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الرياض تطلق جائزة التميز اإلعالمي لليوم الوطني

مجلس الوزراء السعودي :تقديم كل سبل
الدعم للشعب الفلسطيني
قال وزير الإعالم ال�سعودي تركي
ال�شبانة ان جمل�س الوزراء ال�سعودي
ناق�ش جمريات الأحداث وتطوراتها
عربي ًا و�إقليمي ًا ودولي ًا.
و�أكد ال�شبانة عقب اجتماع جمل�س
ال���وزراء ال�سعودي ال��ذي تر�أ�سه
خ��ادم احلرمني امللك �سلمان بن
عبدالعزيز� ،أن املجل�س �شدد
على ما ت�ضمنته كلمة اململكة �أمام
«جلنة ممار�سة ال�شعب الفل�سطيني
حلقوقه غري القابلة للت�رصف»
ب��الأم��م املتحدة ،جم��دد ًا وقوف
اململكة مع ال�شعب الفل�سطيني
وتقدمي كل �سبل الدعم له لنيل
حقوقه امل�رشوعة يف بناء دولته
امل�ستقلة على ح��دود ع��ام 1967
وعا�صمتها القد�س ال�رشيف وفق
الأ���س�����س امل��ع�ترف بها دول��ي �اً،
ومبادرة ال�سالم العربية.
ويف ال�ش�أن اليمني ،نوه املجل�س،
مبا ا�شتمل عليه البيان امل�شرتك
ال�صادر عن ال�سعودية ،والإمارات،
وما �أكد عليه من ترحيب با�ستجابة
احل��ك��وم��ة ال����شرع��ي��ة واملجل�س
االنتقايل لدعوة اململكة للحوار،
والت�شديد على �رضورة ا�ستمرار هذه
الأجواء الإيجابية والتحلي بروح
الأخ��وة ونبذ الفرقة واالنق�سام،
والت�أكيد على ا�ستمرار الدولتني يف
دعم احلكومة ال�رشعية يف جهودها
الرامية للمحافظة على مقومات
الدولة اليمنية.

• خادم احلرمني مترئسا ً اجتماع مجلس الوزراء السعودي

و�أعرب جمل�س الوزراء ،عن ترحيب
اململكة بت�شكيل احلكومة االنتقالية
يف ال�سودان ،وعد ذلك خطوة ت�ؤكد
�إرادة الأ�شقاء يف ال�سودان وحر�صهم
على م�صلحة ال�سودان واحلفاظ على
�أمنه و�سالمته وا�ستقراره وحتقيق
تطلعات �أبنائه.
وج��دد املجل�س� ،إدان���ة اململكة
وا�ستنكارها للهجوم االنتحاري
والتفجري الإرهابي اللذين ا�ستهدفا
جممع ًا �سكنياً ،ونقطة تفتي�ش ،يف
العا�صمة الأفغانية كابول ،وقدم
العزاء واملوا�ساة لذوي ال�ضحايا

وحلكومة و�شعب �أفغان�ستان،
مع التمنيات للم�صابني بال�شفاء
العاجل ،جم��دد ًا وق��وف اململكة
وت�ضامنها مع جمهورية �أفغان�ستان
الإ�سالمية �ضد العنف والإره��اب
والتطرف.
على جانب �آخ��ر� ،أعلنت وزارة
الإع��ل�ام ال�����س��ع��ودي��ة ع��ن �إط�ل�اق
جائزة �سنوية تكرميية لأف�ضل
الأع��م��ال الإبداعية امل�شاركة يف
احتفاالت اململكة باليوم الوطني
َميز
الـ 89؛ حتت م�سمى «جائزة الت ُّ
الإعالمي لليوم الوطني.»2019

