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رأي المسيرة

المتعددة قد يكون هو  االهتمام بالثقافة وجوانبها 
والشعوب،  الدول  حقيقة  يحكي  الذي  األبرز  العنوان 
وما وصلت إليه من رقي يتجاوز الجوانب التنموية من 

تشييد وعمارة.
لمظاهر  موجز  وباستعراض  المنطلق،  هذا  ومن 
الحياة الثقافية والحراك الثقافي، الذي يجري في دول 
مجلس التعاون وما يصاحبه من فعاليات في شتى صنوف 
الثقافة يمكننا الحكم على ما تعيشه دول المجلس من 
هذه  نعيش  ونحن  الكلمات  هذه  أكتب  ثقافية.  نهضة 
األيام إقامة معرض مسقط الدولي للكتاب وما يصاحبه 
من فعاليات وأنشطة ثقافية، وما أن يسدل الستار عليه 
تتمثل  أخرى  ثقافية  تظاهرة  نعيش  أيام حتى  ببضعة 
في معرض الرياض الدولي للكتاب، ليستمر المسلسل 
الثقافي لهذه التظاهرات في بقية عواصم دول المجلس 
يتكرر كل  دوري  المتبقية وبشكل  العام  أشهر  خالل 
عام, ولتشكل لوحة بانورامية تزاحم مفردات الثقافة 
المتواصل  الثقافي  الحراك  وتعكس  خاللها  بعضها 

والمتعدد المضامين.
الجانب  هذا  في  تتحرك  التعاون  مجلس  دول  إن 
التنمية  من  أصيل  كجزء  الثقافة  تدرج  كونها  من 
دول  أقرت  فقد  وعليه  الدول وشعوبها،  لهذه  الشاملة 
المجلس ومن أعلى سلطة متمثلة في المجلس األعلى 
في  التعاون،  مجلس  دول  في  الثقافية  التنمية  خطة 
من  تنطلق  التي  الرياض،  مدينة  في  الثامنة  الدورة 
تتمحور  عامة  أهدافا  مضمونها  في  تحمل  كونها 
الفكرية  البنى  وتطوير  المواطن  شخصية  بناء  حول 
والتشبع بالهوية الحضارية العربية اإلسالمية، وتقوم 
ونبع  روح  أنه  أساس  على  التراث  مع  التعامل  على 
إلهام وليس على أساس أنه نصوص وقيود، إضافة إلى 

التحديث والحوار مع الثقافات األخرى.
باإلضافة إلى ما احتوته الخطة من أهداف ومضامين 
تحتشد إلغناء شخصية المواطن الخليجي وبناء تكاملها 
وحريته  وتراثه  لعقيدته  المتزايد  الوعي  طريق  عن 

التطور  مواكبة  على  وقدرته  وانتمائه  وكرامته 
اإلنساني، فإنها تقوم على أساس تطوير البنى الفكرية 
الحضاري  البناء  أركان  من  ركنًا  الثقافة  بوصف 

وأساسًا من أسس تماسك األمة.
التجزئة  واقع  تحويل  إلى  تهدف  الخطة  هذه  إن 
أسسها  ترسي  متكاملة  ثقافية  وحدة  إلى  الثقافية 
ويغذي  المجلس  دول  عليها  تتفق  التي  التوجهات 
في  الثقافي  اإلنتاج  استمرارها  دعائم  ويثبت  مسيرتها 
واجتماعية  واقتصادية  سياسية  من  المختلفة  أبعاده 
توطيد  االعتبار  بعين  األخذ  مع  وإعالمية،  وتعليمية 
وتنمويا  ثقافيا  توطيدا  واإلسالمي  القومي  المضمون 
قطاعات  خالل  من  والشباب  والناشئة  لألطفال  شامال 
بمختلف  الثقافي  واإلنتاج  واإلعداد  والتعليم  التربية 

أشكاله.
إننا عندما نتحدث عن اهتمام دول مجلس التعاون 
بالجانب الثقافي، باعتباره ركيزة أساسية في مشروع 
نهضتها الشاملة، ال نتحدث عن ترف يمكن استغالل ما 
ولكننا  أخرى،  جوانب  في  ومال  جهد  من  عليه  ينفق 
نتحدث عن إيمان ورؤية للتنمية الشاملة التي تحولت 
ومشاريع  واقعية  خطط  على  تقوم  استراتيجية  إلى 
الذي  للمستقبل  استشرافية  نظرة  بها  تحيط  عملية 
ينشده أبناء هذا الكيان، ولعل أصدق ما يبرهن على هذه 
النظرة الثاقبة هو الواقع الذي تعيشه دول المجلس من 

نهضة ثقافية.
فعلى الرغم من حداثة نشأة دول المجلس، وبالنظر 
إلى ما كانت تعايشه من صعوبات في جميع الجوانب، إال 
أنها تحولت خالل عقود قليلة من السنين إلى رقم مهم 
في خارطة العالم الثقافية والحضارية، نظراً لما تتكئ 
األثرية  بالشواهد  إرث حضاري غني ومليء  عليه من 
والتاريخية التي تؤكد متانة األساس، ونهضة ثقافية 
وأصبحت  تطور،  من  العالم  يشهده  ما  مع  تتواكب 
تجذب وتصدر في ذات الوقت منتجات ثقافية تتفاعل 
مع ما يجري في العالم وتساهم في نشاطه الثقافي .   

الثقافة: اأُلس األول للتنمية
 خالد بن سالم الغساني

األمني العام املساعد للشؤون الثقافية واإلعالمية - رئيس التحرير
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حممد بن راشد يفتتح القمة 
العاملية للحكومات يف مدينة 

دبي بدولة اإلمارات العربية 
املتحدة

برعاية وحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد 
آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم 
دبي، شارك معالي الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، 
األمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في 
دبي  في  أعمالها  بدأت  التي  للحكومات  العالمية  القمة 
باإلمارات العربية المتحدة، بحضور عدد من رؤساء الدول 
والحكومات، والشخصيات اإلقليمية والعالمية، وممثلين 

عن المنظمات الدولية والخبراء والمختصين.
وقد افتتح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل 
مكتوم أعمال القمة بكلمة تحدث فيها حول رؤيته لكيفية 
استئناف الحضارة العربية مسيرتها. وقال سموه فيها إن 
الوطن العربي يعاني من الكثير من المشاكل والتحديات 

التي تحتاج إلى عمل جاد متواصل من الجميع.

مهد  كانت  العربية  المنطقة  أن  سموه  وأضاف 
الحضارة البشرية كلها، معبرا عن تفاؤله بأن تستعيد 
الحضارة العربية مجدها وعطاءها ألن اإلنسان العربي 
الذي  وهو  الالزمة،  والقدرات  الطاقات  كل  يمتلك 
يصنع الثروة وينمي االقتصاد ويبني ويعمر. وقال إن 
من  الطبيعية  المقومات  مختلف  لديه  العربي  الوطن 
أنهار وبحار وجبال وهضاب وأراٍض خصبة، وهو يحتاج 

إلى اإلدارة الحكيمة الرشيدة.
إلى  مكتوم  آل  راشد  بن  الشيخ محمد  وأشار سمو 
أن الرؤى ال تكفي لوحدها إلنجاز األهداف، ولكن ال بد 
أن يصاحبها خطط وتخطيط مستقبلي مدروس يحدد 
تطورات المستقبل وكيفية االستعداد له، وقيادة واعية 

وحكيمة تقود دفة العمل نحو التطور واالزدهار. 
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األمني العام جمللس 
التعاون يوقع مذكرة 
تفاهم مع األمني العام 

للمنظمة الدولية 
للشرطة اجلنائية 

)اإلنرتبول(

وزراء  والمعالي  السمو  أصحاب  لقرار  تنفيذا 
بين  التعاون  بتعزيز  التعاون  مجلس  بدول  الداخلية 
للشرطة  الدولية  والمنظمة  الخليجية  الشرطة  جهاز 
المنظمة  مقر  في  التوقيع  تم  )اإلنتربول(،  الجنائية 
بمدينة ليون الفرنسية على مذكرة تفاهم بين األمانة 
للشرطة  الدولية  والمنظمة  التعاون  لمجلس  العامة 

الجنائية.
ووقع المذكرة عن األمانة العامة معالي الدكتور 
لمجلس  العام  األمين  الزياني،  راشد  بن  عبداللطيف 
المنظمة معالي جورجين ستوك،  التعاون، ووقعها عن 
األمين العام للمنظمة، بحضور عدد من مدراء اإلدارات 
المقدم  الخليجية،  الشرطة  جهاز  ورئيس  بالمنظمة 

مبارك الخييلي.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز وتطوير التعاون 
والتنسيق المشترك في مجال العمل الشرطي ومكافحة 
اإلرهاب والجريمة المنظمة واألمن السيبراني، ووضع 
التعاون  تعزيز  إلى  باإلضافة  لذلك،  الالزمة  األطر 
المشترك في مجال تنظيم الدورات التدريبية والندوات 
القدرات،  وبناء  للتدريب  أنشطة  ووضع  والمؤتمرات 
ألغراض  الجانبين  بين  المشاورات  إجراء  إلى  إضافة 

التنسيق وتعزيز فعالية التعاون المشترك.
وقد أعرب األمين العام لمجلس التعاون عن تقديره 
المستوى  على  المنظمة  تبذلها  التي  الكبيرة  للجهود 
وبالدعم  أشكالها،  بكافة  الجريمة  لمكافحة  الدولي 
في  الشرطة  أجهزة  بين  التعاون  لتسهيل  تقدمه  الذي 
التحديات  مواجهة  من  وتمكينها  العالم  أرجاء  كافة 
األمنية على الصعيدين الوطني والدولي. وأشاد األمين 
باعتبارها  الجانبين  بين  التفاهم  بتوقيع مذكرة  العام 
الشرطة  المشترك ستمكن جهاز  للتعاون  خطوة مهمة 
التي  والقدرات  اإلمكانات  من  االستفادة  من  الخليجية 
الشرطي  العمل  مجال  في  )اإلنتربول(  منظمة  تملكها 

ومكافحة الجرائم بشتى أنواعها.
)اإلنتربول(  لمنظمة  العام  األمين  عبر  جانبه  من 
عن أهمية التوقيع على مذكرة التفاهم بين الجانبين 
لتعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين جهاز الشرطة 
في  الجنائية  للشرطة  الدولية  والمنظمة  الخليجية 
وأعرب عن  الجريمة.  الشرطي ومكافحة  العمل  مجال 
استعداد المنظمة لتقديم كل ما لديها من خبرة ودراية 
الخليجية  الشرطة  لدعم جهود جهاز  الشرطي  بالعمل 

في مختلف المجاالت.
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حلقة نقاشية حول مستقبل التعاون االسرتاتيجي بني جملس التعاون

 ومجهورية تركيا

باألمانة  والمفاوضات  السياسية  الشؤون  نظمت   
العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بمقرها 
التعاون  )مستقبل  بعنوان  نقاشية  حلقة  بالرياض، 

االستراتيجي بين مجلس التعاون وجمهورية تركيا(.
استعراض  جلساتها  خالل  النقاش  حلقة  وتناولت 
التعاون  مجلس  بين  المشترك  والتعاون  التنسيق  سير 
والثقافية  االقتصادية  بأبعاده  تركيا  وجمهورية 
واالجتماعية، وذلك في ضوء ما تم تحقيقه من تنسيق 
بين  القائم  االستراتيجي  الحوار  خالل  من  وتعاون 

الجانبين منذ العام 2008م.
وشارك  تحدث  التي  النقاش،  حلقة  تناولت  كما 
الخليجي  بالشأن  والمهتمين  المفكرين  من  عدد  فيها 
األعضاء  الدول  في  المسؤولين  من  وعدد  والتركي 

بمجلس التعاون واألمانة العامة لدول مجلس التعاون، 
البعد السياسي في العالقات الخليجية التركية وتحلياًل 
ذات  والدولية  اإلقليمية  القضايا  من  الجانبين  لمواقف 

االهتمام المشترك وآخر تطوراتها ومستجداتها.
وتأتي هذه الحلقة النقاشية ضمن عدد من الحلقات 
إطار  في  التعاون  لمجلس  العامة  األمانة  تنظمها  التي 
منتدى مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي يتم 
لمجلس  المشترك  العمل  مسيرة  أوجه  استعراض  فيه 
التعاون في جميع مجاالتها وعالقات المجلس مع الدول 
مناقشة  إلى  إضافة  والدولية،  اإلقليمية  والتكتالت 
المنطقة  تشهدها  التي  واألمنية  السياسية  القضايا 
من  ومختصين  ومفكرين  متحدثين  باستضافة  وذلك 

الدول األعضاء وغيرها من الدول .
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االجتماع التنسيقي األول لرؤساء وحدات االتصال الوطنية للشرطة اخلليجية 
بدول جملس التعاون يعقد يف أبوظيب

االجتماع  أبوظبي  اإلماراتية  بالعاصمة  ُعقد 
الوطنية  االتصال  وحدات  لرؤساء  األول  التنسيقي 
لدول  التعاون  مجلس  لدول  الخليجية  للشرطة 
االتصال  وحدات  رؤساء  بمشاركة  العربية،  الخليج 
في  الداخلية  بوزارات  الخليجية  للشرطة  الوطنية 
األمنية  الشؤون  لقطاع  وممثل  األعضاء،  الدول 

باألمانة العامة لمجلس التعاون .
  حيث تمت مناقشة عدة محاور من بينها  آليات 
بدول  المعنية  األجهزة  بين  والتعاون  التنسيق 
بيانات  وقواعد  أنظمة  منظومة  وتأسيس  المجلس، 
البيانات  بتبادل  تتعلق  عمل  آليات  ووضع  الجهاز 
والمعلومات األمنية بين الجهاز ووحدات االتصال.  

