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السعودية :مركز الملك سلمان لإلغاثة
يوزع  302سلة غذائية في اليمن

رئيس كولومبيا يستقبل
عبداهلل بن زايد

• الرئيس الكولومبي يستقبل الشيخ عبدالله بن زايد

ا�ستقبل الرئي�س �إي��ف��ان ماركيز رئي�س جمهورية
كولومبيا يف بوغوتا �سمو ال�شيخ عبدالله بن زايد
وزير اخلارجية والتعاون ال��دويل والوفد املرافق
له.
وبحث �سموه والرئي�س الكولومبي خ�لال اللقاء
العالقات الثنائية امل�شرتكة بني البلدين و�سبل
تعزيز التعاون يف خمتلف املجاالت منها ال�سيا�سية
واالقت�صادية والتجارية واالجتماعية والطاقة
املتجددة والأمن الغذائي.
كما تبادال وجهات النظر جتاه م�ستجدات الأو�ضاع يف
املنطقة وبحثا عددا من الق�ضايا الإقليمية والدولية
ذات االهتمام امل�شرتك.
ونقل �سمو ال�شيخ عبدالله بن زايد يف م�ستهل اللقاء
حتيات �سمو ال�شيخ خليفة بن زايد رئي�س الدولة
و�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد نائب رئي�س
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي و�سمو ال�شيخ
حممد بن زايد ويل عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى
للقوات امل�سلحة ومتنياتهم لكولومبيا مزيد ًا من
التقدم واالزدهار.
ورحب رئي�س كولومبيا ب�سمو ال�شيخ عبدالله بن زايد
�آل نهيان م�ؤكد ًا على �أهمية هذه الزيارة التي تعك�س
العالقات املتنامية بني البلدين واحلر�ص امل�ستمر

على تعزيز التعاون امل�شرتك وتنميته يف املجاالت
كافة.
من جانبه �أكد �سمو ال�شيخ عبدالله بن زايد �آل نهيان
وزير اخلارجية والتعاون الدويل حر�ص دولة الإمارات
على تنمية �أوجه التعاون امل�شرتك مع كولومبيا يف
�شتى املجاالت مبا يعود باخلري على �شعبي البلدين
ال�صديقني.
ح�رض اللقاء �سامل العوي�س �سفري ال��دول��ة لدى
جمهورية كولومبيا.
ومن جهة �أخرى افتتح ال�شيخ عبدالله بن زايد مقر
�سفارة الدولة لدى بوغوتا و�أزاح �سموه ولوز �ستيجا
هارا نائبة وزير خارجية كولومبيا ال�ستار عن اللوحة
التذكارية �إيذان ًا بافتتاح مقر ال�سفارة.
و�أكد �سموه �أن افتتاح مقر �سفارة دولة الإمارات لدى
كولومبيا ي�أتي انطالق ًا من حر�ص دول��ة الإم��ارات
على تعزيز العالقات الثنائية وتنمية �أوجه التعاون
امل�شرتك مع كولومبيا يف املجاالت كافة.
من جانبها �أك��دت لوز �ستيجا ه��ارا �أن افتتاح مقر
�سفارة دولة الإمارات لدى كولومبيا من �ش�أنه �أن ي�سهم
يف تعزيز العالقات الثنائية بني البلدين ال�صديقني
م�شيدة مبا ي�شهده التعاون بني الإمارات وكولومبيا
من تطور م�ستمر يف العديد من املجاالت.