وتهدف اجلائزة زيادة تفاعل الأفراد
وامل�ؤ�س�سات مع منا�سبة االحتفال
باليوم الوطني ،و�إثرائه من خالل
امل�شاركات الإعالمية الإبداعية،
و�إبراز دور الإعالميني واملبدعني
خالل املنا�سبة ،وت�سليط ال�ضوء
على �أف�ضل احلمالت واملنتجات
الإعالمية ،التي قدمتها اجلهات
احلكومية والقطاع اخلا�ص و�أفراد
املجتمع من مواطنني ومقيمني
بهذه املنا�سبة الغالية.
كما تهدف اجلائزة �إل��ى ت�شجيع
الأعمال املتميزة ،وحتفيز �رشائح
املجتمع وقطاعاته لإظهار �أعمالهم
الإب��داع��ي��ة التي حتتفي باليوم
الوطني الـ  , 89ومن املقرر �أن
يتم تكرمي �أف�ضل امل�شاركات ،بعد
حتكيمها من قبل جلنة من خرباء
ومتخ�ص�صني يف ف��روع اجلائزة
الع�رشة.
َميز
وت�شمل ف���روع «ج��ائ��زة الت ُّ
الإعالمي لليوم الوطني»؛ �أف�ضل
مبادرة �إعالمية من جهة حكومية،
و�أف�ضل فيديو من القطاع اخلا�ص،
و�أف�ضل منتج تلفزيوين ،و�أف�ضل
منتج �إذاعي ،و�أف�ضل �أغنية وطنية،
و�أف�ضل ق�صيدة وطنية ،و�أف�ضل
�صورة ،و�أف�ضل تغطية �صحافية،
و�أف�ضل م��ادة �إبداعية يف الإعالم
اجل��دي��د ل�ل�أف��راد ،و�أف�ضل مقال
�صحايف ،وذلك يف �إطار االحتفاء
مبنا�سبة اليوم الوطني.

دعا إلى البناء على اإلنجازات المتحققة بين البلدين

عبداهلل بن زايد :العالقات مع كازاخستان تتسم بالقوة
ولي عهد أبوظبي بحث

مع الرئيس االريتري
التعاون المشترك

• خالل اجتماع اللجنة املشتركة اإلماراتية الكازاخستانية

قال وزير اخلارجية والتعاون الدويل الإماراتي ال�شيخ
عبدالله بن زايد �إن العالقة بني كازاخ�ستان والإمارات
تت�سم بالقوة ،و�أهم ما يربط هذه العالقة الثقة التي
�أر�ساها ال�شيخ زايد �آل نهيان والرئي�س الأول نور �سلطان
نزارباييف ،الفتا �إلى �أن العالقة بني البلدين ممتدة
وتزداد ر�سوخ ًا كل يوم».
و�أ�ضاف بن زايد خالل تر�ؤ�سه �أعمال الدورة ال�سابعة من
اللجنة امل�شرتكة بني الإمارات وكازاخ�ستان التي عقدت
يف مقر وزارة اخلارجية والتعاون الدويل يف �أبوظبي،
�أن الإمارات ت�سعى �إلى البناء على الإجنازات املتحققة
يف العالقة بني البلدين خالل ال�سنوات املا�ضية والتي
توجتها الزيارات املتبادلة على م�ستوى قيادتي البلدين
ال�صديقني خ�لال العامني  2018و� 2019إل��ى جانب
االتفاقيات االقت�صادية التي مت توقيعها على هام�ش تلك
الزيارات».
و�أ�شاد باملخرجات املثمرة لزيارتي الرئي�س الأول
لكازاخ�ستان نور �سلطان نازارباييف �إلى الإم��ارات يف
�شهر مار�س من العام احلايل والعام املا�ضي وزيارة ويل
عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة ال�شيخ
حممد بن زايد �إلى كازاخ�ستان يف يوليو .2018
كما �أثنى على االتفاقيات والوثائق القانونية التي مت
التوقيع عليها بني البلدين ال�صديقني م�ؤخر ًا ومن �أهمها
اتفاقية ت�شجيع وحماية تبادل اال�ستثمار واتفاقية عقد
�رشاكة بني اللجنة العليا لإك�سبو  2020دبي وحكومة

