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قرينة حاكم الشارقة تستضيف «من يصنع المستقبل»

اختتام أعمال المنتدى الدولي لالتصال الحكومي
اختتمت اعمال املنتدى الدويل
لالت�صال احلكومي – ال�شارقة
 ،2019يف مركز اك�سبو ال�شارقة
حتت عنوان «تغيري �سلوك..
تطوير �إن�سان».
وقد ت�ضمن املنتدى يف ن�سخته
الثامنة وعلى مدى يومني 37
جل�سة حوارية وملهمة و�إحدى
ع�رشة ور�شة عمل و 70متحدثا
من  15دولة و� 24رشاكة و500
�إع�ل�ام���ي و���ص��ح��ايف و6000
زائ��ر على امل�ستويني املحلي
والدويل.
و�أو����ص���ى امل��ن��ت��دى بتعزيز
التعاون وال�رشاكة بني م�ؤ�س�سات
املجتمع املحلي وامل�ؤ�س�سات
الأكادميية والر�سمية والإعالمية
لت�صميم وتنفيذ حمالت ات�صال
ب��ه��دف ال��ت��ط��وي��ر املتوا�صل
ل�سلوك الأفراد وممار�ساتهم مبا
ير�سخ القيم العربية والأخالق
الإ���س�لام��ي��ة ،و��ض�رورة �إ��شراك
ال�����ش��ب��اب يف ت�صميم وتنفيذ
حمالت تغيري ال�سلوك ملا لهذه
ال�رشاكة من دور كبري يف تعريف
الأجيال النا�شئة مب�س�ؤولياتهم
جتاه جمتمعهم ووطنهم،
كما �أو���ص��ى بت�صميم حمالت

تفاعلية حوارية مع اجلمهور
عرب و�سائل التو�صل االجتماعي
حت��اك��ي ال�����س��ل��وك��ي��ات امل���راد
حتقيقها لدى الأف��راد كت�صميم
ال��ع��اب او ف��ي��دي��وه��ات هادفة
ت�����ص��وب ال�����س��ل��وك وت��ر���س��خ
امل��م��ار���س��ات الإي��ج��اب��ي��ة لدى
الأف���راد ،و�سن املواثيق التي
تت�صدى للإعالنات التجارية
ال�سلبية يف و���س��ائ��ل الإع�ل�ام
والتي تقدم من��اذج ل�سلوكيات
غ�ير منا�سبة ب��ه��دف ترويج
امل��ن��ت��ج��ات،وب��و���ض��ع برامج
ت�ستهدف تنمية ال��وع��ي لدى
ال�شباب بخطورة ترويج الأخبار
الزائفة وال�شائعات عرب و�سائل
التوا�صل االجتماعي التي تهدف
ل��ل��ت��أث�ير ال�سلبي يف متا�سك
املجتمعات وترابطها.
واكد املنتدى على �رضورة تنظيم
ور���ش عمل م�ستمرة للنا�شئة
لتنمية ال��ذات وحتفيز التفكري
والتحليل النقدي البناء ،و�إن�شاء
وتطوير ال�برام��ج املتخ�ص�صة
بتفعيل دور املتحدث الر�سمي
يف خمتلف اجلهات احلكومية،
و��ضرورة و�ضع برامج لتطوير
مهارات وخ�برات العاملني يف

• جانب من املشاركني

امل�ؤ�س�سات احلكومية لإ�سعاد
امل��ت��ع��ام��ل�ين ك��ون��ه��م املحور
اال�سا�سي للتطوير.
كما تطرق املنتدى لربامج تعزيز