عمان وفرنسا :مشاورات سياسية
مثمرة
ع��ق��دت ب��دي��وان ع��ام وزارة اخل��ارج��ي��ة الفرن�سية
بالعا�صمة باري�س جل�سة امل�شاورات ال�سيا�سية بني
ال�سلطنة واجلمهورية الفرن�سية.
تر�أ�س اجلانب العماين بدر البو�سعيدي �أم�ين عام
وزارة اخلارجية ،ومن اجلانب الفرن�سي موري�س
مونتاين� ،أمني عام وزارة �أوروبا وال�ش�ؤون اخلارجية
الفرن�سية.
تطرق اجلانبان �إل��ى العديد من جم��االت التعاون
االقت�صادي والفر�ص املتنامية لل�رشاكة واال�ستثمار
والتجارة وال�سياحة بني البلدين ال�صديقني وذلك �إثراء
ل�سيا�سة التنوع االقت�صادي وتبادل اخلربات والتعاون
بني م�ؤ�س�سات القطاعني العام واخلا�ص.
كما تطرق اجل��ان��ب��ان �إل��ى جمموعة م��ن الق�ضايا
والتطورات الإقليمية والدولية وتبادال وجهات النظر
ب�ش�أنها� ،إلى جانب ا�ستعرا�ض اجلهود الرامية �إلى
معاجلة التحديات الأمنية واالجتماعية والتنموية
وبناء ج�سور التفاهم واال�ستقرار والتعاون متعدد
الأطراف.
العماين ال�سفري ال�شيخ
ح�رض اجلل�سة من اجلانب
ُ
الدكتور غازي الروا�س �سفري ال�سلطنة املعتمد لدى
اجلمهورية الفرن�سية وال�سفري رينود �سالني �سفري
فرن�سا املعتمد لدى ال�سلطنة وعدد من امل�س�ؤولني
بوزارتي خارجية البلدين.
من ناحية �أخرى �شاركت ال�سلطنة يف �أعمال الدورة
الرابعة ع�رشة مل�ؤمتر احتاد جمال�س الدول الأع�ضاء
مبنظمة التعاون الإ�سالمي التي عقدت باململكة
املغربية ،وقد تر�أ�س وفد ال�سلطنة امل�شارك خالد

املعويل رئي�س جمل�س ال�شورى ،وت�أتي هذه امل�شاركة
يف �إطار االنعقاد ال�سنوي لالحتاد ،وتلبية للدعوة
املقدمة من احلبيب املالكي ،رئي�س جمل�س النواب
املغربي وعبداحلكيم بن �شما�ش ،رئي�س جمل�س
امل�ست�شارين باململكة املغربية البلد امل�ضيف لأعمال
الدورة الرابعة ع�رشة لالحتاد لهذا العام .وت�ضمن
جدول �أعمال ال��دورة الرابعة ع�رشة لالحتاد �إلقاء
ر�ؤ�ساء املجال�س النيابية كلمات تطرقوا من خاللها
�إلى �أهم الق�ضايا التي ي�شهدها العامل الإ�سالمي ،ويف
هذا الإطار قدم رئي�س جمل�س ال�شورى كلمة تناولت
العديد من الق�ضايا من بينها الق�ضية الفل�سطينية
وحماية امل�سلمني الروهينجيا مبيامنار ومكافحة
التع�صب وكراهية الأجانب ومكافحة الإرهاب والتطرف
ورف�ض العقوبات اجلائرة املفرو�ضة على البلدان
الإ�سالمية والو�ضع يف البلدان الإ�سالمية وحماية
اجلماعات والأقليات امل�سلمة ومتابعة ال�ش�ؤون
االقت�صادية والبيئية وال�ش�ؤون الثقافية والقانونية
وحوار احل�ضارات والأديان ،وقال« :متر �أمتنا الإ�سالمية
بظروف �صعبة ،وحت��دي��ات ج�سيمة ،واختبارات
وا�ضحا� ،أو
قا�سية ،وعقبات كثرية ،وال جند �سع ًيا
ً
رغبة �صادقة� ،أو خطة حمددة حلل هذه الق�ضايا ونبذ
تلك اخلالفات ،ومواجهة ال�صعاب والتحديات ،الأمر
الذي يجعلنا جميعا �أمام م�س�ؤوليات ج�سام؛ لذلك
ف�إن الأم��ر يتطلب جهودا خمل�صة �صادقة ،وقرارات
جميعا مطالبون
وتو�صيات وا�ضحة حمددة ،و�أننا
ً
�أكرث من �أي وقت �إلى جمع ال�شتات ،وتوحيد الكلمة،
و�أن يكون هدفنا م�صلحة الأمة ،وبقاء متا�سكها.