جمهورية كازاخ�ستان ب��الإ���ض��اف��ة �إل���ى االتفاقيات
اال�ستثمارية املتعلقة ب�صناعة البرتوكيماويات و�إدارة
املناطق االقت�صادية اخلا�صة ،حيث ت�أتي هذه االتفاقيات
يف �إطار النمو امل�ستمر للعالقات االقت�صادية الثنائية
ب�شقيها التجاري واال�ستثماري.
وق��ال« :م��ا يعك�س م�ستوى التطور ال��ذي و�صلت �إليه
العالقات االقت�صادية بني البلدين ك��ون كازاخ�ستان
الوجهة الأولى لال�ستثمارات الإماراتية يف منطقة و�سط
�آ�سيا بقيمة تناهز الـ  2مليار دوالر ،بالإ�ضافة �إلى النمو
الكبري يف قيمة التبادالت التجارية بني اجلانبني والتي
ارتفعت يف عام  2016من  246مليون دوالر �إلى �أن و�صلت
يف عام � 2018إلى  415مليون دوالر».
وتابع�« :شهدت تدفقات ال�سياحة بني البلدين منوا كبريا
خالل الأعوام املا�ضية حيث بلغ عدد ال�سياح الإماراتيني
�إلى جمهورية كازاخ�ستان نحو � 5آالف �سائح باملقابل
بلغ عدد ال�سياح الكازاخ�ستانيني �إلى الإمارات ما يقارب
الـ � 145ألف �سائح يف عام .»2018
وقال «نحن ن�شاهد ونرى الفر�ص الكبرية لتعزيز التعاون
الثنائي بني بلدينا يف جماالت النفط والغاز وال�صناعات
البرتوكيماوية والطاقة املتجددة والأمن الغذائي و�صناعة
املعادن واخلدمات اللوجي�ستية و�إ�ضافة �إل��ى فر�ص
تبادل املعرفة واخلربات يف خطط التنويع االقت�صادي
و�إدارة املناطق احلرة والطاقة النووية ال�سلمية وعلوم
الف�ضاء».

ب��ح��ث ويل ع��ه��د �أبوظبي
نائب القائد الأعلى للقوات
امل�����س��ل��ح��ة الإم���ارات���ي���ة
ال�شيخ حممد ب��ن زاي��د،
م��ع ال��رئ��ي�����س الأري��ت�ري
�أ�سيا�س �أفورقي ،العالقات
الثنائية و�إمكانات وفر�ص
التعاون بني البلدين يف
خمتلف املجاالت والآفاق
امل�ستقبلية لتطويرها مبا
يخدم امل�صالح املتبادلة
للبلدين ال�صديقني.
وذك����رت وك��ال��ة الأن��ب��اء
الإماراتية �أنه جرى خالل
اللقاء �أي�ضا ا�ستعرا�ض
جممل التطورات الإقليمية
والدولية والق�ضايا ذات
االهتمام امل�شرتك.
على جانب �آخر ،بحث نائب
رئي�س املجل�س التنفيذي
لإمارة �أبوظبي ال�شيخ هزاع
بن زاي��د مع نائب رئي�س
ال���وزراء ل�ش�ؤون الطاقة
وزير النفط العراقي ثامر
الغ�ضبان ،على هام�ش
م ��ؤمت��ر الطاقة العاملي
الذي ت�ست�ضيفه �أبوظبي،
�أوج���ه التعاون امل�شرتك
وت��ط��وي��ر ال��ع�لاق��ات يف
جم��االت الطاقة املتنوعة
واحللول املبتكرة ملواجهة
حت��دي��ات �أم���ن الإم����دادات
وا�ستدامة م�صادرة الطاقة.
و�شدد اجلانبان وفقا لوكالة
الأن��ب��اء الإم��ارات��ي��ة على
�أهمية الرتكيز على م�صادر
الطاقة النظيفة وتعزيز
اال�ستثمارات يف هذا القطاع
ً
مكونا
احليوي ،الذي ميثل
مهما من �صناعة الطاقة.
ً

