ال�سيا�سي لأن الفل�سطيني وقيادته
ال يبحث عن حت�سني ��شروط احلياة حتت
االحتالل».

�أكدت رئي�سة جمل�س �أمناء متاحف
قطر ،وم�ؤ�س�سة الدوحة للأفالم،
ورئي�سة جمل�س �إدارة م�ؤ�س�سة
�أي��ادي اخل�ير نحو �آ�سيا «روت��ا»
ال�شيخة امليا�سة بنت حمد ،على
�أن الثقافة تعترب عن�رص ًا �أ�سا�سي ًا
يف ال��ت��ن��م��ي��ة ال��ب����شري��ة ،وهي
م�صدر للهوية واالبتكار والإبداع
للجميع.
جاء ذك خالل يف بيان �أمام املائدة
امل�ستديرة رفيعة امل�ستوى خالل
اجتماع اجلمعية العامة للأمم
املتحدة حول «الثقافة والتنمية
امل�ستدامة» مبقر الأم��م املتحدة
بنيويورك.
وا�ستعر�ضت ال�شيخة امليا�سة يف
بيانها اخلطوات التي اتخذتها
ال��دوح��ة يف تطوير متحف قطر
ال��وط��ن��ي ،الف��ت��ة �إل���ى �إمكانية
م�ساهمة الثقافة والرتبية الفنية
وال�صناعة الإبداعية يف التنمية
مع �إمكانية توفري احللول املبتكرة
يف ال�سياقات احل�رضية والريفية
والوطنية.
و�أف�����ادت ،ب ��أن��ه ج��رى الرتكيز
عند ال�رشوع يف �إن�شاء املتحف
الوطني على املعرفة ال�ضمنية يف
طريقة حياة ال�شعب ،قائلة �إن
«من الأهمية البالغة بالن�سبة لنا
حماية تراثنا الثقايف والطبيعي
من خالل التوا�صل مع �شعبنا يف
جميع املجاالت».
و�أ�شارت يف هذا ال�سياق �إلى �إن�شاء
جم��م��وع��ات ع��م��ل خمتلفة جلمع
املعلومات التي من �ش�أنها �أن يتم
ت�أويلها وتف�سريها ب�رصيا خلدمة
جتربة �أجيالنا يف امل�ستقبل،
مو�ضحة �أن��ه حر�صا م��ن �ضياع
املعرفة التي تنتقل عرب الأجيال
�شفهيا كان هناك حاجة ملحة جلمع
ال�سجالت املوجودة ،ف�ضال على
ال�سجالت الأح��دث ،الفتة يف الآن
ذات��ه �إل��ى التغيري ال�رسيع وغري
العادي الذي �شهدته قطر.

المنامة :تخريج دورة للمستجدين العسكريين بقوة الدفاع الملكي
�أقيم بقوة دفاع البحرين م�ساء �أم�س الأول ،حفل تخريج �إحدى
دورات امل�ستجدين الع�سكريني مبركز تدريب قوة الدفاع
امللكي ،وذلك بح�ضور م�ساعد رئي�س هيئة الأرك��ان للقوى
الب�رشية اللواء الركن ال�شيخ علي بن را�شد.
وقدم اخلريجون عر�ضا عمليا ا�شتمل على امل�سري الع�سكري،
ثم رددوا ق�سم اخلدمة الع�سكرية ون�شيد قوة دفاع البحرين.
ويف ختام احلفل ق��ام م�ساعد رئي�س هيئة الأرك���ان للقوى

الب�رشية بتوزيع اجلوائز وال�شهادات التقديرية على املتفوقني
بالدورة ،مثمن ًا دور ال�ضباط واملدربني وجهود اخلريجني
يف حتقيق متطلبات ال��دورة بنجاح .وح�رض حفل التخريج
عدد من كبار �ضباط قوة دفاع البحرين و�أه��ايل اخلريجني.
ن م�ؤمتر ال�رشق الأو�سط الثاين لالت�صاالت من  19الى 21
نوفمرب املقبل ،بالتعاون مع فرع االت�صاالت مب�ؤ�س�سة مهند�سي
الكهرباء والإلكرتونيات العاملية « »IEEEوجمعية املهند�سني