وزع مركز امللك �سلمان للإغاثة
والأعمال الإن�سانية � 302سلة غذائية
ت��زن  22طنًا و 348كيلو غ��رام،
للمعاقني واملكفوفني يف مديرية
ترمي مبحافظة ح�رضموت ي�ستفيد
منها عدد  1.812فرد� ،ضمن م�رشوع
ت��وزي��ع � 102.170سلة غذائية
ت�ستهدف  9حمافظات مينية.
وي�أتي التوزيع يف �إطار امل�رشوعات
الإن�سانية املقدمة من اململكة،
ممثلة يف املركز ،لل�شعب اليمني
م�رشوعا.
التي بلغت حتى الآن 330
ً
كما نظم مركز امللك �سلمان للإغاثة
مفتوحا ل�ل�أط��ف��ال املعاد
�وم��ا
ً
ي� ً
ت�أهيلهم يف مدينة م�أرب حتت �شعار
«من حقي �أعي�ش طفولتي» ،وذلك
�ضمن ال��دورة الأول��ى من املرحلة
التا�سعة وال��ع��ا��شرة م��ن م�رشوع
�إع���ادة ت�أهيل الأط��ف��ال املجندين
واملت�أثرين بالأزمة يف اليمن.
وا�ستمتع  27طفال ممن �سبق جتنيدهم
ف�ضال عن  35من الأطفال الآخرين
مبختلف الأن�شطة الرتفيهية� ،إ�ضافة
�إلى الألعاب املختلفة وامل�سابقات
التي �أظهرت مهاراتهم و�إبداعاتهم.
وق��ال مدير امل�رشوع عبدالرحمن
القباطي�« :إن تنظيم ي��وم مفتوح
ل�ل�أط��ف��ال امل��ع��اد ت�أهيلهم بغية
�إ�رشاكهم يف �أن�شطة ترفيهية مع
�أطفال املدار�س يف املحافظة يهدف
�إلى تعزيز ثقتهم ب�أنف�سهم ،والتمهيد

• مساعدات انسانية

للعودة �إلى املدار�س� ،إ�ضافة �إلى
ك�رس حاجز اخلوف لديهم».
و�أ���ض��اف كما يهدف تنظيم اليوم
املفتوح �إلى �إ�ضفاء البهجة وال�رسور
على قلوب الأطفال وت�شجيعهم على
اال�ستمرار يف التعلم رغم �صعوبة
ال��ظ��روف التي مي��رون بها جراء
ا�ستمرار انتهاكات امليلي�شيات
احلوثية حلقوق الأطفال وجتنيدهم

املجندين� ،إ�ضافة �إل��ى الأطفال
خ�صو�صا مم��ن فقدوا
املت�أثرين
ً
�أطرافهم.
يذكر �أن مركز امللك �سلمان للإغاثة
ينفذ م�رشوعه النوعي اخلا�ص
ب�إعادة ت�أهيل الأطفال املجندين
وامل��ت���أث��ري��ن يف ال��ي��م��ن ،ال��ذي
ي�ستهدف �إع��ادة ت�أهيل  2000طفل
ميني .

ق�رسيا.
و�أك��د القباطي حر�ص املركز على
تقدمي الأن�شطة املختلفة للأطفال
خالل اليوم املفتوح كاملر�سم احلر
والأ���ش��غ��ال اليدوية وامل�سابقات
احلركية والثقافية.
و�أو���ض��ح �أن فكرة اليوم املفتوح
ج���اءت ك����ضرورة ملحة لإع���ادة
الثقة والأم��ان �إلى نفو�س الأطفال