اتفاق بشأن تعزيز العمل المشترك في مجال مكافحة الفساد

قطر وماليزيا تؤكدان أهمية التعاون
القضائي بين البلدين

• مهاتير محمد مستقبالً د.علي املري

ا�ستقبل رئي�س جمل�س الوزراء املاليزي مهاتري حممد،
النائب ال��ع��ام القطري د.ع��ل��ي امل���ري ،مبكتبه يف
كواالملبور ،حيث بحث اجلانبان ع��دد ًا من املوا�ضيع
املتعلقة بحكم القانون ومكافحة الف�ساد والتعاون
الق�ضائي بني البلدين يف عدد من الق�ضايا اجلنائية
والعمل امل�شرتك يف هذا املجال.
ويف �ش�أن �آخر تر�أ�س �أمري قطر ال�شيخ متيم بن حمد،
االجتماع الثاين ملجل�س �إدارة اللجنة العليا للم�شاريع
والإرث ،لعام  2019الذي عقد يف الديوان الأمريي �صباح
�أم�س.
ح�رض االجتماع ،نائب �أمري قطر ال�شيخ عبدالله بن حمد،
و املمثل ال�شخ�صي للأمري نائب رئي�س جمل�س الإدارة
ال�شيخ جا�سم بن حمد.
وجرى خالل االجتماع ،عر�ض اخلطة الت�شغيلية والأمنية
ال�ست�ضافة كل من بطولة ك�أ�س العامل للأندية يف قطر
خالل �شهر دي�سمرب املقبل ،وبطولة ك�أ�س العامل FIFA
قطر .2022
�إلى ذلك� ،أك��دت تقارير �إعالمية �أن قطر حتقق تقدم ًا
ملحوظ ًا ك�رشيك ا�سرتاتيجي لأكرب االقت�صادات يف القارة
الآ�سيوية ،حيث تعمل الدبلوما�سية القطرية وم�ؤ�س�سات
الدولة االقت�صادية على تعزيز عالقات التعاون والعمل
امل�شرتك مع بلدان جنوب �رشق �آ�سيا.

الشبكة الخليجية لضمان جودة التعليم العالي
اختتمت أعمالها في عمان

• جانب من االجتماع

العمانية م�سقط �أعمال االجتماع
اختتمت يف العا�صمة ُ
الرابع للجنة الإ�رشافية ملكتب ال�شبكة اخلليجية
ل�ضمان جودة التعليم العايل بدول جمل�س التعاون.
وناق�ش االجتماع� ،أم�س الأول ،ع��دد ًا من امللفات
املدرجة على جدول �أعمال اللجنة ،ومراجعة �سري
�أعمال مكتب ال�شبكة اخلليجية ،حيث قام �أع�ضاء
اللجنة ممثلو م�ؤ�س�سات التعليم العايل بدول املجل�س
بطرح مرئياتهم حول التقارير التي قدمها مكتب
ال�شبكة اخلليجية برئا�سة د .مدير مكتب ال�شبكة
اخلليجية خمي�س البلو�شي.
وكان قد مثل الأمانة العامة لدول جمل�س التعاون
اخلليجي يف هذا االجتماع كل من د .حممد املهري،

البحرين :حملة للقضاء على أشكال سوء معاملة ذوي اإلعاقة
ع��ق��دت جلنة احل��ق��وق واحل��ري��ات
ال��ع��ام��ة ال��ب��ح��ري��ن��ي��ة اجتماعها
العادي ال�ساد�س برئا�سة د .بدر
عادل ،وع�ضوية �أحمد احلداد ووداد
املو�سوي ،ود .مال الله احلمادي
مبقر امل�ؤ�س�سة يف املنامة.
وافتتحت اللجنة اجتماعها مبناق�شة
ما مت ب�ش�أن قراراتها وتو�صياتها
ال�����س��اب��ق��ة ،وم���ا ات��خ��ذ فيها من
�إجراءات ،ثم ناق�شت طلب املبعوث
اخلا�ص للأمني العام للأمم املتحدة
املعني ب��الإع��اق��ة وامل��وج��ه �إل��ى
امل�ؤ�س�سات الوطنية حلقوق الإن�سان
للم�شاركة يف حملة من �أجل معاملة
جيدة للفتيات والفتيان واملراهقني
ذوي الإعاقة يف العامل ،والتي تهدف
�إلى الق�ضاء على جميع �أ�شكال �سوء
املعاملة التي تتعر�ض لها تلك
الفئة ،والعمل على الرتويج للحملة
العاملية امل�سماة «املبادئ الع�رشة
حلمايتي ورفاهيتي ومنائي كفتاة �أو
فتى �أو مراهق من ذوي الإعاقات».
وتدار�ست اللجنة �أهمية التوا�صل