منتدى اإلعالم العربي يعلن
شركاء دورته الـ18
�أعلن نادي دبي لل�صحافة  -اجلهة املنظمة لفعاليات
منتدى الإعالم العربي  -عن قائمة �رشكاء الدورة الـ
 18للمنتدى املنعقد حتت رعاية �سمو ال�شيخ حممد
بن را�شد نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء
حاكم دبي يومي  27و 28مار�س احلايل مب�شاركة
نخبة من �صنّاع ال��ق��رار الإع�لام��ي يف امل�ؤ�س�سات
الإعالمية العربية والعاملية ولفيف من الإعالميني
العرب العاملني يف مناطق خمتلفة من العامل وكذلك
طلبة الإع�لام الذين يحر�ص املنتدى على �إتاحة
الفر�صة لهم للح�ضور وامل�شاركة يف مناق�شاته على
مدار يومني كاملني يف دبي يف حني �سيتزامن مع ختام
املنتدى حفل توزيع جوائز ال�صحافة العربية التي
ميثل نادي دبي لل�صحافة �أمانتها العامة �ضمن �أكرب
جتمع �سنوي للإعالم العربي وبح�ضور �أكرث من 3000
من القيادات والرموز الإعالمية املرموقة العربية
والعاملية.
ويتم تنظيم املنتدى بال�رشاكة مع كربى امل�ؤ�س�سات
الوطنية وجمموعات الأعمال الرائدة يف الإمارات حيث
ت�ضم قائمة ال�رشكاء املميزين للمنتدى ك ً
ال من« :بنك
الإمارات دبي الوطني «ال�رشيك امل�رصيف» وات�صاالت
«�رشيك االت�صال الر�سمي» ومدينة دبي للإعالم وغرفة
جتارة و�صناعة دبي ال�رشيكني الرئي�سيني للمنتدى
وهيئة الطرق واملوا�صالت �رشيك ًا للنقل.
وق��ال ه�شام القا�سم نائب رئي�س جمل�س الإدارة
والع�ضو املنتدب يف جمموعة بنك الإم���ارات دبي
الوطني« :يفخر بنك الإمارات دبي الوطني برعايته
منتدى الإعالم العربي يف دورته لعام  2019احلدث
ال��رائ��د ال��ذي يجمع حت��ت مظلته نخبة م��ن �أب��رز
القيادات وال�شخ�صيات والأ�سماء الالمعة يف قطاع

الإعالم ملناق�شة التوجهات التي تر�سم مالمح القطاع
يف املنطقة والآفاق التي ينطوي عليها امل�ستقبل».
و�أ�ضاف « نظرا لأهمية قطاع الإعالم كمنرب لإي�صال
�صوت بالدنا وانطالق ًا من مكانتنا كمجموعة م�رصفية
رائدة يف املنطقة نغتنم هذه الفر�صة لن�ؤكد التزامنا
الرا�سخ بدعم النمو والتقدم يف هذا القطاع املحوري
باعتباره املن�صة الأهم على م�ستوى املنطقة التي
تعمل على ا�ست�رشاف م�ستقبل قطاع الإعالم ومناق�شة
�أه��م التطورات على �ساحته واملرتبطة يف �أغلبها
باملتغريات التي ت�شهدها املنطقة منذ �سنوات».
ب��دوره �أك��د حمد بوعميم مدير ع��ام غرفة جتارة
و�صناعة دبي �أن منتدى الإعالم العربي بات من�صة
عربية مثالية ملواكبة التطلعات امل�ستقبلية لواقع
الإعالم العربي حيث جتمع دبي على �أر�ضها يف الدورة
الثامنة ع�رشة للمنتدى قادة و�صناع الإعالم العربي
ملناق�شة �آخر املتغريات و�إيجاد احللول للتحديات
التي تواجه بالدنا العربية مما ير�سخ من �أهمية
الر�سالة التي يحملها الإع�لام العربي على عاتقه
لتغيري حياتنا �إلى الأف�ضل.
وقال بوعميم �إن �رشاكة غرفة دبي مع منتدى الإعالم
العربي هي �رشاكة ا�سرتاتيجية نظرا للدور الهام
الذي يلعبه الإعالم العربي يف �إبراز الواقع االقت�صادي
العربي وت�سليط ال�ضوء على الإجنازات واملكت�سبات
التي حتققه اقت�صاداتنا العربية يف م�سرية التنمية
امل�ستدامة..معتربا ان ما حققه منتدى الإعالم العربي
من �إجنازات خالل الدورات املا�ضية والآمال املعقودة
عليه يف امل�ستقبل يجعلنا جميعا ندرك �أهمية هذا
التجمع العربي يف �إي�صال ر�سالة موحدة عن بلداننا
العربية وبيئتها االقت�صادية والتنموية.