قطر :القوات البحرية تخرج  5دورات ضباط
برعاية وح�ضور العميد الركن حمد
البحرية
ال��دو��سري قائد ال��ق��وات
ّ
الأمريية القطرية بالوكالة ،احتفلت
القوات البحرية الأمريية القطرية
بتخريج الدورات التالية :دورة حرب
م�ضا ّدة للغوا�صات ت�أ�سي�سية رقم 2
�ضباط ،دورة مدفعية ت�أ�سي�سية رقم
� 3ضباط ،دورة مالحة ت�أ�سي�سية
و�ضباط ،دورة ات�صاالت ت�أ�سي�سية
و�ضباط ،دورة تخزين ذخرية ت�أ�سي�سية
و 9رتب �أخرى .بلغ عدد امل�شاركني
يف الدورات  42من �ضباط ورتب �أخرى
بالقوات البحرية الأمريية القطرية
العامة لأمن ال�سواحل.
ومن الإدارة
ّ
جرى �أثناء احلفل �إلقاء كلمة من قبل
كبري املعلمني العميد يو�سف املال
والتي �أثنى فيها على جميع اجلهود
ّ
وحث
املبذولة لإجناح هذه الدورات
على املزيد من اجلهد واملثابرة.
يف ختام احلفل قام الدو�رسي قائد
القوات البحرية الأمريية القطرية
بالوكالة بتوزيع ال�شهادات واجلوائز
على �أوائ���ل ال���دورات و�أخ���ذ ال�صور
التذكارية مع اخلريجني.
ّ
من ناحية �أخرى �أكد �أحمد �آل حممود
رئي�س جمل�س ال�شورى �أن قطر بقيادة
�سمو ال�شيخ متيم ب��ن حمد كانت
ومازالت �سباقة يف املطالبة مبناق�شة
جذور امل�شاكل التي يعاين منها العامل
و�إيجاد احللول لها ورف�ض �إهانة كرامة
الإن�سان بكافة �أ�شكالها و�صورها بغ�ض

• لقطة تذكارية للخريجني

النظر عن دوافعها و�أهدافها.
وق��ال يف كلمة �ألقاها يف اجلل�سة
االفتتاحية لأعمال ال��دورة الرابعة
ع�رشة مل�ؤمتر احتاد جمال�س الدول
الأع�ضاء يف منظمة التعاون الإ�سالمي
التي عقدت يف اململكة املغربية،
�إن دول��ة قطر ترى �أن اح�ترام القيم
الإن�سانية و�صيانة حقوق ال�شعوب
�ستجعل املنطقة �آمنة ومهي�أة للنمو
والتطور ومن ثم حتقيق الأمن وال�سالم
لدولنا و�شعوبنا الإ�سالمية ،الفت ًا �إلى
إ�سهاما منها يف حتقيق
�أن دولة قطر و�
ً
الأمن وال�سالم يف بلداننا الإ�سالمية ويف

ً
خا�صا لتغطية تكاليف عودة
�صندوقا
ً
املهاجرين من ليبيا �إل��ى بلدانهم
الأ�صلية ودجمهم يف احلياة العامة يف
بلدانهم وفق اتفاق مع مفو�ضية االحتاد
الأفريقي والأمم املتحدة.
ويف هذا ال�سياق دعا رئي�س جمل�س
ال�شورى جميع الربملانات الأع�ضاء
يف منظمة التعاون الإ�سالمي لإيالء
هذه الق�ضية �أهمية ق�صوى لأن عدم
احت�ضان ه���ؤالء ال�شباب وتوفري
هدرا
احلياة الكرمية لهم �سيكون
ً
ريا لال�ستقرار
لطاقاتهم وتهدي ًدا خط ً
يف بلدانهم.

العامل �أجمع ،تولت القيام مببادرات
ع��دي��دة يف جم��ال ن�رش التعليم من
خالل توفري ماليني الفر�ص التعليمية
للبنات والبنني كتوفري التعليم
ملليون فتاة كجزء من خطة ت�صل �إلى
توفري التعليم خلم�سة ماليني فتاة
يف مناطق النزاعات ف� ً
ضال عن توفري
ما يربو على املليون وظيفة لل�شباب
من خارج قطر بهدف قطع الطريق �أمام
انخراطهم يف �أعمال العنف �أو اللجوء
للهجرات غري ال�رشعية عرب �صناديق
حتت رعاية الأمم املتحدة.
كما لفت �إل��ى �أن دول��ة قطر �أطلقت

اإلمارات 65 :مليون دوالر لدعم سورية
تعهدت دولة الإم��ارات مببلغ  65مليون دوالر
�أمريكي ًا يف العام احلايل وذلك يف �إطار جهودها
من �أجل رفع املعاناة عن ال�شعب ال�سوري.
ونقلت وكالة انباء االمارات عن زكي �أنور ن�سيبة
وزير الدولة يف كلمة له �أمام م�ؤمتر بروك�سل
الثالث حول «دعم م�ستقبل �سورية واملنطقة»
الذي انطلق يف العا�صمة البلجيكية �أم�س الأول
�إن قيمة ما قدمته الإمارات من م�ساعدات تتعلق
بالأزمة ال�سورية بلغت مليار دوالر �أمريكي ًا.