جهاز  مرئيات  على  المجتمعون  اطلع  كما 
األمني  العمل  تطوير  سبيل  في  الخليجية  الشرطة 
التي  االستراتيجية  واألهداف  الموحد  الخليجي 
تفعيل  إلى  باإلضافة  لتحقيقها،  الجهاز  يعمل 
الدولية  المنظمة  مع  المبرمة  التعاون  اتفاقية 
القيام بعمليات  الجنائية )االنتربول( حول  للشرطة 
على  والقبض  الجريمة  مكافحة  تستهدف  مشتركة 

المطلوبين. 
جدير بالذكر أن جهاز الشرطة الخليجية سوف 
ينظم  في فترة الحقة اجتماعات  تنسيقية تخصصية 
والسيبيرية  المنظمة  الجرائم  مكافحة  مجال  في 
للوحدات واإلدارات المتخصصة في الدول األعضاء. 
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أخبار المسيرة

األمانة العامة تشارك 

يف منتدى الشباب العربي

صالح  شيماء  الزميلة  شاركت 
البشرية  املوارد  مستشار  املزروع، 
واإلدارية  املالية  الشئون  بقطاع 
التعاون  جمللس  العامة  باألمانة 
أعمال  يف  العربية،  اخلليج  لدول 
القمة  يف  العربي  الشباب  منتدى 
 - دبي  يف  للحكومات  العاملية 

اإلمارات العربية املتحدة.
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أخبار المسيرة

العربي  الشباب  منتدى  وانعقد 
العالمية  القمة  مع  بالتزامن 
بذلك  ويعتبر  دبي،  في  للحكومات 
نوعه  من  تاريخيًا وحدثًا فريداً  لقاًء 
حيث يجمع ألول مرة 150 من نخبة 
الشباب والشابات من 22 دولة عربية 
تحت سقف واحد. وهدف المنتدى إلى 
الوقوف على احتياجاتهم وأولوياتهم 
وطموحاتهم، األمر الذي خلق أرضية 
الخبرات  بتنويع  وسمح  مشتركة 
إلى  والتعرف  النقاشات،  وإثراء 
وجهات نظر من زوايا مختلفة بشأن 
المجتمعات  بها  تمر  التي  التحديات 
الذي  المنتدى،  مّيز  ما  العربية. 
استمر على مدى 3 أيام متواصلة، أنه 
أفكارهم  طرح  العربي  للشباب  أتاح 
بشفافية ووضوح حول  ومقترحاتهم 
التعليم  مثل  القضايا  من  العديد 
األوطان،  بناء  وسبل  والعطاء  والقيم 
واألمة  بلدانهم  نهضة  في  ودورهم 
رسم  وكيفية  عام،  بوجه  العربية 
تتالءم  للتشغيل  وطنية  استراتيجية 
مع المتغيرات والمعطيات والتحديات 
العصرية والمستجدات، لضمان أكثر 
الشباب،  متطلبات  مع  وفاعلية  تناغم 
واستشراف المستقبل من خالل إيجاد 
دور محوري وفعال للشباب في قيادة 

التنمية في الوطن العربي.
وحول هذا المنتدى قالت الزميلة شيماء: كان حضوري للمنتدى مع  ما يقارب 150 مشاركًا ومشاركة 
من مختلف أنحاء العالم العربي فرصة الكتساب الخبرات، ونقل تجربة الشباب في دول مجلس التعاون، 
الشيخ  للحكومات مع سمو  العالمية  القمة  دولنا على منصة  لتمثيل  21 شخصًا  تم ترشيحي مع  وبعدها 

منصور بن زايد آل نهيان الذي قام بدوره باإلعالن عن المبادرات السبع للشباب العربي.
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استقباالت األمين العام

مالطا،  جمهورية  وزراء  رئيس  معالي  استقبل 
جوزيف موسكات، في العاصمة فاليتا، معالي الدكتور 
لمجلس  العام  األمين  الزياني،  راشد  بن  عبداللطيف 
بها  يقوم  التي  الرسمية  الزيارة  بمناسبة  التعاون، 

لمالطا. 
تم خالل المقابلة بحث العالقات الخليجية المالطية 
المجاالت،  مختلف  في  وتنميتها  تعزيزها  وسبل 
وتطورات األوضاع السياسية واألمنية في منطقة الشرق 
األوسط، والجهود التي تبذل لمكافحة اإلرهاب وقضية 
األوروبية  الخليجية  العالقات  إلى  باإلضافة  الالجئين، 
وسبل تطويرها في ظل رئاسة مالطا الدورية لمجلس 

االتحاد األوروبي.
وأعرب األمين العام خالل اللقاء عن شكره وتقديره 
لزيارة  الكريمة  دعوتها  على  المالطية  للحكومة 
على  التعرف  فرصة  له  أتاحت  والتي  مالطا  جمهورية 

التوقيع  بأن  التي حققتها، مؤكدا  التنموية  اإلنجازات 
على مذكرة التفاهم المشترك بين الجانبين من شأنه 
أن يفتح آفاقًا واسعة للتعاون الشامل بين مجلس التعاون 

وجمهورية مالطا بما يخدم مصالحهما المشتركة.
كما عبر األمين العام عن تهانيه للحكومة المالطية 
االتحاد  لمجلس  الدورية  الرئاسة  مالطا  تولي  على 
األوروبي، معربا عن أمله بأن تكلل رئاسة مالطا لهذه 
األولويات  ببرنامج  مشيدا  والتوفيق،  بالنجاح  الدورة 
قضايا  فيها  بما  رئاستها  لفترة  مالطا  أعدته  الذي 
الهجرة والسوق الموحدة واألمن واالندماج االجتماعي. 
الدكتور جورج  المالطي  الجانب  اللقاء من  حضر 
األمانة  جانب  من  وحضره  الخارجية،  وزير  فيال، 
األمين  العويشق،  حمد  عبدالعزيز  الدكتور  العامة 
العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات، والوفد 

المرافق لألمين العام.

رئيس وزراء مجهورية مالطا يستقبل األمني العام جمللس التعاون
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استقباالت األمين العام

راشد  بن  عبداللطيف  الدكتور  معالي  التقى 
الزياني، األمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج 
مالطا،  بجمهورية  النواب  مجلس  مقر  في  العربية، 
السيد  المالطي،  النواب  مجلس  رئيس  معالي  مع 
إنجيلو فاروجيا، حيث تم خالل اللقاء بحث عالقات 
وجمهورية  التعاون  مجلس  بين  المشترك  التعاون 
كما  وتطويرها،  بتنميتها  الكفيلة  والسبل  مالطا، 
وتطورات  األوروبية،  الخليجية  العالقات  بحث  تم 
التي  والجهود  األوسط  الشرق  منطقة  في  األوضاع 
تبذل إلعادة األمن واالستقرار إلى المنطقة بما في 

ذلك مكافحة التنظيمات اإلرهابية المتطرفة.
كما بحث األمين العام مع رئيس مجلس النواب 
النواب  المشترك بين مجلس  التعاون  المالطي سبل 

للدورة  مالطا  رئاسة  ظل  في  األوروبي  واالتحاد 
الحالية لمجلس االتحاد األوروبي.

وقد أكد األمين العام خالل اللقاء على أن دول 
مجلس التعاون حريصة على إعادة األمن واالستقرار 
إلى المنطقة، ووقف نزيف الدماء والدمار وتهجير 
المدنيين األبرياء، ورفع معاناة الالجئين في مختلف 
المناطق التي تشهد صراعات دامية. وأوضح أن دول 
مجلس التعاون تبذل جهودا حثيثة وتعاونا ملموسا 
مع المجتمع الدولي في مختلف المجاالت التي من 

شأنها الحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها.
حمد  عبدالعزيز  الدكتور  االجتماع  حضر 
السياسية  للشؤون  المساعد  العام  األمين  العويشق، 

والمفاوضات والوفد المرافق لألمين العام.

... و يلتقي مع رئيس جملس النواب جبمهورية مالطا
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رئيس مجهورية تاتارستان لروسيا االحتادية يستقبل األمني العام جمللس التعاون 
تاتارستان  جمهورية  رئيس  فخامة  استقبل 
نورجاليفيتش  رستم  االتحادية،  لروسيا 
الرياض،  مدينة  في  إقامته  بمقر  مينيخانوف، 
التعاون لدول الخليج  العام لمجلس  معالي األمين 
الزياني،  راشد  بن  عبداللطيف  الدكتور  العربية، 
وذلك بمناسبة زيارة الرئيس مينيخانوف للمملكة 

العربية السعودية.
بين  التعاون  عالقات  بحث  اللقاء  خالل  تم 
لروسيا  تاتارستان  وجمهورية  التعاون  مجلس 

المجاالت  مختلف  في  تعزيزها  وسبل  االتحادية 
إلى  باإلضافة  المشتركة،  مصالحهما  يخدم  بما 
تطورات األوضاع السياسية واألمنية في المنطقة.

القصبي،  ماجد  الدكتور  سعادة  اللقاء  حضر 
العربية  بالمملكة  واالستثمار  التجارة  وزير 
السعودية، وسعادة أوليغ اوزبروف، سفير جمهورية 
السعودية،  العربية  المملكة  لدى  االتحادية  روسيا 
وسعادة الدكتور عبدالعزيز حمد العويشق، األمين 

العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات.
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استقباالت األمين العام

راشد  بن  عبداللطيف  الدكتور  معالي  اجتمع 
الخليج  لدول  التعاون  لمجلس  العام  األمين  الزياني، 
بمدينة  العامة  األمانة  بمقر  مكتبه  في  العربية، 
الرئيس  البقمي،  رجاء  الدكتور  سعادة  مع  الرياض، 

التعاون. مجلس  لدول  النقدي  للمجلس  التنفيذي 
النقدي  للمجلس  التنفيذي  الرئيس  قدم  وقد 
حول  إيجازا  التعاون  لمجلس  العام  األمين  لمعالي 
إضافة  النقدي،  للمجلس  والتنظيمي  المؤسسي  البناء 
المجلس في إطار جهوده  التي ينفذها  المشاريع  إلى 
السياسات  مجاالت  في  المشترك  التعاون  لتعزيز 
وما  التعاون،  مجلس  بدول  واالقتصادية  النقدية 

المجال. هذا  إنجازات مهمة في  المجلس من  حققه 
الذي  البارز  بالدور  العام  األمين  أشاد  وقد 
تعزيز  في  الخليجي  النقدي  المجلس  به  يقوم 

أهمية  على  مؤكدا  الخليجي،  االقتصادي  التكامل 
العمل  مسيرة  لخدمة  المشترك  والتنسيق  التعاون 
الخليجي المشترك بما يحقق أهداف مجلس التعاون 
دول  قادة  والسمو  الجاللة  أصحاب  وتوجيهات 

المجلس.

راشد  بن  عبداللطيف  الدكتور  معالي  استقبل 
الخليج  لدول  التعاون  لمجلس  العام  األمين  الزياني، 
بالرياض،  العامة  األمانة  بمقر  مكتبه  في  العربية، 
التجارة  العام لغرفة  الشعيبي، األمين  أفنان  الدكتورة 

العربية البريطانية.
التعاون  مجاالت  استعراض  اللقاء  خالل  وجرى 
والتنسيق المشترك بين األمانة العامة لمجلس التعاون 
وغرفة التجارة العربية البريطانية. وقد سلمت الدكتورة 
في  للمشاركة  دعوة  العام  األمين  إلى  الشعيبي  أفنان 
منتدى التجارة البريطاني الثالث الذي تنظمه الغرفة في 

العاصمة البريطانية لندن منتصف هذا العام.
وقد أعرب األمين العام عن شكره للدعوة الكريمة 
للمشاركة في منتدى التجارة البريطاني الثالث، معبرا 

أفنان  الدكتورة  بها  تقوم  التي  للجهود  التقدير  عن 
الشعيبي لتعزيز مكانة الغرفة ودورها البناء في ترسيخ 

عالقات التعاون بين بريطانيا والوطن العربي. 

األمني العام جمللس التعاون جيتمع مع الرئيس التنفيذي للمجلس النقدي 

لدول جملس التعاون

... و يستقبل األمني العام لغرفة التجارة العربية الربيطانية
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استقبل معالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، 
العربية،  الخليج  لدول  التعاون  لمجلس  العام  األمين 
السيد  الرياض،  بمدينة  العامة  األمانة  بمقر  مكتبه  في 
الجمعية  إدارة  الرياشي، رئيس مجلس  أحمد مثنى أحمد 

الخليجية للعمل التطوعي.
الخليجية  الجمعية  إدارة  مجلس  رئيس  أطلع  وقد 
األهداف  على  التعاون  مجلس  عام  أمين  التطوعي  للعمل 
والمشروعات والبرامج التي تسعى الجمعية إلى تحقيقها 
لألمين  التقدير  عن  معربًا  الخليجية،  للمجتمعات  خدمة 
العام على ما تبديه األمانة العامة من دعم واهتمام بالعمل 

التطوعي. 
نشر  مجال  في  الجمعية  بجهود  العام  األمين  وأشاد   
مسيرة  في  البناء  ودوره  التطوعي  العمل  بأهمية  الوعي 
التعاون،  مجلس  بدول  واالجتماعية  االقتصادية  التنمية 
جهود  ومساندة  دعم  على  العامة  األمانة  حرص  مؤكدا 
خدمة  شأنه  من  ما  كل  في  المدني  المجتمع  مؤسسات 
المجتمعات الخليجية ورفعة وتقدم دول المجلس تنفيذا 
المجلس  دول  قادة  والسمو  الجاللة  أصحاب  لتوجيهات 

رعاهم اهلل.
حضر اللقاء سعادة الدكتور عادل بن خليفة الزياني، 

رئيس قطاع اإلنسان والبيئة باألمانة العامة.

األمني العام جمللس التعاون يستقبل 
رئيس جملس إدارة اجلمعية اخلليجية

 للعمل التطوعي
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بن  عبداللطيف  الدكتور  معالي  اجتمع 
التعاون  لمجلس  العام  األمين  الزياني،  راشد 
لدول الخليج العربية، في مكتبه بمقر األمانة 
لوكا  السفير  سعادة  مع  بالرياض،  العامة 
لدى  اإليطالية  الجمهورية  سفير  فيراري، 
توليه  بمناسبة  السعودية،  العربية  المملكة 

منصب سفير إيطاليا لدى المملكة.
السفير  بسعادة  العام  األمين  رحب  وقد 
اإليطالي، مباركًا لسعادته توليه هذا المنصب 

الرفيع، ومتمنيًا له دوام التوفيق والنجاح.
جرى خالل االجتماع بحث عالقات التعاون 
بين مجلس التعاون وإيطاليا، وسبل تعزيزها 

وتطويرها في كافة المجاالت، كما تم بحث آخر المستجدات السياسية واألمنية على الساحتين اإلقليمية والدولية، 
باإلضافة إلى القضايا ذات االهتمام المشترك.

حضر االجتماع سعادة الدكتور عبدالعزيز حمد العويشق، األمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات. 

... وجيتمع مع سفري اجلمهورية اإليطالية لدى اململكة العربية السعودية

استقبل معالي الدكتور عبداللطيف بن 
راشد الزياني، األمين العام لمجلس التعاون 
لدول الخليج العربية، في مكتبه بمقر األمانة 
بن  مجري  األستاذ  سعادة  بالرياض،  العامة 
منصب  توليه  بمناسبة  القحطاني،  مبارك 
المدير العام لجهاز إذاعة وتلفزيون الخليج. 
مدير  بسعادة  العام  األمين  رحب  وقد 
عام الجهاز، مباركًا له توليه هذا المنصب، 
مشيداً  والنجاح،  التوفيق  دوام  له  ومتمنيًا 
بالدور اإلعالمي البارز الذي يقوم به جهاز 

إذاعة وتلفزيون الخليج في تعزيز العمل اإلعالمي بين دول المجلس، وما حققه من إنجازات إعالمية بارزة، منوها 
باألنشطة والفعاليات التي يقوم بها الجهاز لتحقيق التكامل والتعاون بين األجهزة اإلعالمية الخليجية.

وجرى خالل االجتماع بحث مجاالت التعاون اإلعالمي المشترك، وسبل زيادة التنسيق المشترك بين األمانة 
العامة وجهاز إذاعة وتلفزيون الخليج بما يحقق التكامل الخليجي في المجال اإلعالمي.