مركز الملك سلمان لإلغاثة يوزع
آالف السالل الغذائية باليمن

وزع مركز امللك �سلمان للإغاثة
والأع��م��ال الإن�سانية � 200سلة
غذائية ،تزن  14طنًا و 800كيلو
غ��رام يف ج��زي��رة ميون التابعة
ملحافظة تعز ،ي�ستفيد منها 1.200
فرد� ،ضمن م�رشوع توزيع 102.170
�سلة 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 عربت منفذ الوديعة احلدودي

• الشاحنات على احلدود

ام�س اجلمعة � 11شاحنة كبرية حتمل
غراما ،منها
 224ط ًنا و 534كيلو
ً
غراما مواد طبية
 174ط ًنا و 534كيلو
ً
ً
كرتونا
و 50ط ًنا ت�شتمل على 6250
من التمور ،مقدمة من مركز امللك
�سلمان للإغاثة والأعمال الإن�سانية
ت�ستهدف حمافظة عدن.وت�أتي هذه
القافلة ام��ت��دا ًدا للجهود الإغاثية
والإن�سانية التي يقدمها املركز
لدعم الأ�شقاء يف جميع املحافظات
اليمنية.
�أي�ضا وزع مركز امللك �سلمان للإغاثة
والأعمال الإن�سانية� 670 ،سلة غذائية

كيلوغراما،على
تزن  49ط ًنا و580
ً
النازحني واملت�رضرين يف مديرية
ال�ضالع مبحافظة ال�ضالع ،ي�ستفيد
منها  4020فر ًدا.
ج��اء ذل��ك �ضمن م����شروع توزيع
� 102.170سلة غذائية ت�ستهدف عدة
حمافظات مينية.
كما قام مركز امللك �سلمان للإغاثة
والأعمال الإن�سانية� ،أم�س ،بتوزيع
ً
ب�ساطا،
 15خيمة و 90بطانية و30
يف قريتي حيقب وموري يف مديرية
حديبو مبحافظة �أرخبيل �سقطرى،
ي�ستفيد منها  90فرد ًا.

الهوية الوطنية وتطويرها،
والثقة ب��ال��ذات ل��دى الأطفال
وال��ن��ا���ش��ئ��ة،و�إ��شراك الطلبة
و�أولياء االم��ور واملدر�سني يف

و�ضع املناهج الأكادميية التي
لها عالقة بالرتبية والعلوم
ال�����س��ل��وك��ي��ة واالج��ت��م��اع��ي��ة،
و�إ��شراك الأ��سرة يف و�ضع خطط

وا�سرتاتيجيات التنمية ال�شاملة،
ودم��ج خ�براء وعلماء النف�س
يف ادارات االت�صال احلكومي
لدرا�سة املجتمع وو�ضع برامج
تغيري ال�سلوك ،ف�ضال عن توفري
ال�برام��ج الإح�صائية احلديثة
ل��ت��ح��ل��ي��ل م�����ض��ام�ين من�صات
التوا�صل االجتماعي وتدريب
فرق االت�صال لعمل وا�ستخال�ص
النتائج التي ت�ساعد على �صناعة
حمالت التغيري يف ال�سلوك.
من ناحية �أخ��رى �أك��دت قرينة
���س��م��و ح��اك��م ال�����ش��ارق��ة �سمو
ال�شيخة جواهر القا�سمي رئي�سة
م�ؤ�س�سة ربع قرن ل�صناعة القادة
واملبتكرين التزامها و�صاحب
ال�سمو ال�شيخ الدكتور �سلطان
القا�سمي ع�ضو املجل�س الأعلى
حاكم ال�شارقة با�ستمرار العمل
على ب��ن��اء جيل م��ب��دع وم�ؤثر
يعي م�س�ؤولياته وواجباته
جتاه وطنه و�أمته ويعمل على
تطوير مهاراته وثقافته وذلك
م��ن خ�لال ب��رام��ج امل�ؤ�س�سات
التي ترعاها �سموها وحتت�ضن
الأطفال واليافعني وال�شباب من
اجلن�سني.
ج���اءت ت����صري��ح��ات ال�شيخة