واك��د �أن الإم��ارات كانت �سباقة يف امل�ساهمة يف
تخفيف وط�أة الو�ضع الإن�ساين للأزمة ال�سورية،
وتقدمي الدعم الإن�ساين للنازحني والالجئني،
���س��واء �أك���ان ع�بر ال��وك��االت الأمم��ي��ة �أو �صندوق
االئتمان لإعادة �إعمار �سورية ،والذي تعترب دولة
الإمارات �إحدى الدول الثالث امل�ؤ�س�سة له ،والذي
ا�ستطاع الو�صول �إلى مناطق �صعبة ،ودعم ا�ستمرار
اخلدمات فيها ،مثل برامج تعزيز الأمن الغذائي،
وعمل �شبكات الكهرباء واملياه والربامج ال�صحية.

واو�ضح �أن دولة الإمارات ت�ؤمن ب�شدة ب�أن احلل
ال�سيا�سي هو احلل الوحيد الكفيل ب�إنهاء الأزمة
يف �سورية ،لذا تدعم الإمارات اجلهود الدولية،
التي تعمل على التو�صل �إلى اتفاق �سالم �شامل
يف �سورية ،وذلك يف �إطار القرار الأممي ،2254
وي�سعدها �أن تعلن عن تعهد دولة الإمارات لعام
 2019مببلغ  65مليون دوالر �أمريكي ًا ،كما
ن�ؤكد ا�ستمرار جهودنا الدبلوما�سية لدعم احلل
ال�سيا�سي.

المجلس األعلى للمرأة البحريني يستعرض أبرز إنجازاته في واشنطن
ا�ستعر�ضت هالة الأن�صاري الأمني
العام للمجل�س الأعلى للمر�أة �أمام
«املجموعة الأمريكية لل�سيا�سة
اخلارجية للمر�أة»� ،أبرز �إجنازات
مملكة البحرين على �صعيد تقدم
املر�أة البحرينية ،وذلك يف لقاء
مفتوح جرى تنظيمه مبقر «املتحف
ال��وط��ن��ي للن�ساء» بالعا�صمة
الأمريكية وا�شنطن.
وق��ال��ت الأن�����ص��اري يف كلمة لها
�أمام جمع من الن�ساء الأمريكيات
ال���ب���ارزات يف جم��ال ال�سيا�سة
والدبلوما�سية وق�ضايا امل��ر�أة
بح�ضور �سمو ال�شيخة نيلة بنت
حمد بن �إبراهيم �آل خليفة وال�شيخ
عبدالله بن را�شد �آل خليفة �سفري
مملكة البحرين ل��دى وا�شنطن
وعدد من امل�س�ؤولني من البلدين
�إن مملكة البحرين حققت قفزات
نوعية يف جمال دعم املر�أة وتعزيز
ح�ضورها يف خمتلف املجاالت على
م��دى العقدين املا�ضيني يف ظل
امل�رشوع الإ�صالحي جلاللة امللك
حمد بن عي�سى عاهل البالد والذي

نقل البحرين �إل��ى م�صاف الدول
املتقدمة يف جمال الدميقراطية
الد�ستورية واحرتام حقوق الإن�سان
وت����سري��ع م��ع��دالت التنمية يف
خمتلف املجاالت وتفعيل طاقات
جميع �رشائح ال�شعب مبن يف ذلك
ال�شباب والن�ساء.
ولفتت �إلى تزايد ثمار اجلهود التي
بذلت خالل الع�رشين عام ًا املا�ضية
على �صعيد دعم املر�أة البحرينية،
وال��ت��ي تظهر جلية يف كثري من
امل���ؤ��شرات ال��دول��ي��ة،
وخ�صت
َّ
بالذكر و�صول �سيدة بحرينية �إلى
رئا�سة جمل�س النواب عرب االقرتاع
احلر املبا�رش ،لتكون �أول �سيدة
يف املنطقة حتقق هذا الإجن��از،
الذي يعك�س ح�ضارة ورقي وانفتاح
املجتمع البحريني.
وقالت الأن�صاري يف كلمتها �إن
تعاظم وت�سارع �إجن��ازات املر�أة
البحرينية �إمن���ا ي ��أت��ي امتدادا
للتطور احل�ضاري للبحرين منذ
�آالف ال�سنني ،والذي كانت املر�أة
جزءا �أ�سا�سيا منه ،الفتة �إلى �أن