... و يستقبل املدير العام جلهاز إذاعة وتلفزيون اخلليج
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مارغفيالشفيلي،  جيورجي  الرئيس  فخامة  استقبل 
بالقصر  فخامته  مكتب  في  جورجيا،  جمهورية  رئيس 
الدكتور  معالي  تبليسي،  العاصمة  في  الرئاسي 
لمجلس  العام  األمين  الزياني،  راشد  بن  عبداللطيف 
له،  المرافق  والوفد  العربية،  الخليج  لدول  التعاون 

وذلك بمناسبة زيارة معاليه لجمهورية جورجيا.
بين  الثنائية  العالقات  استعراض  اللقاء  خالل  تم 
دعمها  وسبل  التعاون،  ومجلس  جورجيا  جمهورية 
آخر  بحث  تم  كما  المجاالت.  كافة  في  وتطويرها 
تطورات األوضاع السياسية في المنطقة، والقضايا ذات 

االهتمام المشترك.
وقد رحب فخامة الرئيس الجورجي باألمين العام، 
التعاون  مجلس  بين  التفاهم  مذكرة  بتوقيع  مشيدا 
وجورجيا، معربا عن األمل بأن تشهد العالقات الخليجية 

يحقق  بما  والنماء  التطور  من  المزيد  الجورجية 
المصالح المشتركة للجانبين. 

في  والمستشارين  المسؤولين  كبار  اللقاء  حضر 
رئاسة الجمهورية، وسعادة سفير جورجيا لدى المملكة 
حمد  عبدالعزيز  الدكتور  وسعادة  السعودية،  العربية 
السياسية  للشؤون  المساعد  العام  األمين  العويشق، 

والمفاوضات، والوفد المرافق لألمين العام.

وزراء  رئيس  جيورجي كفيركاشفيلي،  السيد  معالي  استقبل 
عبد  الدكتور  معالي  تبليسي،  العاصمة  في  جورجيا،  جمهورية 
بمناسبة  التعاون،  لمجلس  العام  األمين  الزياني،  راشد  بن  اللطيف 

الزيارة الرسمية التي يقوم بها لجورجيا. 
وسبل  الجورجية  الخليجية  العالقات  بحث  المقابلة  خالل  تم 
تعزيزها في مختلف المجاالت، باإلضافة إلى تطورات األوضاع في 

منطقة الشرق األوسط، والقضايا ذات االهتمام المشترك.
وعبر الدكتور عبد اللطيف الزياني لرئيس الوزراء الجورجي 
الكريمة،  دعوتها  على  الجورجية  للحكومة  وامتنانه  تقديره  عن 
مؤكدا أهمية التوقيع على مذكرة التفاهم المشترك بين الجانبين 
لما من شأنه تعزيز التعاون بين مجلس التعاون وجمهورية جورجيا 

بما يخدم مصالحهما المشتركة. 
حضر اللقاء من الجانب الجورجي عدد من الوزراء وكبار المسؤولين في الحكومة الجورجية وسعادة سفير 
العويشق،  العزيز حمد  التعاون الدكتور عبد  العربية السعودية، وحضره من جانب مجلس  المملكة  جورجيا لدى 

األمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات، والوفد المرافق لألمين العام.

 رئيس مجهورية جورجيا يستقبل األمني العام جمللس التعاون

 رئيس وزراء مجهورية جورجيا يستقبل األمني العام جمللس التعاون
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راشد  بن  عبداللطيف  الدكتور  معالي  اجتمع 
الخليج  لدول  التعاون  لمجلس  العام  األمين  الزياني، 
العربية، في مدينة تبليسي عاصمة جورجيا، مع معالي 
جمهورية  خارجية  وزير  جانيليدزي،  ميخائيل  السيد 
يقوم  التي  الرسمية  الزيارة  بمناسبة  وذلك  جورجيا، 
من  لدعوة  تلبية  جورجيا  لجمهورية  العام  األمين  بها 

وزير الخارجية.
تم خالل االجتماع بحث عالقات التعاون المشتركة 
والسبل  جورجيا،  وجمهورية  التعاون  مجلس  بين 
المجاالت.  مختلف  في  وتطويرها  بتعزيزها  الكفيلة 
كما تم بحث آخر تطورات األوضاع اإلقليمية والدولية، 

والقضايا ذات االهتمام المشترك.
خارجية  ووزير  العام  األمين  معالي  وقع  وقد 
جورجيا مذكرة تفاهم بين مجلس التعاون وجمهورية 
والثقافي  واالقتصادي  السياسي  التعاون  جورجيا حول 
بين الجانبين، وتنسيق مواقفهما حول القضايا الدولية 

واإلقليمية ذات االهتمام المشترك.
وزير  مع  صحفي  مؤتمر  في  العام  األمين  وعبر 
جورجيا،  بزيارة  سعادته  عن  الجورجي  الخارجية 
لتطوير  الجانبين  بين  التفاهم  على مذكرة  والتوقيع 
المشتركة،  مصالحهما  يخدم  بما  المشترك  التعاون 
تطورات  الجورجي  الوزير  معالي  مع  بحث  إنه  وقال 
والعراق  سوريا  ذلك  في  بما  المنطقة  في  األوضاع 
األمن  إلعادة  المبذولة  والجهود  وليبيا،  واليمن 
واالستقرار إلى المنطقة، باإلضافة إلى جهود المجتمع 

الدولي لمكافحة اإلرهاب.
سعادة  التعاون  مجلس  جانب  من  االجتماع  حضر 
الدكتور عبدالعزيز حمد العويشق، األمين العام المساعد 
للشؤون السياسية والمفاوضات، والوفد المرافق لألمين 
العام، بينما حضره من الجانب الجورجي وكيل وزارة 
الخارجية، وسعادة سفير جورجيا لدى المملكة العربية 

السعودية، وكبار المسؤولين في الوزارة.

األمني العام جمللس التعاون جيتمع مع وزير خارجية مجهورية جورجيا

 ويوقعان على مذكرة تفاهم إلجراء حوار لتعزيز العالقات بني جملس التعاون 
ومجهورية جورجيا
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راشد  بن  اللطيف  عبد  الدكتور  معالي  اجتمع 
الخليج  لدول  التعاون  لمجلس  العام  األمين  الزياني، 
سعادة  مع  تبليسي،  الجورجية  العاصمة  في  العربية، 
البرلمان  رئيس  كوباكيدزي،  ايراكلي  السيد 

بجمهورية جورجيا.
الخليجية  العالقات  بحث  االجتماع  خالل  تم 
مختلف  في  وتنميتها  تطويرها  وسبل  الجورجية 
المجاالت، باإلضافة إلى تطورات األوضاع في المنطقة 

والقضايا ذات االهتمام المشترك.
جورجيا  جمهورية  سفير  سعادة  االجتماع  حضر 
لدى المملكة العربية السعودية، ونائب رئيس البرلمان 
وسعادة  الخارجية،  الشؤون  لجنة  ورئيس  الجورجي، 
العام  األمين  العويشق،  حمد  عبدالعزيز  الدكتور 
والوفد  والمفاوضات،  السياسية  للشؤون  المساعد 

المرافق لألمين العام.

بن  اللطيف  عبد  الدكتور  معالي  اجتمع 
التعاون  العام لمجلس  الزياني، األمين  راشد 
لدول الخليج العربية، في ميونخ بجمهورية 
تيودور  السيد  معالي  مع  االتحادية،  ألمانيا 
ميلسكانو، وزير خارجية جمهورية رومانيا، 
ميونخ  مؤتمر  أعمال  هامش  على  وذلك 

لألمن.
تم خالل االجتماع بحث عالقات التعاون 
وجمهورية  التعاون  مجلس  بين  المشترك 
رومانيا، والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها 
في مختلف المجاالت، والقضايا ذات االهتمام 

المشترك.

األمني العام جمللس التعاون جيتمع مع رئيس الربملان جبمهورية جورجيا

... وجيتمع مع وزير خارجية مجهورية رومانيا
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راشد  بن  اللطيف  عبد  الدكتور  معالي  اجتمع 
الخليج  لدول  التعاون  لمجلس  العام  األمين  الزياني، 
العربية، في مدينة ميونخ بجمهورية ألمانيا االتحادية، 
مع معالي السيد/ أنور هوجاي، وزير خارجية جمهورية 
ميونخ  مؤتمر  أعمال  هامش  على  وذلك  كوسوفو، 

لألمن.
تم خالل االجتماع بحث عالقات التعاون المشترك 
والسبل  كوسوفو،  وجمهورية  التعاون  مجلس  بين 

الكفيلة بتعزيزها وتطويرها.

راشد  بن  اللطيف  عبد  الدكتور  معالي  التقى 
الخليج  لدول  التعاون  لمجلس  العام  األمين  الزياني، 
العبادي،  حيدر  السيد  فخامة  مع  ميونخ  في  العربية، 
أعمال  هامش  على  وذلك  العراقي،  الوزراء  رئيس 

مؤتمر ميونخ لألمن.
تم خالل اللقاء بحث سبل تعزيز وتطوير العالقات 
بين مجلس التعاون وجمهورية العراق، والجهود التي 
تبذلها الحكومة العراقية بالتعاون مع التحالف الدولي 
لمكافحة تنظيم داعش اإلرهابي، إضافة إلى القضايا ذات 

االهتمام المشترك.

األمني العام جمللس التعاون جيتمع مع 
وزير خارجية مجهورية كوسوفو

... و يلتقي يف ميونخ مع رئيس الوزراء 
العراقي

راشد  بن  عبداللطيف  الدكتور  معالي  اجتمع 
الزياني، األمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج 
بالرياض،  العامة  األمانة  بمقر  مكتبه  في  العربية، 
مع سعادة السفير الدكتور شايع محسن الزنداني، 
العربية  المملكة  لدى  اليمنية  الجمهورية  سفير 

السعودية.
تطورات  آخر  بحث  االجتماع  خالل  جرى 
في  واإلنسانية  والسياسية  العسكرية  األوضاع 

الجمهورية اليمنية، والجهود التي تبذلها الحكومة 
واالستقرار  األمن  وبسط  الشرعية  إلعادة  اليمنية 
في كافة المحافظات اليمنية، باإلضافة إلى تعزيز 
جهود اإلغاثة التي تبذل إليصال المساعدات اإلنسانية 

لرفع معاناة الشعب اليمني.
حضر االجتماع سعادة الدكتور عبدالعزيز حمد 
السياسية  للشؤون  المساعد  العام  األمين  العويشق، 

والمفاوضات.

... وجيتمع مع سفري اجلمهورية اليمنية لدى اململكة العربية السعودية
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التعاون في بروكسل معرض  بعثة مجلس  نّظمت 
 GCC Cultural Heritage( التراث الثقافي الخليجي
الفترة  خالل  األوروبي   البرلمان  في   )Exhibition
النائبتين  رعاية  تحت  وذلك  2017م،  فبراير   10-6
حزب  )رومانيا،  دانشيال  فيوريكا  األوروبيتين: 
مجموعة  في  وعضو  والديمقراطيين  االشتراكيين 
البرلمان  في  قطر  ودولة  عمان  سلطنة  أصدقاء 
األوروبي(، ورامونا مانيسكو  )رومانيا، الحزب الشعبي 
األوروبي، رئيسة مجموعة الصداقة العمانية والقطرية 
الصداقة  مجموعة  في  وعضو  األوروبي  البرلمان  في 

البحرينية واإلماراتية(.
أهداف المعرض:

يهدف المعرض إلى إبراز اإلرث الثقافي المشترك 
الصرح  في  الخليجي  الحضور  وإثبات  المجلس  لدول 
عدد  خالل  من  األوروبي،  البرلمان  يمثله  الذي  الهام 
وتمثل  اختيارها،  تم  التي  النموذجية  المعروضات  من 
تاريخًا وتراثًا وثقافة وحضارة،  الخليج مجتمعة  دول 
وهي تعبر عن ثراء هذه الدول بتراثها األصيل وثقافتها 
وجوهر  تعاليم  من  المستمدة  الحضارية  وهويتها 

وسماحة اإلسالم. 
يأتي المعرض في إطار التعاون القائم بين مجلس 
المجاالت،  مختلف  في  األوروبي  واالتحاد  التعاون 
والذين من شأنه أن يسهم في تعزيز أحد أوجه التعاون، 
وفتح المزيد من قنوات التواصل عبر الثقافة والحوار. 

افتتاح المعرض:
2017م وتم افتتاحه  6 فبراير   بدأ المعرض يوم 

حضره  2017م،  فبراير   7 يوم  رسمي  حفل  خالل 
حشد واسع من المسؤولين األوروبيين، ال سيما النواب 
األوروبيين من مختلف الكتل الحزبية ووفد العالقات 
مع شبه الجزيرة العربية DRAP والمسؤولين عن شبه 
الجزيرة العربية في الجهاز األوروبي للعمل الخارجي
EEAS، فضاًل عن السفراء والدبلوماسيين الخليجيين 
بروكسل،  في  المجلس  لدول  العسكريين  والملحقين 
وعدد من السفراء العرب واألجانب، وممثلين عن وزارة 
األكاديميين  من  ومجموعة  البلجيكية،  الخارجية 
والباحثين في الكليات والجامعات األوروبية والبلجيكية.
تخلل الحفل كلمات افتتاحية للنائبتين األوروبيتين، 
 Ioan Pascu/األوروبي البرلمان  رئيس  ولنائب 
)رومانيا، تحالف االشتراكيين والديمقراطيين، وعضو 
األوروبي/ وللنائب  البحرين(  أصدقاء  مجموعة  في 
Afzal Khan )بريطاني، ممثل رئيس مجموعة تحالف 
المسلمة  الجماعات  لدى  والديمقراطيين  االشتراكيين 
األربعة(،  الخليجية  الصداقة  مجموعات  في  وعضو 
البعثة.  رئيسة  الحمد،  السفيرة/أمل  لسعادة  وكذلك 
وقد رّكزت الكلمات على أهمية المعرض في التأكيد 
الجسور  مد  وفي  األوروبية  الخليجية  الروابط  على 
بين الجانبين وفي مساهمته بتعزيز العالقات الثقافية 

واالقتصادية.
وقد شددت سعادة السفيرة/أمل الحمد، في كلمتها 
المجلس  لدول  األول  باعتباره  المعرض  أهمية  على 
مجتمعة وبمساهمته في إظهار اإلرث الخليجي المشترك، 
مؤكدة على ضرورة تعزيز التعاون الثقافي بين مجلس 

معرض الرتاث الثقايف اخلليجي يف الربملان األوروبي

وحرصًا  األوروبي  اجلانب  مع  الثقايف  التواصل  جسور  ملد  البعثة  جهود  إطار  يف 
منها على إطالع الربملانيني األوروبيني واملهتمني بالشأن اخلليجي بشكل عام 

على التقارب الثقايف والرتاثي بني دول اجمللس، 
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لحماية  الجهود  ومضافرة  األوروبي  واالتحاد  التعاون 
باتت  التي  والتطرف  العنف  والتراث من ظاهرة  القيم 
تشكل تهديداً مشتركًا لقيم وثقافة ومصالح الجانبين. 
لدول  الثقافية  االستراتيجية  أن  إلى  أشارت  كما 
المجلس تشدد على أهمية الحوار بين الثقافات، وتعزيز 
وقد  المدني.  المجتمع  ومؤسسات  الثقافي  المرأة  دور 
انتهزت الفرصة أيضًا إلطالع الحضور على قرب افتتاح 
معهد الدراسات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية 
في جامعة KU Leuven، كخطوة إضافية نحو تعزيز 

الروابط الثقافية الخليجية األوروبية.
من  واسعة  إعالمية  بتغطية  االفتتاح  حفل  وحظي 
تلفزيونية  ومحطات  عربية  وصحف  أنباء  وكاالت 
للنواب  وتصريحات  مقابالت  شملت  وأجنبية،  عربية 

األوروبيين ولرئيسة البعثة على هامش المعرض. 
مقتنيات المعرض:

يضم المعرض ثالثة أقسام:
القسم األول يحمل 12 لوحة تمثل المعالم الطبيعية 

واألثرية لكل دولة من دول المجلس.
ونماذج  الحرفية  المشغوالت  يضم  الثاني  القسم 

والنحاسيات  والفضيات  الشعبية  اليدوية  الصناعات  من 
المتنوعة.