ج���واه���ر خ�ل�ال ا�ست�ضافتها
جمموعة من اليافعني والفتيات
م��ن �أط��ف��ال ال�شارقة ونا�شئة
ال�شارقة و�سجايا فتيات ال�شارقة
وم�ؤ�س�سة ال�����ش��ارق��ة لتطوير
ال��ق��درات «تطوير» �إل��ى جانب
عدد من امل�س�ؤولني واملخت�صني
يف جل�سة حملت ع��ن��وان «من
ي�صنع امل�ستقبل» �ضمن فعاليات
ال��ي��وم ال��ث��اين م��ن املنتدى
الدويل لالت�صال احلكومي الذي
حملت دورت���ه الثامنة �شعار
«تغيري �سلوك ..بناء �إن�سان»
وتتناول دور االت�صال يف تعزيز
الوعي والإيجابية لدى الأفراد
واملجتمعات.
وخالل اجلل�سة �شاركت �سموها
ال�شباب والفتيات يف جمموعات
الع�صف الذهني التي ناق�شت
�أب���رز ال�صفات التي يجب �أن
يحملها قادة امل�ستقبل واملعنى
احل��ق��ي��ق��ي لكلمة ق��ائ��د وق��دم
ال�شباب اقرتاحاتهم وتو�صياتهم
ل�سمو ال�شيخة ج��واه��ر بنت
حممد القا�سمي التي تعهدت لهم
بتبنيها والعمل على حتويلها �إلى
برامج ومبادرات تعود بالفائدة
عليهم وعلى جمتمعهم.

الحرس الوطني البحريني يختتم تمرين «تعاون »4
لحماية المنشآت النفطية

• املشاركون في التمرين

�أناب الفريق �أول ركن �سمو ال�شيخ
حممد بن عي�سى رئي�س احلر�س
الوطني ،اللواء الركن ال�شيخ
عبد العزيز بن �سعود مدير �أركان
احلر�س الوطني لرعاية ختام
التمرين امل�شرتك «تعاون»4
حلماية املن�ش�آت النفطية بني
احلر�س الوطني البحريني ونظريه
الكويتي ،بح�ضور الفريق الركن
مهند�س ها�شم الرفاعي وكيل
احلر�س الوطني الكويتي مبع�سكر

ال�صخري.
و�أكد مدير �أركان احلر�س الوطني
�أن �سل�سلة مترين «تعاون» ملكافحة
الإره���اب والتي توا�صلت حتى
الن�سخة الرابعة ،تعك�س عمق
التعاون الع�سكري بني �رصحي
احل��ر���س ال��وط��ن��ي ،وامل�ستوى
املتقدم لتبادل اخل�ب�رات بني
املنظومتني الع�سكريتني.
و�أ�شار �إلى �أن «تعاون  »4ميثل
�أهمية بالغة باعتباره يرفع

من م�ستوى اجلاهزية واليقظة
الأم��ن��ي��ة يف حماية املن�ش�آت
النفطية ،والتي قد ميثل التعر�ض
لها تهديد ًا بالغ ًا لل�سالمة العامة
ومقدرات ومكت�سبات الوطن.
و�أ�شاد بامل�ستوى امل�رشف الذي
�أظهره رج��االت احلر�س الوطني
يف البلدين ال�شقيقني ،خالل
تنفيذهما معا�ضل التمرين،
والذي يهدف �إلى تدريب القوات
على كيفية التعامل مع الدفاع

الكيماوي وا�ستخدام املعدات
الهند�سية يف التعامل م��ع �أي
�أج�سام غريبة.
ونقل حتيات الفريق �أول ركن �سمو
ال�شيخ حممد بن عي�سى �آل خليفة
رئي�س احلر�س الوطني� ،إلى كافة
امل�شاركني يف مترين «تعاون
 ،»4مهنئ ًا بنجاح التمرين وما
�شكله من نتائج مهمة على م�ستوى
ت��ب��ادل اخل��ب�رات ب�ين �رصحي
احلر�س الوطني.