• ال�شيخة امليا�سة متحدثة

وا�ستعر�ضت اخل��ط��وات العملية
التي اتخذت من �أجل جمع الرتاث
ال�شفهي لل�شعب القطري ،من بينها
ا�ستخدام الكامريات لإج��راء 500
مقابلة جلمع ذكريات وا�ستعرا�ض
جتارب عدة �أجيال من القطريني.
كما متّ جمع املحفوظات القدمية
وترقيمها.
ونوهت ال�شيخة امليا�سة ب�أهمية
ّ
مبادرة �إن�شاء املتحف الوطني،
وذل����ك ل��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى املعرفة
واحلكمة لل�شعب القطري ،والتي
م��ن �ش�أنها �أن ت�ساهم بالنمو
امل�ستدام وقالت بهذا اخل�صو�ص:
«�إننا نبني لتح�سني حياتنا مع
احلفاظ على تراثنا وهويتنا».
و�أ�ضافت «�إننا ننقل هذه املعرفة
واحلكمة �إل��ى �شعبنا ال��ي��وم من
خالل املعار�ض والربامج التعلمية
ومتكننا من التوا�صل مع الفئات
والتخ�ص�صات املختلفة».
كما �أ���ش��ارت �إل��ى �أهمية املتحف
ال��وط��ن��ي ب ��إل��ه��ام زوار قطر من
اخلارج ،الذين ميكنهم ر�ؤية مدى
ارتباط القطريني بحياة ال�صحراء
والبحر وملعرفة التاريخ الغني
قطر وللح�ضارات ال��ت��ي ظهرت
وللت�أمل يف ثقافة قطر املتنوعة يف

البحرينية  ،ي�صاحبه معر�ض متخ�ص�ص وور�ش عمل ل�رشكات
رائدة يف التكنولوجيا.
وقال عميد كلية الهند�سة باجلامعة الرئي�س العام للم�ؤمتر
د .ف�ؤاد الأن�صاري�« :إن امل�ؤمتر املرتقب ي�ستقطب �أكادمييني
ومهنيني وباحثني بارزين يف جماالت االت�صاالت ،وتكنولوجيا
املعلومات ،وهند�سة احلا�سوب ،واالت�صاالت الال�سلكية».
و�أ�ضاف« :يبحث امل�ؤمتر ثالثة حماور رئي�سية ،هي :االجتاهات

احلا�رض واملا�ضي.
ونوهت الى �أن املتحف م�ساهمة
ت ��ؤك��د فيها قطر على التنمية
امل�ستدامة كهدف وطني �أ�سا�سي
ولتعزيز ج���ودة ح��ي��اة ال�شعب
القطري وجميع اجلن�سيات التي
تعي�ش يف قطر.
وتابعت ال�شيخة امليا�سة� ،أن
قطاع املتاحف كفل التعليم اجليد
والعادل وتعزيز فر�ص التعليم
مدى احلياة للجميع ،وقالت �إن
«العالقة بني ال�رشق والغرب القدمي
واجلديد ال تزال ثابتة ورا�سخة يف
تاريخنا وهويتنا الوطنية».
ويف ختام بيانها� ،أ���ش��ارت �إلى
التحديات التي تواجه التنمية
امل�ستدامة ب�سبب حجم ال�سكان،
م�شددة يف الوقت نف�سه على �أهمية
تعزيز القدرات الب�رشية من خالل
التدريب واال�ستثمار يف التعليم.
وق��ال��ت �إن «م��ي��زة من��و القطاع
الثقايف يف قطر ،هو قدرته على
خلق الكثري م��ن ال��وظ��ائ��ف على
ال�صعيد الإقليمي ،ول�سوء احلظ �أن
املناخ ال�سيا�سي يحول دون ذلك
ويعرقل جهود الق�ضاء على الفقر
وبالتايل تعري�ض ال�سالم العاملي
للخطر».

احلديثة وامل�ستقبلية يف تكنولوجيا االت�صاالت ،و�أ�سا�سيات
هند�سة االت�صاالت ،وهند�سة احلا�سوب».
وقال االن�صاري ان امل�ؤمتر �سيناق�ش  100ورقة علمية حمكمة
على الأقل خالل �أيامه الثالثة  ،ومن بني هذه العناوين :اجليل
اخلام�س ،واالت�صاالت بني الآالت ،واملدن الذكية ،و�شبكات
ال�سيارات ،و�شبكات الألياف ال�صوتية ،والبلوك ت�شني،
والبيانات ال�ضخمة ،والذكاء اال�صطناعي.