الخليجية،  التقليدية  األلبسة  يضم  الثالث  القسم 
الرجالية والنسائية.

والثقافية  اإلنسانية  الموروثات  ترسخ  وجميعها 
وهيئات  وزارات  من  مساهمات  وهي  المجلس،  لدول 
في  الخليجية  والسفارات  المجلس  دول  في  الثقافة 

بروكسل.
 رأي البعثة:

والمسؤولين  البرلمانيين  باهتمام  المعرض  حظي 
في المؤسسات األوروبية وغيرهم من المهتمين بدول 
رغبة  يعكس  الذي  األمر  جيداً،  إقبااًل  والقى  الخليج، 
ثقافة  من  جوانب  باكتشاف  األوروبي  العام  الرأي 
التراثي  الوجه  على  كثب  عن  والتعرف  الخليج  دول 
للمنطقة بما من شأنه أن يسهم في تعزيز التواصل بين 
الشعوب وتحسين الفهم المتبادل، ومما يؤكد أيضًا على 
أهمية تقديم الدعم الالزم للبعثة لالستمرار في تنظيم 
المزيد من هذه الفعاليات التي تخدم العالقات الخليجية 

األوروبية.
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 قواعد الدراسات و المعلومات 
بالضرورة  المهام  هذه  وتتطلب 
الدراسات  من  متكاملة  قواعد  توفير 
المتخصصة في شؤون العمل الخليجي 
المشترك بمساراته كافة، وموضوعات 
المماثلة  التكامل بشكل عام، والتجارب 
األخرى، كاالتحاد األوروبي واآلسيان. 
شؤون  جهز  يقوم  لذلك،  وتحقيقًا 
المعلومات بتفريغ الدراسات المنشورة 
مخرجـات  من  وغيرها  الدوريات  في 
مراكـز األبحاث في قاعدة معلومـات 
إعداد  يتطلب  كما  لذلك.  مخصصة 
الدراسات وأوراق العمل، من بين أمور 

ومقاالت وتصريحات  بحوث  من  التعاون  مسيرة مجلس  الصحافة عن  تنشره  ما  تتضمن  معلوماتية  قاعدة  أخرى، 
ومواقف للمسؤولين في الدول األعضاء وخارجها عن مجلس التعاون في مختلف اهتماماته.

مسيرة  جوانب  مختلف  تغطي  والدراسات  المعلومات  قواعد  من  عدداً  المعلومات  شؤون  أنشأت  لذلك،  تنفيذا 
العمل الخليجي المشترك، باإلضافة إلى قواعد إحصائية تدعم في مجملها أعمال الوحدات اإلدارية في األمانة العامة. 

وبإيجاز يمكن تلخيص قواعد المعلومات والدراسات التي أنشأها جهاز شؤون المعلومات في اآلتي:
التعاون  بمجلس  تتعلق  دراسة  ألف  على خمسة عشر  يزيد  ما  القاعدة  الخليجية: وتضم  الدراسات  قاعدة  أواًل: 
والدول األعضاء في الجوانب االقتصادية واألمنية واالجتماعية والعالقات الخارجية وغير ذلك، وهي من 

أفضل قواعد الدراسات المتخصصة في شؤون مجلس التعاون.   

حنو رقمنة قواعد الدراسات يف األمانة العامة

المسيرة  النطالق  األول  العام  منذ  العامة  األمانة  في  والمعلوماتية  المعلومات  شؤون  إنشاء  يجسد   
المباركة لمجلس التعاون في العام 1981 األهمية البالغة التي تحظى بها المعلومات والدراسات ضمن 
مهام واختصاصات األمانة العامة. كما يمثل تنظيميًا التنفيذ العملي لجانب مهم من اختصاصات األمانة 
كلفت  والتي  التعاون،  لمجلس  األساسي  النظام  من  عشرة  الخامسة  المادة  عليه  نصت  ما  وفق  العامة، 
األمانة العامة بأن تتولى »إعداد الدراسات الخاصة بالتعاون والتنسيق والخطط والبرامج المتكاملة للعمل 
المشترك لدول مجلس التعاون«، باإلضافة إلى »إعداد التقارير والدراسات التي يطلبها المجلس األعلى 

أو المجلس الوزاري«.

إعداد: شؤون المعلومات - األمانة العامة لمجلس التعاون
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العامة:  الدراسات  قاعدة  ثانيًا:  
الدراسات  قاعدة  تضم 
العامة في األمانة العامة ما 
دراسة  ألف   60 على  يزيد 
مع  المجاالت،  مختلف  في 
التركيز على الموضوعات 
ذات الصلة باهتمامات لجان 
وقطاعات  التعاون  مجلس 

األمانة العامة.
الصحفية  المصادر  قاعدة  ثالثًا:  
على  وتحتوي  للمعلومات: 
حول  الصحافة  تنشره  ما 
مسيرة مجلس التعاون من 

وإحصائيات  وأخبار  مقاالت 
وتصريحات. 

المواطنة  مكتسبات  عن  شاملة  إحصائيات  القاعدة  تضم  المشتركة:  الخليجية  السوق  إحصائيات  قاعدة  رابعًا:  
الخليجية والسوق الخليجية المشتركة، وهي مرجع يوثق باألرقام بدايات استفادة مواطني دول المجلس 

من قرارات مجلس التعاون ذات الصلة بالمواطنة الخليجية والسوق الخليجية المشتركة.
قاعدة إصدارات األمانة العامة: وهي المكتبة الرقمية إلصدارات األمانة العامة، وتحتوي على حوالي 600  خامسًا:  
مطبوعة تشمل األنظمة، واألدلة، والبيانات، واإلحصائيات والدراسات، وغير ذلك. وتتيح المكتبة الرقمية، 

المدرجة على موقع األمانة 
العالمية  بالشبكة  العامة 
لزوارها  للمعلومات، 
االطالع وتحميل مطبوعات 
وتحقق  العامة.  األمانة 
الرقمية إلصدارات  المكتبة 
انتشاراً  العامة  األمانة 

مكانيًا واسعًا.
وتوظيف  الرقمنة  نحو  التحول 

تقنيات المعلومات
عمل جهاز شؤون المعلومات منذ 
البحث  تكون عملية  أن  البداية على 
نظام  على  مرتكزة  الدراسات  في 
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شؤون  في  المعلومات  تقنية  إدارة  قامت  ولقد  تقني، 
المعلومات بتصميم نظام لذلك آنذاك. وخالل أكثر 
من ثالثة عقود، كانت عملية البحث في الدراسات تتم 

آليًا وبكفاءة عالية نتيجة التطوير المستمر للنظام.
هذا  في  الجديد  مواكبة  اقتضت  الحاجة  أن  إال 
المجال، بحيث ال يقتصر استخدام التقنية على البحث 
في  بل  واإلصدارات،  والبحوث  الدراسات  عناوين  في 
اعتماد التخزين الرقمي للدراسات والبحوث، مما يمكن 
واالطالع  واإلصدارات كاملة،  الدراسات  استرجاع  من 
لألمانة  الداخلية  الشبكة  خالل  من  مباشرة  عليها 
العامة. لذلك، قام جهاز شؤون المعلومات باالتفاق مع 
الدراسات  لرقمنة جميع  المتخصصة  الشركات  إحدى 
أي  التعاون،  مجلس  بمسيرة  الصلة  ذات  واإلصدارات 
رقمنة قاعدة الدراسات الخليجية، ولقد أنجز من ذلك 
القاعدة.  هذه  مكونات  نصف  على  يزيد  ما  اآلن  حتى 
وستكون الدراسات متاحة نصًا للمستفيدين داخل األمانة 

العامة بشكل مباشر، ودون الحاجة إلى زيارة المكتبة.
المعلومات  شؤون  جهاز  عمل  ذلك،  إلى  باإلضافة 
أواًل على توظيف التقنية الحديثة في قاعدة المعلومات 
الثمانينيات  بداية  منذ  تعتمد  كانت  التي  الصحفية 
الميالدية على استخالص المعلومات ورقيًا من مصادرها 

إلكترونيًا،  حيث  استخالصها  إلى 
تم ذلك في العام 2008. ثم عمد 
جهاز شؤون المعلومات بعد ذلك 
إلى تطوير نظام إلكتروني حديث 
يتيح  الصحفية  المصادر  لقاعدة 
البحث في الموضوعات واسترجاع 
القاعدة  المخزنة على  المعلومات 
بسهولة. وتضم قاعدة المعلومات 
الصحفية ما يربو على 138 ألف 
مادة ما بين مقال وبحث وتصريح 
وهي  ذلك،  وغير  وإحصائية، 
اهتمامات  ضمن  تقع  موضوعات 

الوحدات اإلدارية في األمانة العامة.
وضمن خطة التطوير المستمر ألنظمة التشغيل في 
نظام  اعتماد   2016 العام  تم خالل  المعلومات،  شؤون 
المعلومات. ويقوم  المكتبات ومراكز  سمفوني إلدارة 
نظام سمفوني بجميع العمليات الفنية واإلدارية الالزمة 
ويتيح إمكانيات غير محدودة للوصول إلى المعلومات 
حفظها،  طريقة  أو  تخزينها  أماكن  عن  النظر  بغض 
كما يوفر النظام طريقة ارتباط سلسة وسهلة بأنظمة 

مختلفة مثل:
السمعبصرية  المواد  واسترجاع  تخزين  نظم    -

الرقمية.
وعلى  الضوئية  األقراص  على  المعلومات  قواعد    -

اإلنترنت.
نظم تخزين واسترجاع النصوص الكاملة.   -

نظم إعارة الكتب اإللكترونية.   -
نظم الدوريات اإللكترونية.   -

نظام البريد اإللكتروني في أعمال المتابعة.   -
وسيواصل جهاز شؤون المعلومات برنامج التحول 
وتسريع  تكريس  وكذلك  الدراسات،  رقمنة  نحو 
خطوات توظيف التقنيات الحديثة في إيصال المعلومات 

إلى المستفيدين.
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اجلنادرية .. عبق من التاريخ
املهرجان الوطين للرتاث والثقافة باململكة العربية السعودية

يعد مهرجان اجلنادرية كل عام مناسبة تارخيية يف جمال الثقافة ومؤشرًا 

عميقًا للداللة على اهتمام قياداتنا احلكيمة بالرتاث والثقافة والتقاليد والقيم 

العربية األصيلة.

كما يعد مناسبة ميتزج يف نشاطاتها عبق تارخينا اجمليد بنتاج حاضرنا الزاهر. 

ومن أمسى أهداف هذا املهرجان التأكيد على هويتنا العربية اإلسالمية وتأصيل 

موروثنا الوطين بشتى جوانبه وحماولة اإلبقاء واحملافظة عليه ليبقى ماثاًل 

لألجيال القادمة.

أهداف الجنادرية 
التي  واالجتماعية  الدينية  القيم  على  التأكيد   .1
تمتد جذورها في أعماق التاريخ لتصور البطوالت 
الحميدة  والتقاليد  العادات  السترجاع  اإلسالمية 

التي حث عليها الدين اإلسالمي الحنيف.
إيجاد صيغة للتالحم بين الموروث الشعبي بجميع   .2
تعيشها  التي  الحضارية  اإلنجازات  وبين  جوانبه 

إزالة  على  والعمل  السعودية،  العربية  المملكة 
الحواجز الوهمية بين اإلبداع األدبي والفني وبين 

الموروث الشعبي.
تشجيع اكتشاف التراث الشعبي وبلورته بالصياغة   .3

والتوظيف في أعمال أدبية وفنية ناجحة.
ورعايته  الشعبي  بالتراث  االهتمام  على  الحث   .4
وصقله والتعهد بحفظه من الضياع وحمايته من 
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اإلهمال.
ليدفع  الشعبي  الموروث  قيم  صقل  على  العمل   .5
برموزه إلى واجهة المخيلة اإلبداعية، ليكون في 
الفنية  موروثاتهم  من  خيارات  المبدعين  متناول 

بألوان الفن واألدب.
كنوز  من  لالستفادة  التراث  دراسة  تشجيع   .6
اإليجابيات كالصبر وتحمل المسؤولية واالعتماد 
على الذات لتدعيمها والبحث في وسائل االستغالل 

األمثل لمصادر البيئة المختلفة.
بواسطة  الشعبي  بالموروث  التعريف  على  العمل   .7
حتى  المحسوس  على  واالعتماد  األدوار  تمثيل 
تكون الصورة أوضح وأعمق، وإعطاء صورة حية 

عن الماضي بكل معانيه الثقافية والفنية.
السوق الشعبي

تشارك جميع إمارات المناطق هذا العام في السوق، 
أصل  من  حرفة   »80« على  الشعبي  السوق  ويحتوي 
المهرجان  دورة  في  مشاركة  يدوية  حرفة   »300«
بواقع  العام  لهذا  الحرف  زيادة  تم  حيث  العام  لهذا 
»32«، كما يشارك بداخل السوق دول مجلس التعاون 

متمثلة بدولة الكويت وسلطنة عمان.
لهذا  المشاركة  الحرف  عدد  )ويقدر 
العام بنحو 300 حرفة يقدمها حوالي 250 
كافة  من  الحرف  مختلف  يمثلون  حرفيًا 

مناطق المملكة ودول مجلس التعاون(.
الحرف اليدوية 

الخّراز:  
تزال  وال  قديمة  شعبية  الخرازة حرفة 
والخراز  الحاضر،  يومنا  حتى  منتشرة 
بسيطة  بأدوات  الجلود  مع  يتعامل  حرفي 
والمخاريز  والسكاكين  كالمقصات 
والمجاذيب، وينتج الخراز عدداً من األدوات 
كالنعال والقرب والصمالن الخاصة باللبن 
والمحازم  البنادق  وخباء  الدهن  وعكاك 

والغروب.
الجلود  فهي  للخراز  األولية  المادة  أما 

التي يجلبونها من مناطق مختلفة. 
صناعة المشالح:

زمن  منذ  األحساء  منطقة  بها  تشتهر 
مناطق  بين  كبيرتين  وشهرة  سمعة  لها  فكان  قديم 
المملكة وتوارثها اآلباء عن األجداد وهي موجودة إلى 
يومنا الحاضر، ويستخدم فيها الحائك خيوطًا متنوعة 
وصوف  اإلبل  وبر  من  المستخرج  الغزل  خيوط  منها 

األغنام، وتصدر المشالح إلى جميع مناطق المملكة.
صناعة المسابح:

بالدنا  في  المشهورة  التقليدية  الحرف  إحدى 
مكة  منطقتي  في  أكثر  تتركز  شهرتها  لكن  قديمًا 
في  الحرفي  ويستخدم  المنورة،  والمدينة  المكرمة 
األدوات  من  يتكون  ودقيقا  بسيطا  جهازا  المجال  هذا 
اآلتية: المخراطة والقوس والمثقاب والعزاب والمسن 
والقردان. أما المادة الخام المستخدمة لصناعة المسابح 
فهي عظام الحيوانات وخاصة السير التي تستخرج من 
البحار، ثم يقوم الحرفي بحفها ونقشها وتلوينها، وقد 
تصل قيمة بعض السبح إلى أسعار مرتفعة بحسب مادتها 

الخام كالكهرمان مثاًل وبحسب نقوشها وزخرفتها.
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صناعة األختام وكتابة األمهار:
بهذه  المتخصصين  األشخاص  بعض  هناك  كان 
المهنة، حيث يقومون بحفر األختام والكليشيهات ألناس 
األحياء  وعمد  والقضاة،  والمشايخ  كالكتاب  معينيين، 
األوراق،  به  يمهر  خاص  خاتم  شخص  ولكل  والتجار، 

وهي بمثابة التصديق على محتويات الوثيقة.
األدوات  طريق  عن  يدويًا  بحفرها  صانعها  ويقوم 
تظهر  لكي  مقلوب  بشكل  وتحفر  البسيطة  اليدوية 
عند ختمها بشكلها الصحيح، واشتهرت بها منطقة مكة 

المكرمة والمدينة المنورة وغيرها من المدن.
صناعة العصايب:

المعروفة  القديمة  الحرف  من  العصايب  حرفة 
المنطقة  جبال  في  تنبت  التي  العطرية  الخطور  باسم 
الجنوبية، وتستخدم في األفراح ومناسبات األعياد حيث 
تعج  زكية  روائح  وتعطي  الرأس  هامة  فوق  توضع 

بأنواع الزهور الجبلية وتعطي شكاًل جماليًا لالبسها.
التطريز:

النساء  كانت  والتي  جداً  القديمة  الحرف  من 
يمارسنها، وتطورت ودخل الرجال في هذا المجال مع 
ولمسته  صناعتها  مهارة  على  وتعتمد  الزمن،  مرور 
برسم  يقوم  حيث  ذلك  في  الحرفي  وبراعة  اليدوية 
خيوطًا  ذلك  في  مستخدمًا  واإلبرة،  بالخيط  األشكال 
بأشكال  لتظهر  ومتداخلة  متعددة  وأشكااًل  متنوعة 

جميلة تروق ناظرها.
النسائية  األلبسة  بعض  على  التطريز  وينقش 
كالّدراعة بأنواعها المختلفة )كالموركا( في منطقة 
وكذلك  القطيفة،  خامة  فيها  والمستخدم  عسير 
بعض  على  التطريز  ينقش  سفرة( كما  وأم  عصا  )أم 
يسمى  ما  أو  كالشيلة  النسائية  الرأس  أغطية  أنواع 
قديمًا المريشة، ويستخدم التطريز على بعض األلبسة 
الرجالية كالثوب المزودان وغترة الصوف والطواقي 

المطرزة بالزري أو الحرير.
الموقع الرسمي للمهرجان الوطني للتراث والثقافة

www.janadria.org.sa



المملكة  في  الطيران  بتاريخ  الرياض  مدينة  في  للطيران«  الجزيرة  »صقر  متحف  يحتفظ 
العربية السعودية، منذ البدايات األولى التي شهدت فيها مناطق السعودية أنشطة مختلفة للطيران، 
للتأمل،  تدعو  الطيران، كلها  تاريخ  من  ومشاهد  المتحف صوراً  يضم  الحالي. كما  وقتنا  حتى 

إضافة إلى أنه يضم عدداً من الطائرات القديمة، التي ُتعّدُ شاهداً على هذا التاريخ ومراحله.
وُدشن متحف صقر الجزيرة للطيران في السابع من شوال عام 1419هـ، وفتحت أبوابه للزائرين في 17 رمضان 
الحضارية  المعالم  من  العديد  تضم  التي  الرياض،  العاصمة  في  بارزاً  َمعلمًا حضاريًا  ُيعّد  وهو  1424هـ،  عام  من 

والتاريخية.
  مكان استراتيجي

ويقع المتحف على الطريق الدائري الشرقي لمدينة 
متر  ألف  بـ25  التقريبية  مساحته  وتقدر  الرياض، 
مربع، ويجسد تاريخ الطيران في السعودية عبر مراحله 
المختلفة، التي تبدأ بما قبل التأسيس، وهي الواقعة بين 

عاَمْي 1333-1344هـ.
الطريق  على  استراتيجيًا  مكانا  المتحف  ويحتل    
الدائري الشرقي لمدينة الرياض، بين مخرَجْي 10و11، 
حيث تظهر طائرة من طراز لوكهيد إل1011- تراى 
ستار، تحمل شعار الخطوط السعودية، وهي مرئية من 

الطريق الدائري.
ونبعت فكرة تأسيس المتحف من فكرة حفظ اإلرث 
النجاح  قصة  يحكي  الذي  الجوية،  للقوات  التاريخي 

المستمر ألكثر من 100 عام.
الرياض  قاعدة  شرق  في  المتحف  إنشاء  ويأتي 
الجوية، وتحديداً على طريق المطار، ليكون عامل جذب 
سياحي لزوار مدينة العاصمة. كما أن المتحف واجهة 
الجوية  والقوات  عام،  بشكل  المسلحة  للقوات  مشرقة 

بشكل خاص.
القوات الجوية

لمشاهدة  للزوار  أبوابه  يفتح  أن  المتحف  واعتاد 
واالستمتاع  داخله،  الموجودة  القديمة  الطائرات 
بالفقرات المقدمة في المناسبات المختلفة، مثل مناسبة 
راية  تحت  البالد  وتأسيس  للمملكة،  الوطني  اليوم 
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التوحيد. ويحظى الزائرون برؤية الطائرات عن قرب، ومشاهدة األفالم عبر جهاز الطيران التشبيهي، التي ترصد 
تطور حركة الطيران في السعودية، كما يستمتعون بفقرات متنوعة ومسابقات ترفيهية ومرسم للطفل لمحاكاة 

الطيران.
ويقدم المتحف للزوار في بداية الزيارة نبذة مختصرة عن تاريخ القوات الجوية عن طريق أحد المرشدين. بعد 
ذلك تبدأ الزيارة على مسار معين، يتجول من خاللها الزوار في أرجاء المتحف، ويتم تعريف الزوار على المقتنيات 

والوثائق والصور الموجودة فيه، والسماح لهم بالتصوير.
تاريخ  عن  فكرة  إعطاء  على  المتحف  يركز  كما 
للمتحف  التشغيلية  الالئحة  ونصت  الجوية.  القوات 
على أن تكون التذكرة على فئتين، فئة مخفضة لطالب 
أتاح  وقد  للعامة.  أخرى  وفئة  والجامعات،  المدارس 

المتحف لذوي االحتياجات الخاصة الدخول بالمجان.
التطور التاريخي

ويركز المتحف على نبذة تاريخية للقوات الجوية 
يومنا  إلى  1920م  في  إنشائها  منذ  السعودية  الملكية 
هذا، ويساعده على ذلك وجود قاعات عرض، تحتوي 
الملكية  الجوية  القوات  تاريخ  عن  معروضات  على 

السعودية، ومحركات الطائرات واألسلحة.
للقوات  التاريخي  التطور  المتحف في سرد  ونجح 
الملك  يد  على  نشأتها  منذ  السعودية  الملكية  الجوية 
عبدالعزيز -طيب اهلل ثراه- إلى ما وصلت إليه في هذا 
تجلب  فريدة،  وأساليب  وجذابة،  شيقة  بطرق  العصر، 
الفخر واالعتزاز لكل مواطن، يرى كيف كان التطور 

سريعًا ومتالحقًا للقوات الجوية الملكية السعودية.
صالة  من  األولى  مرحلته  في  المتحف  ويتكون 
حقيقية،  طائرات  على  تحتوي  مغطاة،  رئيسية  عرض 
دخلت الخدمة في سالح الطيران السعودي، ومجسمات 
مقصورات  أربع  إلى  إضافة  الطائرات،  لبعض  صغيرة 
الجوية.  القوات  بتاريخ  خاص  وركن  عرض،  شاشات 
من  مجموعة  على  الزائر  يتعرف  العلوي  الجزء  وفي 
والمالبس  والرتب  والقنابل  الصواريخ  مثل  األسلحة، 
التي  العرض  لوحات  بعض  يوجد  كما  العسكرية، 

تحتوي على األوسمة واألنواط العسكرية.
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موافقة مجلس الوزراء
عبدالعزيز  بن  سلطان  األمير  موافقة  وصدرت 
-يرحمه اهلل- على إقامة المتحف عام 1419هـ، وتزامن 
الفتتاح  المئوية  بالذكرى  االحتفاالت  مع  افتتاحه 

مدينة الرياض.
شوال  من  السابع  في  المتحف  افتتاح  تم  وبالفعل 
الملك  الشريفين  الحرمين  خادم  برعاية  1419هـ، 
وليًا  كان  عندما  اهلل  يرحمه  عبدالعزيز  بن  عبداهلل 
يستقبل  والمتحف  الوقت  ذلك  ومنذ  آنذاك.  للعهد 

الوفود الرسمية والضيوف والزوار الرسميين.
الوزراء  مجلس  موافقة  صدرت  عدة  سنوات  وبعد 
افتتاحه  تم  وبالفعل  للمتحف.  التشغيلية  الالئحة  على 
في 17 رمضان 1424هـ، برعاية رئيس هيئة األركان 
األمير  عن  نيابة  المحيا  علي  بن  صالح  أول  الفريق 

سلطان بن عبد العزيز.
  طائرة داكوتا

ويحتوي المتحف على جميع الطائرات التي خدمت 
بينها  من  اآلن،  حتى  البداية  منذ  الجوية  القوات  في 
الملك عبدالعزيز  أول طائرة مدنية كان يستخدمها 
-يرحمه اهلل-، وهي طائرة داكوتا، ثم استخدمها بعده 
األولى  المدنية  والطائرة  اهلل-.  -يرحمه  سعود  الملك 
الملك  إلى  روزفلت  األمريكي  الرئيس  أهداها  قد 

عبدالعزيز -يرحمه اهلل- قبل 70 عامًا.
وكان في البداية سالح الطيران هو المسؤول عن 
صيانة تلك الطائرة المدنية وتجهيزها. وعندما أحيلت 
للتقاعد حفظت في  المدنية  الملك عبدالعزيز  طائرة 
ثانية،  أن تم إظهارها مرة  إلى  الجوية  القوات  مخازن 

وإعادة تجديدها وتشغيلها للطيران مرة ثانية.
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 وال تحتاج هذه الطائرات إلى الصيانة، وإنما هناك 
حالتها  وعلى  عليها  والحفاظ  لتخزينها  خاصة  طرق 
الحالية؛ إذ تفرغ من الوقود والزيوت والسوائل األخرى 
حالتها  على  تبقى  يجعلها  وهذا  الهيدروليك،  ونظام 
المغطاة  الصاالت  في  وجودها  إلى  إضافة  الطبيعية، 

والمكيفة.
المتحف  يضم  أن  فكرة  للمسؤولين  نبعت  وهنا    
أيضًا  المتحف  يضم  حيث  الملكية،  الطائرات  سلسلة 
الطائرات التي كان يستخدمها الملك فيصل والملك 

خالد -رحمهما اهلل-.
تقاعد الطيران

وتدخل جميع الطائرات التي تحال إلى التقاعد إلى 
تورنيدو  طائرة  الطائرات  تلك  بين  ومن  المتحف. 

 )F5(وطائرة للتقاعد،  إحالتها  بعد  االعتراضية 
الموجودة حاليًا، التي جاءت من الواليات المتحدة مقابل 
المتحدة،  الواليات  عنها  تبحث  كانت  قديمة  طائرة 
وكانت موجودة لدى السعودية، فحصلت عليها الواليات 
للسعودية.  منحتها  التي   )F5( طائرة  مقابل  المتحدة 
موجودة  إمباير  وطائرة   )F86( مثل  طائرات  وهناك 

في المستودع.
وبين  بينه  التنسيق  تعزيز  إلى  المتحف  ويسعى 
بريطانيا  متحف  مثل  األخرى،  العالمية  المتاحف 
ومتحف أمريكا في واشنطن، بهدف إيجاد قنوات اتصال 
بين  للطائرات  تبادل  وهناك  العالمية.  المتاحف  مع 

بريطانيا وأمريكا والسعودية.
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»هذه المنطقة هي مهد الحضارة اإلنسانية، وإذا نجح 
اإلنسان العربي والمسلم في بناء حضارة في الماضي، فهو 
قادر من  جديد على استئنافها«، كلمات لصاحب السمو 
الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس دولة اإلمارات رئيس 
مجلس الوزراء حاكم دبي، في القمة العالمية للحكومات، 
تبعث على الحياة وتشحذ الهمم. قمة استضافتها دبي في 
دورتها الخامسة، ودار في أروقتها عرس معرفي تنموي 
شخصية   4000 بحضور  عالميًا  األضخم  هو  استشرافي 
إقليمية وعالمية يمثلون 138 دولة جمعتهم تلك المنصة 
الخليجية التفاعلية، والتي اعتالها 90 متحدثا في 114 
جلسة لإلجابة عن 50 سؤاال حول التحديات المستقبلية، 
أمام قادة العالم وصناع التنمية،  كما أجابت على السؤال 

المحوري: كيف يمكن استئناف حضارتنا العربية؟ 
العالمي  بالحوار  أجندتها الملهمة  القّمة  استهلت 
للسعادة الذي دار بين أكثر من 300 خبير لبحث سبل 
أبرز  العالم، كان  إنسان حول  7 مليار  إسعاد أكثر من 
محاوره دور الحكومات في تحقيق السعادة والرفاه، مما 
كأولوية  مواطنيها  إلسعاد  العالم  حكومات  توجه  عكس 
منّصاتها  تنّوعت  ثّم  عالمية.  واستراتيجية  رئيسية 
بحوارات استثنائّية لحلول مستقبلّية في التعليم، والصحة، 
والتغّير المناخي، واألمن الغذائي، والتكنولوجيا الرقمّية 
واستشراف  المعرفة  ومسّرعات  واالبتكار  والعولمة، 
حكومات المستقبل، لتؤسس لحراك عالمي وتعاون دولي 
غير مسبوق يتصدى للمتغيرات المتسارعة التي تؤثر في 
متحف  القّمة  َصاَحب  ومستقباًل.  حاضراً  الحكومات  أداء 
عرض  الذي  الخالقة  الحكومات  ومعرض  المستقبل 
الذكية  امستردام  منصة  مثل  دولة،  من12  ابتكاراً   13
من  شريك   100 من  أكثر  بفاعلية  فيها  يشارك  التي 
المدينة،  لتحديات  مبتكرة  بحلول  الهولندي  المجتمع 
المفتوحة،  الحكومة  وكالء  لبرنامج  البرازيل  وابتكار 
وائتالف علم الميتاجينوميكس والتصميم المعرفي لنظم 
المناطق  في  الحيوية  والمنظومات  التحتية  المواصالت 
الحضرية، وهو ائتالف يضم 70 مدينة من جميع أنحاء 
الرضى  تحقيق  تجاوزت  ابتكارات  من  وغيرها  العالم، 