البحرين وكندا :تعزيز التعاون المشترك
اجتمع ال�شيخ عبدالله بن را�شد،
�سفري مملكة البحرين غري املقيم
لدى كندا ،مع �إيان �شوغارت �أمني
عام جمل�س ال��وزراء الكندي ،يف
مدينة �أوتاوا بكندا.
وخالل االجتماع ،بحث بن را�شد
�سبل تعزيز التعاون بني مملكة
البحرين وكندا يف كافة املجاالت
مب��ا فيها امل��ج��االت ال�سيا�سية
والع�سكرية واالقت�صادية ،مهن ًئا
�شوغارت على تعيينه م�ؤخر ًا �أمين ًا
عام ًا ملجل�س الوزراء الكندي خلف ًا
لل�سيد مايكل ورنك ،وذلك بعد �أن
�شغل من�صب نائب وزي��ر الدفاع
الكندي منذ العام 2016م.
كما �أعرب بن را�شد عن رغبة مملكة
البحرين يف تنمية العالقات
الثنائية بني البلدين وخا�صة يف
جمال التبادل التجاري وتعزيز
ال��ت��ع��اون يف جم���ال مكافحة

الإرهاب ،واال�ستفادة من اخلربات
الكندية املتميزة يف جم��االت
التعليم وال��رع��اي��ة ال�صحية،
البلدين
ل�شعبي
مب��ا فيه خ�ير
ّ
ّ
متقدما بال�شكر للأمني
ال�صديقينّ ،
ً
العام على ال��دور الذي تقوم به
كندا لتعزيز الأم��ن واال�ستقرار
يف املنطقة م��ن خ�لال م�شاركة
القوات الكندية يف احلفاظ على
الأمن الإقليمي ومكافحة الإرهاب
يف ال�رشق الأو�سط ،وم�ساهمتها
يف ق��وة امل��ه��ام امل�شرتكة 150
« »CTF-150منذ العام 2004م.
من جانبه� ،شكر الأم�ين العام
ح��ك��وم��ة مملكة ال��ب��ح��ري��ن على
ا�ست�ضافة القوات الكندية ،م�ؤكد ًا
يف ذات ال�سياق حر�ص احلكومة
الكندية تعزيز �أوا��صر التعاون
وال�صداقة املتميزة بني البلدين
على كافة الأ�صعدة.

• عبدالله بن راشد وإيان شوغارت

قطر وتنزانيا تبحثان تعزيز العالقات
ا�ستقبل الرئي�س الدكتور جون ماقوفويل رئي�س
جمهورية تنزانيا املتحدة ،ال�شيخ حممد بن
عبدالرحمن نائب رئي�س جمل�س الوزراء القطري
وزير اخلارجية ،وذلك خالل الزيارة التي يقوم
بها �إلى تنزانيا.
ون��ق��ل ن��ائ��ب رئ��ي�����س جمل�س ال�����وزراء وزي��ر
اخلارجية ،خالل املقابلة ،حتيات �سمو ال�شيخ

متيم بن حمد �أم�ير البالد �إل��ى فخامة رئي�س
جمهورية تنزانيا املتحدة ومتنيات �سموه
ل�شعب تنزانيا باملزيد من التقدم والنماء.
م��ن جانبه ،حمل رئي�س جمهورية تنزانيا
املتحدة ،نائب رئي�س جمل�س ال��وزراء وزير
اخلارجية حتياته �إلى �أمري قطر ،متمنيا ل�سموه
موفور ال�صحة وال�سعادة ولل�شعب القطري مزيدا

من التطور واالزدهار .جرى خالل املقابلة بحث
العالقات الثنائية و�سبل دعمها وتطويرها،
بالإ�ضافة �إلى الأمور ذات االهتمام امل�شرتك.
كما اجتمع بن عبدالرحمن مع باالماجامبا جون
وزير اخلارجية يف تنزانيا ومت خالل االجتماع
بحث العالقات الثنائية و�سبل دعمها وتطويرها،
بالإ�ضافة �إلى الأمور ذات االهتمام امل�شرتك.