مع اجلهات املعنية بهدف الوقوف
على �صحة بع�ض االدعاءات الواردة
�إلى امل�ؤ�س�سة ب�ش�أن الآلية املتبعة
من قبل وزارة الرتبية والتعليم يف
التعامل مع طلبة �صعوبات التعلم
يف املدار�س احلكومية على اختالف
م�ستوياتها ،ال �سيما املرحلة
الثانوية.
واختتمت اللجنة اجتماعها مبناق�شة
خمرجات اللقاء الذي عقد بني وفد
امل�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان
برئا�سة رئي�س امل�ؤ�س�سة والرئي�س
التنفيذي للمجل�س الأعلى للبيئة،
والذي هدف �إلى العمل على مد ج�سور
التعاون بني اجلهتني يف املوا�ضيع
املتعلقة بحقوق الإن�سان والبيئة.
من جهة �أخرى ،ت�شهد بداية العام
الدرا�سي يف البحرين العديد من
امل�شاريع التطويرية التي تنفذها
وزارة ال�ترب��ي��ة والتعليم ،ومن
بينها فعاليات م��ب��ادرات اخلطة
اال�سرتاتيجية الوطنية للبحث
العلمي ،حيث تعمل �إدارة البحث

• أثناء اجتماع جلنة احلقوق واحلريات العامة البحرينية

العلمي بالأمانة العامة ملجل�س
التعليم ال��ع��ايل البحريني على

تنفيذ م�رشوع لن�رش ثقافة االنخراط
يف امل��ج��االت العلمية والتقنية

و�أب��رزت التقارير ال�صحافية التي ترجمتها ال�رشق �أن
ال��دوح��ة قامت مبجموعة من امل��ب��ادرات املهمة على
امل�ستويني الت�رشيعي واالقت�صادي لتح�سني البيئة
اال�ستثمارية وجذب ال�رشكات الآ�سيوية للعمل يف ال�سوق
القطرية وباملثل قامت الدوحة بتو�سيع ا�ستثماراتها
و�رشاكتها مع عدد من الدول ذات االقت�صادات القوية على
غرار �سنغافورة وتايلند.
وق��ال تقرير ملعهد ليك�سولوجي الربيطاين ان قطر
�أ�صبحت واحدة من �أولى الدول املوقعة على اتفاقية الأمم
املتحدة للت�سوية الدولية الناجتة عن الو�ساطة ،التي
تعرف با�سم اتفاقية �سنغافورة للو�ساطة حيث ّ
وقعت قطر
يف �أغ�سط�س  2019يف �سنغافورة على وثيقة االن�ضمام التي
تهدف �إلى تي�سري �إجراءات التقا�ضي ،وتوفري الو�سائل
البديلة حلل النزاعات وتر�سيخ العدالة الق�ضائية.
وبني التقرير �أن �أهمية اتفاقية �سنغافورة تكمن بالن�سبة
للم�ستثمرين يف قطر يف �أنها توفر قابلية �إنفاذ الت�سوية
من خالل الو�ساطة ،ما يجعل البيئة اال�ستثمارية يف قطر
�أكرث �أمان ًا ،حيث ميثل توقيع دولة قطر على اتفاقية
�سنغافورة تطور ًا رئي�سي ًا لعمليات حل النزاعات العاجلة
يف قطر ،و�ستتمكن الأطراف من الآن من تنفيذ اتفاقيات
قرارا
الت�سوية التي تنتج عن الو�ساطة كما لو كانت
ً
حتكيميا ب�شكل عام.