قمة عاملية برؤية خليجية

بقلم الدكتور: عماد الدين حسين*
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للمواطن إلى إسعاده.
واحتضنت القمة نخبة من الشباب يمثلون 22 دولة 
عربية في »منتدى الشباب العربي« األّول من نوعه، 
حيث تم إطالق سبع مبادرات وجد فيها الشباب العربي 
ومواهبهم  طاقاتهم  يوظف  تنمويًا  حضاريًا  تكاماًل 
المؤسسية، ويزرع آمااًل طال انتظارها نحو غد عربي 
ألمة  الوثقى  العروة  ووشائج  باالستدامة  مزدهر 
حضارية خرج من رحمها علماء عظماء كابن خلدون 
وابن سينا والخوارزمي وغيرهم. وجاءت أمانة مجلس 
التعاون حاضرة برئتها الشبابية بعد اختيار شخصية 
الطموحة وهي شيماء  المجلس  واعدة من شخصيات 
عن  العربي  الشباب  منتدى  سفيرة  لتكون  المزروع 
المملكة العربية السعودية. وضمن جوائزها الملهمة 
السنيغالية  الصحة  بوزيرة  القمة  احتفت  والفريدة، 
حيث  العالم،  في  وزير  ماري كول« كأفضل  »آوا 
ُولد التتويج من رحم سبعة معايير تمّثلت في توظيف 
االبتكار في تنفيذ المشاريع الحيوية، وأثرها الفعال 
والمستدام على حياة الشعوب، إضافة إلى تمتع الوزير 

بقيم اإليجابية والشفافية والنزاهة.
 أحد أهم معالم هذه القمة، هي الجلسة التاريخية 
لسمو الشيخ محمد بن راشد حول استئناف حضارتنا 
والوطن  للعالم  وصفته  سموه  خاللها  قدم  العربية، 
الزاخرة  الرسائل  من  مجموعة  عبر  خاصة  العربي 
كان  االستباقية؛  والرؤية  التجربة  وعمق  بالحكمة 
التعاون  لمجلس  سيكون  أنه  سموه  تأكيد  أبرزها 
بكلمات  مستقباًل،  العربية  األمة  على  إيجابي  تأثير 
سنوات   4 »خالل  والعزم:  والثقة  التفاؤل  نبضها 
سيحقق المجلس بقيادة الملك سلمان مثل ما حقق 
واإلرادة  اإلنسان،  في  االستثمار  وأن  سنة«   40 في 
واإلنجاز،  القادة  وصناعة  واألمل،  والعمل  واإلدارة، 
هي مفاتيح لحكومات تبتغي تحقيق االزدهار والرفاه 
يملك  العربي  اإلنسان  أن  أكد  كما  لشعوبها؛ 

المقومات الحضارية التي تمكنه من استئنافها. 
وبقيت  أيام،  منذ  الخامسة  القمة  ستار  ُأسِدل 

تعمل  واإلبداعية  والبحثية  المعرفية  محركاتها 
فبراير   11 فى  السادس  لإلصدار  لإلعداد  توقف  بال 
2018؛ قمة صنعتها عقول عربية، أدارتها باحترافية، 
تستشرف  وهي  استثنائية  أطروحات  وقّدمت 
أيدي  بين  القمة  لقد وضعت  المستقبلية.  الحكومات 
الحكومات العربية ومتخذي القرار معينا غير مسبوق 
من الممارسات العالمية واالبتكارات الخالقة، وأهدتها 
الحضاري.  دورها  الستئناف  جديدة  انطالق  منصة 
واقع  لتخّطي  راسخًا  الدورة جسراً  كما شّكلت هذه 
واعد  لغد  والعبور  والحروب  باألزمات  مزدحٍم 
في  جديد  شمولي  بنهج  التنموي  التكامل  بتجارب 

البيت العربي الفريد. 
في  المخلصين  الجاّدين  الطامحين  أمام  ختامًا، 
والقيم  اإليجابية  المواطنة  أصحاب  العربي،  عالمنا 
والمصير  الوطن  وشركاء  البناءة  المجتمعية 
وصفة  واالستدامة،  والرخاء  والمعرفة  والمسؤلية 
عالمّية زاخرة باإلجابات على واقع ومستقبل التعليم 
والصحة واألمن الغذائي واالبتكار والسعادة والتنّوع 
والحلول  الريادية  بالتجارب  ونابضة  االقتصادي، 
أقوالهم  أفعالهم  تسبق  استباقّيين  لقادة  االبتكارية 
ولسان حالهم: َنِعي ما نفعل وَنِفي بما نقول ونستثمر 

في العقول ِلَغٍد مأمول.

وإداري  قانوني  مستشار  حسين:  الدين  عماد  الدكتور   *
مجاالت  في  وخبير  وُمدرب  دولي  تجاري  وُمحكم 
الدولية  والعقود  المؤسسي  ز  والتمّيُ والتطوير  القيادة 
الدولية  اإلدارة  المعرفة. دكتوراة في  وإدارة  والتفاوض 
في  والماجستير  بنيويورك،  الدولية  اإلدارة  كلية  من 
في  مـــاري  كوين  كلية  من  الدولي  التجاري  القانون 
لندن، عضو في العديد من الجمعيات المهنّية الدولية في 
التنفيذي  الرئيس  حاليًا  يشغل  واألدب.  واإلدارة  القانون 
المتخصصة  الدوليون«  اإلداري  ز  التمّيُ »رّواد  لمجموعة 
والتدريب.  والترجمة  واإلدارية  القانونية  االستشارات  في 
حاز على العديد من الجوائز واألسمة التقديرية. أبوظبي 

emadkna@gmail.com ـ
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بعض  وأخرى  آونة  بين  المؤسسات  بعض  تقيم 
خارج  وعائالتهم  لمنسوبيها  الترفيهية  البرامج 
لهذه  أثر  من  هل  للذهن:  ويتبادر  العمل،  نطاق 
هؤالء  وارتباط  رضا  درجة  ارتفاع  على  األنشطة  
الموظفين بالمؤسسة؟ أو زيادة حب ووالء الموظفين 
منسوبي  لدى  اإلنتاجية  زيادة  أو  لمؤسساتهم؟ 

المؤسسة؟
باإليجاب،  األسئلة  على  اإلجابات  جميع  بالطبع 
األنشطة االجتماعية والرحالت  للترفيه وتوفير  لما 
واأللفة  بالترابط  والشعور  والخارجية،  الداخلية 
المؤسسة  منتسبي  بين مختلف  والتعاون  والمحبة 
وذويهم من تأثير إيجابي قوي لزيادة رضا واستحسان 

وإنتاجية الموظفين.
وهذا هو أحد العوامل الهامة التي سأتطرق لها في 

مقالي هذا  »زيادة اإلنتاجية«.
اإلنتاجية:

العمل  في  مهمة  أساسية  جزئية  اإلنتاجية  تعتبر    -
أو  وهي من األركان األساسية لنجاح أي شركة 
مؤسسة أو مشروع، فأصبح من الضروري تحسين 

ورفع اإلنتاجية.
-  ينظر االقتصاديون إلى اإلنتاجية على أنها المصدر 
االجتماعية  والرفاهية  االقتصادي  للنمو  الحقيقي 

وتحسين مستوى المعيشة في أي بلد.
واالستغالل  األكفأ  االستخدام  تعني  واإلنتاجية   -
األمثل للموارد المتاحة المتمثلة في القوى العاملة.
نمو  أجل  من  تتسابق  المتقدمة  الدول  نجد  لذا 
وزيادة اإلنتاجية والمحافظة على استمراريتها، بإدخال 
التكنولوجية  الجوانب  في  المستمرة  التحسينات 
خالل  من  الدول  هذه  وتمكنت  والبشرية،  واإلدارية 
ذلك تحقيق تقدم صناعي كبير مكنها من السيطرة 

والتحكم في االقتصاد العالمي.
ومن الدول التي برعت وتميزت في هذا المجال 
فعالة  كوسيلة  اإلنتاجية  استخدمت  حيث  اليابان، 
الحرب  خالل  كليا  تدمر  الذي  اقتصادها  إلصالح 
معدالت  رفع  بفضل  واستطاعت  الثانية،  العالمية 
نمو  معدالت  بتحقيق  ثانية  النهوض  من  اإلنتاجية 

 

احلوافز ودورها يف زيادة اإلنتاجية

بقلم: جناة بنت علي شويطر *
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عالية في اإلنتاجية.
اليابان،  بتجربة  آسيا  شرق  جنوب  دول  وأخذت 
مجتمعاتها  توعية  أجل  من  الكبيرة  الجهود  بتركيز 
وبوضع  اإلنتاجية،  وزيادة  األداء  تحسين  بأهمية 

السياسات والبرامج الوطنية لتحقيق أهدافها.
أهم عوامل رفع اإلنتاجية:

المؤسسة  أهداف  على  الموظفين  تعرف  مدى   .1
تلك  ووضع  صياغة  في  والمشاركة  ورؤيتها 
األهداف، فوضوح األهداف سيزيد من رضا وارتباط 

الموظفين بمؤسساتهم وبالتالي زيادة إنتاجيتهم.
للموظفين  المحفزة  اإليجابية  الناجحة  القيادة     .2
النفسية  الراحة  من  جواً  تخلق  بتقديرهم 

للموظفين.
المحبة  روح  ونشر  مريحة  عمل  بيئة  توفير     .3
روح  يخلق  ومسؤوليهم  الموظفين  بين  والتآلف 

التعاون.
الداخلية  العمل  وورش  التدريبية  البرامج  توفير     .4
والخارجية تؤدي إلى رفع كفاءة وأداء الموظفين 
زيادة  يحقق  مما  بأنفسهم  الموظفين  ثقة  وزيادة 
هذه  أثبتت  التي  الشركات  أبرز  ومن  اإلنتاجية. 
النظرية عملّيا شركة موتوروال والتي قّدرت بأن 
عاد  الموظفين  تدريب  على  تّم صرفه  دوالر  كل 
قامت  التي  للدراسة  وفقًا  دوالراً،  بثالثين  عليهم 

.)Merrill Lynch( فيها ميريل لينش
القرارات  التخاذ  الكافية  المساحة  الموظفين  منح     .5
وفق قدراتهم ومؤهالتهم يشعرهم بأنهم مساهمون 

في نجاح المؤسسة.
6.   تعزيز وتشجيع بناء فرق العمل يخلق بيئة مريحة 
للعمل توّفر الّثقة والتقّبل والتعاون المطلوب بين 

الموظفين.
وضع  عن  الموظفين  مع  والصراحة  الشفافية     .7
المؤسسة لفهم التحّوالت االستراتيجية التي تقوم 
بها المؤسسة بسبب الوضع التنافسي أو االقتصادي.

لكل  العمل  وإجراءات  والسياسات  اللوائح  وضوح     .8
والرضا  واالنتماء  الطمأنينة  روح  تبث  الموظفين 

للجميع.

تطبيق أخالقيات العمل التي تقوم على مبدأ الكفاءة     .9
االهتمام  أن  والنزاهة، كما  واالستقامة  والجدارة 
يؤدي  الوظيفية  بالموظفين مهما كانت مواقعهم 

إلى زيادة إنتاجيتهم.
10.  التغيير في نمط وروتين العمل باستمرار حتى ال 

يشعر الموظفون بالملل والكسل فتقل إنتاجيتهم.
أخيرا فإن من الوسائل الفعالة جداً لتحقيق المزيد   .11
من اإلنتاجية هو رفع الروح المعنوية بالثناء على 
الجميع،  أمام  والمتميزين  المجدين  الموظفين 
وتشجيعهم بالحوافز والمكافآت المادّية والمعنوّية. 
العمل  تأدية  هو  اإلنتاجية  تحسين  محور       إذن 
بالطريقة الصحيحة، وبكفاءة أحسن، وأن العمل بكفاءة 
وهذا  لألفراد،  اإلنتاجي  السلوك  على  أساسا  يعتمد 
الشخصية  تكون  عديدة  لعوامل  نتيجة  هو  السلوك 
البيئة  تحددها  شخصية  عوامل  للفرد  ومنها  المميزة 
إدارية  عوامل  ومنها  والثقافية،  والتراثية  االجتماعية 

وتنظيمية.
إن ما تحقق لليابان والدول المتقدمة األخرى من 
الوعي  نتيجة  جاء  اإلنتاجية،  في  عالية  نمو  معدالت 
تغيرات  إلدخال  منظمة  وبجهود  اإلنتاجية  بأهمية 
فعالة  اعتمادها كوسيلة  تم  اإلنتاجية  لنجاح  جوهرية 

لرفع كفاءة منتجاتها في األسواق العالمية.

المصادر:
السوق  ألبحاث  / شركة سندس  البواليز  إبراهيم     -

وقياس الجودة.
فهد بن مبارك القثامي / جريدة الرياض.    -

* األستاذة نجاة بنت علي شويطر بكالوريوس علوم إدارية من 
جامعة الكويت، حاصلة على العديد من الدورات والشهادات  
من  التدريب  شهادة  ضمنها  من  الذاتي،  التطوير  مجال  في 
تدريب  لدورة  واالستشارات  للتدريب  )قلوبل(  أكاديمية 
الحاسب اآللي، كما شاركت في  أنظمة  المدربين، ودورات 
تقديم العديد من المحاضرات المتخصصة في أنظمة التقاعد،  
بالهيئة  سابقا  والخدمات  االتصاالت  لمركز  مديرة  عملت 

العامة للتأمين االجتماعي.
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الموضوعات  جميع  اجتماعها  في  اللجنة  استعرضت 
المكلفة بها من قبل وزراء العدل وفق القرارات الصادرة عن 
اجتماعهم الثامن والعشرين المنعقد في أكتوبر الماضي، 
)القوانين(  األنظمة  من  تشريعية  مبادئ  استخالص  منها 
الوزارية  اللجنة  إطار  في  إقرارها  تم  التي  االسترشادية 
لوزراء العدل بدول المجلس، وبحث تطوير اتفاقية تنفيذ 
تسجيل  ومعوقات  القضائية  واإلعالنات  واإلنابات  األحكام 
المحامين بدول مجلس التعاون، إضافة إلى إعداد مشروع 
قانون موحد لمكافحة التطرف، إلى جانب متابعة اتفاقية 
تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين دول مجلس التعاون.