• هالة األنصاري أثناء إلقاء كلمتها

امل��ر�أة البحرينية ب��د�أت م�سرية
تعليمها ب�شكل غري منتظم منذ
العام  ،1899و�صوال �إلى انتظام
التعليم ب�إن�شاء مدار�س حكومية
للبنات يف عام  ،1928ثم ح�صلت

امل����ر�أة على ح��ق الت�صويت يف
االنتخابات البلدية عام ،1924
و�سافرت للدرا�سة يف اخل��ارج يف
وق��ت مبكر م��ن ثالثينات القرن
املا�ضي ،وعملت على ت�أ�سي�س

جمعيات �أهلية خا�صة بها منذ
اخلم�سينات ،فيما �شهدت فرتة
ال�ستينيات وال�سبعينات بروز
ن�ساء بحرينيات يف جماالت الطب
والهند�سة والعمل الع�سكري وغري

ذلك من املجاالت املتقدمة يف ذلك
الوقت.
و�أ���ش��ارت الأم�ين العام للمجل�س
الأعلى للمر�أة �إلى امل�شاركة الفاعلة
للمر�أة يف �صياغة ميثاق العمل
الوطني ود�ستور مملكة البحرين
للعام  ،2002وال��ذي ن�ص على
امل�ساواة بني املواطنني وحماية
احلريات ومنح امل��ر�أة احل��ق يف
الرت�شح واالنتخاب ،وحتديد �أدوار
وم�س�ؤوليات ال�سلطات الت�رشيعية
والتنفيذية والق�ضائية ،وتعزيز
ثقافة حقوق الإن�����س��ان واحل��وار
والتعاي�ش والت�سامح وقبول
الآخر.
وا�ستعر�ضت اخت�صا�صات وبرامج
وخطط واجنازات املجل�س الأعلى
للمر�أة الذي ت�أ�س�س مبر�سوم ملكي
يف ال��ع��ام  2001مبثابة جمل�س
ا�ست�شاري يتبع جل�لال��ة امللك
املفدى وتر�أ�سته �صاحبة ال�سمو
امللكي الأمرية �سبيكة بنت �إبراهيم
قرينة عاهل البالد فيما ن�ص �أمر
�إن�شائه على تعيني �أمني عام له

برتبة وزارية لتكون �أول وزيرة يف
منطقة اخلليج العربي.
و�أ�شارت الأن�صاري يف ختام كلمتها
�إلى �أنه �أن ما مت �إجنازه يف مملكة
البحرين ميثل م�صدر فخر للبحرين
وجلميع �أ�شقائها و�أ�صدقائها
وح��ل��ف��ائ��ه��ا ،لكنه مي��ث��ل �أي�ضا
حتديا كبريا للعمل على احلفاظ
على تلك الإجنازات والبناء عليها
لتجاوز التحديات وحتقيق املزيد
م��ن التقدم والتطور يف خمتلف
املجاالت.
وخالل اللقاء �أجابت الأن�صاري عن
العديد من الأ�سئلة واملداخالت
يف اللقاء ال��ذي �أدارت���ه ال�سيدة
م����اري ب��ي��ت ل���وجن �أول ام����ر�أة
مبن�صب ج�نرال متقاعد ونائب
وزي��ر ال��دف��اع الأم�يرك��ي ال�سابق
حول التجربة البحرينية يف دعم
امل��ر�أة ،كما ت�ضمن اللقاء عر�ض
فيلم تعريفي ًا عن مملكة البحرين
واملجل�س الأعلى للمر�أة يت�ضمن
�أبرز مالمح وم�ؤ�رشات تقدم املر�أة
البحرينية.