والهند�سية والريا�ضيات STEM
ب�ي�ن ط�ل�اب وط��ال��ب��ات املرحلة

ود .هنادي امل�سن من وحدة امل�ست�شارين.
من جهة �أخ��رى ،ت�شارك الأمانة العامة ملجل�س
التعاون ل��دول اخلليج العربية ،ممثلة بخبري
الأر�صاد اجلوية د� .سعيد ال�صارمي ،يف االجتماع
الـ 46للجنة الأعا�صري املدارية يف بحر العرب و
خليج البنغالو ذلك يف �إط��ار مذكرة التفاهم بني
الأمانة العامة ملجل�س التعاون واملنظمة العاملية
للأر�صاد اجلوية.
وت�أتي هذه امل�شاركة نظر ًا لت�أثر بع�ض دول املجل�س
بالأعا�صري املدارية خا�صة يف العقد املا�ضي ،حيث
يناق�ش االجتماع حماور مهمة يف جماالت الأر�صاد
اجلوية واحلد من الكوارث والتدريب والبحوث.

الثانوية يف مملكة البحرين ،وذلك
بالتعاون مع �إدارة التعليم الثانوي
وم�ؤ�س�سة  Clever Playاملخت�صة يف
هذا املجال.
ويقوم هذا امل�رشوع على �أ�سا�س ن�رش
الوعي العام ب�أهمية تخ�ص�صات
العلوم ،والتكنولوجيا ،والهند�سة،
والريا�ضيات « »STEMيف مراحل
ما قبل اجلامعة ،وترغيب الطلبة
يف مثل هذه التخ�ص�صات ،من خالل
عقد ور�ش عمل تثقيفية وحما�رضات
تفاعلية لطلبة ال�صف الأول الثانوي
باملدار�س احلكومية حتديداً؛ كونهم
�ضمن امل�سار امل��وح��د ،حيث مت
ت�صميم املنهج على �أ�سا�س تقدمي
املادة العلمية للطلبة ب�شكل جذاب
وتفاعلي ومب��ا ي�سهم يف تكوين
اجتاهات �إيجابية لدى الطلبة نحو
درا�سة هذه التخ�ص�صات ،وتنمية
املهارات الأ�سا�سية املتعلقة بها.
من جانبها� ،رصحت مديرة �إدارة
البحث العلمي ب��الأم��ان��ة العامة
ملجل�س التعليم العايل البحريني د.

فرزانة املراغي ،ب�أن هذا امل�رشوع
ي�أتي ان�سجام ًا مع �أولويات برنامج
احل��ك��وم��ة يف امل��رح��ل��ة املقبلة
واملتعلقة بقطاع التعليم العايل
والبحث العلمي يف مملكة البحرين،
ال �سيما اال�ستمرار يف تطوير قطاع
التعليم ال��ع��ايل والبحث العلمي
وخمرجاته خلدمة القطاعات الأخرى
ومتطلبات واحتياجات �سوق العمل
املحلي ،وذلك من خالل خلق التوازن
بني التخ�ص�صات الإن�سانية والأدبية،
م��ق��ارن��ة بالتخ�ص�صات العلمية
والتقنية والهند�سية والريا�ضيات،
ومبا يلبي احتياجات قطاع الأعمال
من التخ�ص�صات املطلوبة.
و�أو���ض��ح��ت �أن امل����شروع �سيطبق
على عدد  8مدار�س ثانوية مبعدل
مدر�ستني يف كل حمافظة «مدر�سة
للبنني و�أخ���رى للبنات»� ،ضمن
حماور رئي�سية ت�شمل بناء وبرجمة
الروبوتات ،والهند�سة ،وترميز
وبرجمة احلا�سب ،وعلوم الف�ضاء،
والتفكري الت�صميمي.