موضوع  بحث  األول  اجتماعها  في  اللجنة  وناقشت 
قانون العدالة ضد رعاة اإلرهاب )جاستا(، ومقترح المملكة 
السعودية بإحداث اجتماع دوري لرؤساء وأجهزة  العربية 

التفتيش القضائي بدول مجلس التعاون.
وقال عيسى بن سالم بن محمد البراشدي، مدير دائرة 
التعاون الدولي بالندب ممثل الوزارة، إن الموضوعات التي 
مباشرة  ومتابعة  خاصة  بأهمية  تحظى  اللجنة  تنظرها 
أولى  تبدأ  أن  اللجنة  ارتأت  وقد  العدل،  وزراء  قبل  من 
اجتماعاتها باستعراض الدراسة التي أعدتها األمانة العامة 
لبحث  والقانونية(  التشريعية  )الشؤون  التعاون  لمجلس 
من  اإلرهاب  رعاة  ضد  العدالة  األمريكي  القانون  تداعيات 
من  القانون  هذا  شهده  لما  وذلك  العدلية،  جوانبه  حيث 

اهتمام واسع.
علمية  دراسة  لتقديم  تسعى  اللجنة  إن  بقوله  موضحًا 
سيتم  القانون  تجاه  الرؤى  من  مجموعة  تتضمن  فنية 
لالطالع  القادم  اجتماعهم  في  العدل  وزراء  إلى  تقديمها 

عليها والتقرير المناسب بشأنها.
مقترح  بدراسة  اللجنة  قيام  جانب  إلى  هذا  وأضاف، 
القضائي  التفتيش  وأجهزة  لرؤساء  دوري  اجتماع  إحداث 
بدول المجلس وذلك من خالل وضع التصورات المناسبة 
وتبادل  الفني  المجال  في  األجهزة  تلك  بين  للتعاون 
جدول  على  معروضًا  الموضوع  سيكون  حيث  الخبرات، 
أعمال االجتماع السنوي الثامن ألصحاب المعالي والسعادة 

وكالء وزارات العدل بدول مجلس التعاون.
 صحيفة عمان العمانية 1 فبراير 2017

دول جملس التعاون تناقش 
مشروع قانون ملكافحة 

التطرف

شاركت وزارة العدل بسلطنة 

عمان يف أعمال االجتماع األول 

للجنة الدائمة ملسؤولي إدارات 

التعاون الدولي والعالقات الدولية 

بوزارات العدل بدول جملس 

التعاون لدول اخلليج العربية للعام 

احلالي، وذلك بالعاصمة السعودية 

الرياض.



الهيئة االستشارية للمجلس   أكد نائب رئيس 
العربية،  الخليج  لدول  التعاون  لمجلس  األعلى 
التعاون  وحدة  تعزيز  أهمية  الشاهين،  سليمان 

الخليجي المشترك على مختلف األصعدة.
وأوضح الشاهين في تصريح لـ»كونا« عقب 
ختام اجتماع الهيئة في دورتها الـ20 أن االجتماع 
التي تعنى بتعزيز  بحث عددا من الملفات المهمة 
وحدة التعاون الخليجي في كافة المجاالت، إضافة 
إلى أطر التعاون االستراتيجي الخليجي األفريقي 
وتبادل  والمعرفة  الصداقة  مجاالت  وتوسيع 
المصالح، السيما أن عددا كبيرا من الدول العربية 

يقع في قارة أفريقيا.
تمكين  ملف  أيضا  بحث  االجتماع  إن  وأضاف، 
مختلف  في  مساهماتها  وتعزيز  الخليجية  المرأة 
أن  إلى  الخصوص  هذا  في  مشيرا  المستويات، 
الشيخة مريم بنت حسن آل خليفة ترأست اجتماع 
الهيئة الحالي، وهو ما يعكس إيمان دول المجلس 

بقدرات المرأة الخليجية.
شبكات  ملف  بحث كذلك  االجتماع  أن  وبّين 
التواصل االجتماعي بين األهمية والمحاذير، معربا 
المرجوة  نتائجه  االجتماع  أن يحقق  أمله في  عن 
من أجل تعزيز العمل الخليجي المشترك وتحقيق 

التنمية التي سعى إليها اآلباء المؤسسون.
الكويت  دولة  من  وفد  االجتماع  في  وشارك 
األعلى،  للمجلس  االستشارية  الهيئة  في  كأعضاء 
وهم عبداهلل بشارة وناصر الروضان ود.عبدالمحسن 

جمال.
من  تتخذ  التي  االستشارية  الهيئة  أن  يذكر 
سلطنة عمان مقرا لها يبلغ عدد أعضائها 30 عضوا 
بواقع خمسة أعضاء من كل دولة من دول مجلس 
بها  تكلف  التي  بالموضوعات  تعنى  وهي  التعاون، 
من قبل المجلس األعلى بهدف دفع مسيرة العمل 

الخليجي المشترك.

صحيفة األنباء الكويتية 4 فبراير 2017

اهليئة االستشارية جمللس 
التعاون تؤكد أهمية تعزيز 

العمل اخلليجي املشرتك
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خطيب املسجد احلرام: دول جملس التعاون تعيش انسجاما وتعاونا 
رغم الفنت احمليطة

دعا فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن عبداهلل 
إلى  الحرام،  المسجد  وخطيب  إمام  حميد،  بن 
الذي تشهده األمة  التناحر والشقاق  الفرقة  نبذ 
التعايش  تحقيق  على  وحث  اليوم،  اإلسالمية 

واالنسجام.
وقال فضيلته في محاضرة له بجامع اإلمام 
التناحر  »إن  بالدوحة  عبدالوهاب  بن  محمد 
يرجع إلى غياب مبادئ التعايش وعدم احترام حق 
اآلخرين في العيش«، ووصف غياب التعايش بأنه 

خسارة للجميع.
وقال فضيلته في محاضرته »إن الحديث عن 
التعايش هو حديث عن قضية هامة أوالها اإلسالم 
اهتماما خاصا، وتمت ترجمتها بصورة جلية في 
عليه  اهلل  صلى  النبي  عهد  في  المدينة  مجتمع 

وسلم والخالفة الراشدة وما بعدها«.
بقيم  اهتم  اإلسالم  »أن  إلى  فضيلته  ولفت 
التعايش وبناء عالقات قائمة على البر والقسط 
والعفو والصفح«، مشيرا إلى أن مجتمع المدينة 
في عهد النبي صلى اهلل عليه وسلم مثل مجتمعا 
واليهود  والمنافقين  المسلمين  بين  متعايشا 

والمشركين وغيرهم.
العيش المشترك

العيش  هو  »التعايش  أن  فضيلته  وأوضح 
أوضاعهم  اختالف  على  الناس  بين  المشترك 
ومقاصدهم وهو بهذا المعنى ال يعني إلغاء اآلخر 
بل ينظم وسائل العيش بين الناس«، كما بين أن 
التعايش هو شعور داخلي يبرز العالقة اإليجابية 

واالنتماء بين أفراد المجتمع.
في  اهلل  سنن  من  سنة  االختالف  إن  وقال 
من  بالكثير  مستدال  التكامل،  ومقصده  الخلق 
اآليات القرآنية واألحاديث النبوية الشريفة التي 

أكدت هذا المعنى.
سنة االختالف

أن  الحرام  المسجد  وخطيب  إمام  وأوضح 
التعامل مع سنة االختالف يتم من خالل التفكير 
بطريقة منفتحة، مشيرا إلى أن »األطر الضيقة 
ال تنتج سوى خيارات ضيقة، وأن فهم اآلخر ال 
يلزم فيه االقتناع بما يقول وإنما حقه أن تفهمه، 

وتحترم حقه في إبداء الرأي«.
وأشار فضيلته إلى أن وجود الطوائف والفرق 
والمذاهب والشعوب والقبائل مظهر من مظاهر 

سنة االختالف.
التعايش ينطلق من مبادئ  وأكد أن تحقيق 
األخوة وصالح النفس وسالمة الصدر والمساواة 

والمحبة والتواصي بالحق والصبر والرحمة.
دول مجلس التعاون نموذج لالنسجام 

التعاون  وقال د. بن حميد »إن دول مجلس 
به  يحتذى  نموذجا  تمثل  العربية  الخليج  لدول 
دول  »تعيش  وقال  واالنسجام«،  التعاون  في 
الفتن  رغم  وتعاونا  انسجاما  التعاون  مجلس 
واالستقرار  األمن  دعائم  أرسى  وهذا  المحيطة 

في ربوعها«.
وأوضح أن اختالف وجهات النظر بين الدول 
أمر طبيعي ال سيما عندما يكون محكوما بقواعد 

وضوابط تحول دون تحوله إلى تناحر وشقاق.
ودعا د. صالح األئمة والخطباء والدعاة إلى 
أن  مؤكدا  حياتهم  في  التعايش  مبادئ  تحقيق 
التعايش ممارسة وليس تنظيرا فحسب، وقال »ال 
بد أن نتعايش أفرادا وأسرا ومجتمعات ودوال ألن 
فيه مكسبًا للجميع وفي غيابه خسارة للجميع«.

صحيفة الشرق القطرية5 فبراير  2017 
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األمم  مكتب  لدى  الدائم  المندوب  أكد 
المتحدة والمنظمات الدولية األخرى، السفير 
التعاون  مجلس  دول  أن  بوجيري،  يوسف 
اإلنسانية  للمساعدات  المانحين  أكبر  تعّد 
إعادة  عملية  خالل  من  اليمنية  للجمهورية 
األمل ومن خالل المساعدات المقدمة من الدول 
الشقيق. اليمني  الشعب  لمساعدة   األعضاء 
ورحب بجهود السلطات السعودية والشركاء 
المعلومات  وتبادل  الحوار  لتعزيز  اآلخرين 
اإلنساني  المجال  في  العاملين  الشركاء  مع 
من أجل التغلب على التحديات التي تواجههم 
في  اإلنسانية  المساعدات  تقديم  مجال  في 
الملك سلمان  بجهود مركز  مشيداً  اليمن، 
يضطلع  الذي  اإلنسانية  واألعمال  لإلغاثة 
بدور إنساني كبير إلى جانب عمل المنظمات 
التعاون. مجلس  دول  بكافة   اإلغاثية 
لدى  الدائم  البحرين  مملكة  وفد  وشارك 
الدولية  والمنظمات  المتحدة  األمم  مكتب 
األخرى بجنيف برئاسة بوجيري، في اجتماع 
مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية إلطالق خطة 
لعام  باليمن  الخاصة  اإلنسانية  االستجابة 
إطار خطة  األمم بجنيف، في  2017 بقصر 
عمل األمم المتحدة والشركاء العاملين في 
مجال اإلغاثة الطارئة من أجل تقديم الدعم 
والمساعدة للشعب اليمني الشقيق، حيث أدلى 
بمداخلة باسم مجلس التعاون لدول الخليج 

العربية.
وثمن المندوب الدائم في بيانه عمل مكتب 
وسعيه  الدؤوب  اإلنسانية  الشؤون  تنسيق 
الدائم لالستجابة لالحتياجات اإلنسانية حول 
الخصوص،  وجه  على  اليمن  وفي  العالم، 

المتميزة  بجهوده  السياق  هذا  في  وأشاد 
لعام  اإلنسانية  االستجابة  لخطة  اإلعداد  في 
2017، خاصة في ظل األوضاع التي يكابدها 
الشعب اليمني الذي عانى األمرين وال يزال، 
والمخلوع  الحوثي  قوات  انقالب  جّراء  من 

صالح.
وأبدى المندوب الدائم اتفاق دول مجلس 
التعاون مع ما ورد في تعقيب السيد ستيفان 
للشؤون  العام  األمين  وكيل  أوبراين، 
حول  الطارئة،  اإلغاثة  ومنسق  اإلنسانية 
اليمن  في  المتدهورة  اإلنسانية  األوضاع 
تحدق  التي  الجسيمة  والصعوبات  الشقيق 
استمرار  تواجه  التي  الجمة  والتحديات  به، 
مجاميع العمل اإلنساني الدولي على األرض 

اليمنية.
مجلس  دول  حرص  بوجيري  وأكد 
التعاون على تأمين وصول كافة المساعدات 
اإلنسانية التي يحتاجها الشعب اليمني والتي 
استمرار  ظل  في  األطراف،  كافة  تؤمنها 
على  للقيود  االنقالبية  الميليشيات  فرض 
صريح  انتهاك  في  اإلنساني،  العمل  حركة 
وواضح لكافة المواثيق الدولية التي تلزمها 
بتأمين وصول المساعدات اإلنسانية األساسية.
حل  إيجاد  ضرورة  على  التأكيد  وجّدد 
سياسي مبني على المبادرة الخليجية وآليتها 
التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل 
المجتمع  داعيًا   ،2216 األمن  وقرار مجلس 
الدولي لدعم الجهود السباقة التي تقوم بها 
دول المجلس في سعيها إلعادة إعمار اليمن.

صحيفة الوطن البحرينية 10 فبراير 
2017

بوجريي: دول جملس التعاون أكرب مانح للمساعدات اإلنسانية 
إىل اليمن
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الربط  لهيئة  التنفيذي  الرئيس  كشف 
أن  اإلبراهيم،  أحمد  م.  الخليجي،  الكهربائي 
الـ  تجارة الطاقة بين الدول األعضاء تجاوزت 
 30 يعادل  ما  ساعة،  ميجاوات/  مليون   1.300
بين خمس  سابق  وقت  في  تبادله  تم  ما  ضعف 
الدعم  الطاقة ألغراض  تبادل  أن  دول، موضحا 
 1.500 الـ  تجاوز  الست  الدول  بين  المتبادل 

مليون ميجاوات/ ساعة في 2016.
»اليوم«  مع  حواره  في  اإلبراهيم  وأشار 
إلى أن الوفر االقتصادي في استثمارات محطات 
احتياطي  تخفيض  من  والناتج  الكهرباء  توليد 
 6 بـ  يقدر  المركبة  والقدرة  التوليد  قدرات 

مليارات دوالر خالل 25 عاما.
الكهربائي  الربط  شبكة  إنشاء  تكلفة  هي  ما 

الخليجي؟
الخليجي أقل من  الربط  بلغت تكلفة شبكة 
من  أقل  رقما  يعتبر  وهو  دوال  مليار   1.400
وبناء  إنشاء  في  الدول  لدى  المسجلة  األرقام 

المحطات الكهربائية.
ما هي الوفورات االقتصادية التي تحققت للدول 

األعضاء خالل الفترة الماضية؟
من  األعضاء  للدول  تحقق  الذي  التوفير 
الثالث  الخليجي خالل  الكهربائي  الربط  خالل 
السنوات األخيرة بلغ في مجمله أكثر من مليار 
 2014 خالل  التالي:  النحو  على  جاءت  دوالر، 
بلغ 215 مليون دوالر، وفي 2015 بلغ التوفير 
تجاوز  الماضي  العام  وفي  دوالر،  مليون   290

التوفير الـ 400 مليون دوالر.
ما هي خطوات الهيئة في مشروع تجارة الطاقة 

بين الدول األعضاء؟
لحظية  سوق  نظام  إلنشاء  الهيئة  تسعى 
الثنائية  االتفاقات  من  بدال  األطراف  متعددة 
لتجارة الطاقة وذلك لتعظيم الفائدة من تبادل 

الرئيس التنفيذي للربط 
الكهربائي اخلليجي لـ«اليوم«:
سوق حلظية لتجارة الطاقة 

بني دول اخلليج
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التعاون،  مجلس  دول  بين  الطاقة  وتجارة 
للطاقة  األمثل  االستخدام  في  الكفاءة  ورفع 

بين دول مجلس التعاون.
التبادل  مشروع  في  الهيئة  نجحت  هل 

التجاري للطاقة خالل الفترة الماضية؟
معالجة  في  الربط  هيئة  نجحت  نعم، 
سعر  تحديد  في  الجوهرية  االختالفات 
المفاوضات  مجال  بفتح  وذلك  الطاقة، 
األطراف  بين  المباشرة  وغير  المباشرة 
المتاجرة، حيث عمل قسم تجارة الطاقة بهيئة 
الربط بدور إضافي كوسيط مسهل لعملية 
التبادل التجاري، وذلك لبناء التوافقات بين 
على  الهيئة  عملت  كما  المتاجرة،  األطراف 
إعداد مؤشر لنطاق أسعار الطاقة في السوق 
في  ساهم  مما  الطاقة؛  لتجارة  الخليجية 
التعرف على نطاق األسعار ومقارنتها. كما 
لوحظ وجود زيادة في نسبة المعروض من 
األسعار  في  وتنوع  للبيع  الكهربائية  الطاقة 
المبتكر  برنامج  للبيع من خالل  المعروضة 
خلق  في  يساعد  مما  الربط،  هيئة  قبل  من 
بين  وتنافسية  المعروض  في  وتنوع  وفرة 

المتاجرين.
الكهربائي  التجاري  التبادل  توسعة  عن  ماذا 

مع دول أوروبا؟
الكهربائي  الخليجي  الربط  هيئة  تعتزم 
خارج  دوال  ليشمل  الخليجي  الرابط  توسعة 
الشبكات  مع  للربط  المجلس  منظومة 
مخرجات  حسب  وذلك  المجاورة  اإلقليمية 
تم  والتي  الكهربائي  الرابط  توسعة  دراسة 
تدشينها في الربع الثاني من العام المنصرم 
مذكرات  من  عدد  وقعت  حيث   .2016
والتي  المجاورة  الدول  بعض  مع  التفاهم 
تشكل بوابة إلى الشبكات اإلقليمية اآلسيوية 

واألفريقية واألوروبية.
بكم تقدر الطاقة التي من الممكن تبادلها مع 

الدول خارج منظومة الهيئة؟
تبادل  فرص  سيخلق  اإلقليمي  الربط 
للطاقة وسيخلق سوقا إقليميا يتم فيه تبادل 
خفض  ليتم  اقتصادي  مبدأ  وفق  الطاقة 
تكاليف إنتاج الطاقة وتحقيق االستدامة وأمن 
الطاقة لدول المجلس، حيث إن دول المجلس 
تتجاوز  كهربائي  إنتاج  طاقة  تمتلك 
غير   60% منها  يبقى  غيغاوات   100 الـ 
مستخدمة في فترة الشتاء؛ مما يشكل فرصة 
اقتصادية كبيرة لتبادل الطاقة. كذلك فإن 
اإلقليمية  والشبكات  الدول  تلك  مع  الربط 
الطاقة  لموارد  أمثل  استخدام  إلى  سيؤدي 
وسيخفض  المجلس،  لدول  والغاز  النفط 
البصمة الكربونية لمحطات توليد الطاقة في 
دول المجلس، وهو ما تسعى إليه دول العالم.
الطاقة  مصادر  تنويع  في  الهيئة  منهج  ما 
النظيفة  الطاقة  مصادر  إدخال  خالل  من 

والمتجددة والنووية لتوليد الكهرباء؟
الكهربائي  الخليجي  الربط  هيئة  تدرس 
ترتبط  الطاقة،  إلنتاج  محطات  إنشاء 
األعضاء  للدول  مملوكة  وتكون  بالشبكة 
الوقود  بواسطة  أو  المتجددة  بالطاقة  تعمل 
التقليدي، يتم تحديد موقع المحطة وحجمها 
ستتم  التي  الجدوى  دراسة  مخرجات  حسب 
الكهربائي  الرابط  توسعة  دراسة  خالل  من 
الخليجي. حيث تهدف هيئة الربط الخليجي 
في  الطاقة  إنتاج  كفاءة  لرفع  الكهربائي 
من  المجلس،  لدول  الكهربائية  المنظومة 
خالل تحديد الموقع األفضل فنيا واقتصاديا 
اختيار  مع  تشييدها  ننوي  التي  للمحطات 
كفاءة  حيث  من  عالميا  األفضل  التقنية 



من الصحافة الخليجية

42

العدد 108 مارس 2017م

اإلنتاج ومالءمتها للبيئة؛ مما يخفض تكاليف 
يعود  مما  الكربونية  واالنبعاثات  اإلنتاج 

بالنفع على دول المجلس.
والعمل في الفترة المقبلة يتضمن إنشاء 
الطاقة،  لتبادل  المشتركة  الخليجية  السوق 
الهيئة، وقد أصبح  أهداف  أهم  يعتبر  والذي 
عنها  غنى  ال  حاجة  اآلن  الكهربائي  الربط 
أمن  من  يوفره  لما  التعاون؛  مجلس  لدول 
الخليجية  الكهرباء  لمنظومة  واستقرار 
نواحي  لجميع  رئيسيا  شريانا  تعد  والتي 

الحياة واالقتصاد.
الكهربائي  الربط  هيئة  خطوات  هي  ما 

الخليجي المقبلة؟
الكهربائي واعد، ونطمح  الربط  مستقبل 
مجاالت  في جميع  التطوير  من  المزيد  إلى 
يتواكب  بما  والتوسع  والعمليات  التخطيط 
دول  كهرباء  شبكات  نمو  متطلبات  مع 
فإن  أخرى  ناحية  ومن  التعاون،  مجلس 
جديدة  مجاالت  يفتح  الكهربائي  الربط 
لدول المجلس حيث إنه يسهل إدماج مصادر 
في  والنووية  والمتجددة  النظيفة  الطاقة 
الشبكات الخليجية، من خالل إمكانية تصدير 
الفائض من إنتاج الكهرباء في أي دولة إلى 
يتطلب  ذلك  وكل  األخرى،  الدول  شبكات 
نظرة مستقبلية واضحة لمواكبة التطورات 
السريعة التي تحدث في عالمنا، ولذلك فقد 
استراتيجيتها  إعداد خطة  الهيئة على  عكفت 
منذ  تطبيقها  بدأ  والتي   ،2020 العام  حتى 

بداية عام 2014.
مصادر  إدماج  معها  يمكن  التي  اآلليات  ما 
في  والنووية  والمتجددة  النظيفة  الطاقة 

الشبكات الخليجية؟

خيارات  أصبحت  البديلة  الطاقة  نظم 
المواكبة  خالل  فمن  لذلك  المستقبل، 
أيضا  االعتناء  تم  التقنيات  هذه  لتطوير 
في  ودمجها  الطاقة،  من  النوع  هذا  بمصادر 
قدرات  تتوافر  بحيث  الخليجية  الشبكات 
الطاقة  أن تدخل تجارة  أعلى يمكن  إنتاجية 
ظل  في  وتنافسية  أكبر  بكميات  وتسويقها 
تنامي الطلب على الطاقة، وبصورة عامة فإن 
عملية اإلدماج تتم من خالل إمكانية تصدير 
الفائض من إنتاج الكهرباء في أي دولة إلى 
شبكات الدول األخرى، وذلك يتطلب نظرة 
التطورات  لمواكبة  واضحة  مستقبلية 
السريعة التي تحدث في عالمنا، ولذلك فقد 
استراتيجيتها  إعداد خطة  الهيئة على  عكفت 
منذ  تطبيقها  بدأ  والتي   2020 العام  حتى 
لتحقيقه  ما نسعى  2014 وذلك  عام  بداية 
أنظمة  جميع  لدينا  تتوافر  بحيث  وتنفيذه 
والتوليد  اإلنتاج  تقنيات  وبأفضل  الطاقة 

والتوزيع.
طلبات الربط لدول الجوار قيد الدراسة

الخليجي،  الكهربائي  الربط  أكدت هيئة 
الشبكات  مع  الربط  فرص  تدرس  أنها 
المجاورة، حيث تلقت طلبات للربط مع بعض 
الدول المجاورة والتي ال تزال قيد الدراسة.

تتعلق  لديها خططا  أن  الهيئة  وأوضحت 
استثمارات  في  االقتصادي  الوفر  بتطوير 
محطات توليد الكهرباء والناتج من تخفيض 
المركبة  والقدرة  التوليد  قدرات  احتياطي 
 25 خالل  دوالر  مليارات   6 يتجاوز  والذي 

عاما.

صحيفة اليوم السعودية 5 فبراير 2017 
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والدواجن  للحوم  المخصص  القسم  حصل 
والمشروبات  الغذائية  المنتجات  معرض  في 
دولي كبير من  اهتمام  2017« على  »جلفود 
المشاركين فيه نظراً للتوقعات بارتفاع كبير 
في استهالك اللحوم والدواجن في دول مجلس 

التعاون لدول الخليج العربية.
ثمانية  أحد  يمثل  الذي  القسم  واستقطب 
الجديد  التصميم  ضمن  متخصصة  أقسام 
للمعرض األكبر من نوعه عالميًا، 259 عارًضا 
القطاع  بينها كبرى األسماء في  35 دولة  من 
من أمريكا الجنوبية وأستراليا والشرق األقصى 
وأمريكا الشمالية وروسيا، وتقام الدورة الـ 22 
للمعرض من 26 فبراير/ شباط إلى 2 مارس/ آذار 
العالمي. التجاري  دبي  مركز  في   2017 
»ألبن  األبحاث  دار  أجرتها  دراسة  وتتوقع 
دول  في  اللحوم  استهالك  ارتفاع  كابيتال« 
مجلس التعاون الست إلى 4.3 مليون طن متري 
منتجات  تستخدم  حيث   ،2019 عام  بحلول 
بشكل  التقليدية  الغذائية  الوجبات  في  اللحوم 

كبير.
»كالريتي«  شركة  تقديرات  وتشير 
على  الطلب  وصول  إلى  الزراعية  لالستشارات 
المنتجات الغذائية العضوية في المنطقة إلى 1.5 
مليار دوالر بحلول 2018. وقالت تريكسي لوه 
ميرماند، النائب األول للرئيس لدى مركز دبي 
العارضين  فعل  ردود  »تبين  العالمي:  التجاري 
من  العام  هذا  دورة  أن  دولة   35 من  القادمين 
المعرض تعبر عن توجهات إقليمية جديدة في 
الصحية  الغذائية  الخيارات  على  الطلب  زيادة 

بشكل مطرد وخاصًة المنتجات العضوية منها«. 
والرئيس  الرئيس  سينج،  فيليب  وقال 
التنفيذي لدى اتحاد مصّدري اللحوم األمريكية: 
من  الحمراء  اللحوم  لمصدري  »بالنسبة 
الواليات المتحدة، فإن معرض »جلفود« يحظى 
بمكانة راسخة باعتباره فعالية التسويق األبرز 

في منطقة الخليج«.
والتجارة  االستثمار  تشجيع  هيئة  وتأتي 
البرازيلية )أبيكس-برازيل( هذا العام لتشارك في 
 »جلفود« بأكبر وفد في تاريخها مع 87 شركة.
هيئة  رئيس  نيتو،  باريوني  ديفيد  وقال 
بلغ  البرازيلية:  والتجارة  االستثمار  تشجيع 
 2016 عام  في  البرازيل  صادرات  إجمالي 
فيها  ُيقام  التي  وحدها،  اإلمارات  دولة  إلى 
دوالر،  مليار   2.23 »جلفود«،  معرض 
دوالر مليون   336 الواردات  كانت   بينما 
إلى  الحالل«  األغذية  »عالم  فعالية  تعود 
لتعزز  التوالي  على  الثالث  للعام  »جلفود« 
سنوي  تجاري  معرض  كأضخم  مكانتها 

متخصص في األغذية الحالل في العالم.
السابقة توزيع منتجات  الدورة  وقد شهدت 
فعالية »عالم األغذية الحالل« على جميع أنحاء 
داخل  »معرض  نموذج  وفق  »جلفود«  معرض 
أكثر  الحالية  الدورة  ستكون  بينما  معرض«. 
تخصصًا حيث سيتم استعراض الغالبية العظمى 
منطقة  ضمن  المعتمدة  الحالل  األغذية  من 

مخصصة الستعراض اللحوم والدواجن.

 صحيفة الخليج اإلماراتية 18 فبراير 2017

ارتفاع استهالك اللحوم يف دول اخلليج إىل 4.3 مليون طن مرتي 
حبلول 2019
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الكتاب الثاني والثالثون

أبرز  من  اإللكترونية  الجريمة  تعد 
تواجه كافة  التي  األمنية  التحديات  وأخطر 
المعلومات  تقنية  مجال  في  العالم  مجتمعات 

واالتصاالت.
تناول الكتاب نوعي الجرائم اإللكترونية، 
الحاسب  جهاز  الموجهة ضد  الجرائم  األول: 
اآللي أو أنظمة تقنية المعلومات واالتصاالت، 
التي يكون  الجرائم  الثاني: هو تلك  والنوع 
جرائم  الرتكاب  وسيلة  اآللي  الحاسب  فيها 
االئتمان  وبطاقات  الهويات  وسرقة  االحتيال 
واالختالس  والتزوير  المالية  واألرصدة 
واالبتزاز  الفكرية  الملكية  حقوق  وسرقة 

لألطفال،  الجنسي  واالستغالل  االنحرافي  والسلوك 
تمويل  ودعم  المتطرفة  لألفكار  الترويج  إلى  إضافة 

اإلرهاب.
سنة  ليصل  اإلنترنت  مستخدمي  عدد  تزايد  ومع 
تصاعدت  العالم.  سكان  من   40% نسبة  إلى  2014م 
الجرائم  وتضاعفت  اإللكترونية  الجريمة  معدالت 
وخسائرها المالية التي بلغت 450 مليار دوالر، وعدد 
الجريمة  وأضحت  إنسان،  مليون   556 بلغ  الضحايا 

ومصدر  المعلومات  ألمن  حقيقيا  مهددا  اإللكترونية 
خطورة على األمن والسلم الدوليين.

اقتراح  مع  مباحث   )5( إلى  الكتاب  قسم  وقد 
نتائج  قدمت  وخاتمة  منفصلة،  موحدة  استراتيجية 
مالحق   )9( إلى  إضافة  إيجابية،  توصيات  مع  الدراسة 

هامة جدا للمعنيين بموضوع الكتاب:-
اإللكترونية  الجريمة  ماهية  األول:  المبحث     -

وتطورها وأسبابها.

الجريمة اإللكترونية.. في المجتمع الخليجي وكيفية مواجهتها
قراءة: أحمد بن الشيخ عبداهلل الفضالة 

المستشار بمكتب األمين العام لمجلس التعاون

الكتاب: اجلرمية اإللكترونية..في اجملتمع اخلليجي 

وكيفية مواجهتها

 Cybercrimes in the Gulf … Society & How to

Tackle Them

 

 إعداد: مجمع البحوث والدراسات – أكادميية السلطان 

قابوس لعلوم الشرطة *  
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اإللكترونية  الجريمة  واقع  الثاني:  المبحث   -
وأساليب مواجهتها.

االجتماعي،  التواصل  برامج  الثالث:  المبحث      -
ومدى تأثيرها على مجتمع دول مجلس التعاون.

واإلقليمي  الدولي  التعاون  الرابع:  المبحث      -
لمواجهة الجريمة اإللكترونية.

واآلليات  التقنية  المراكز  الخامس:  المبحث     -
األخرى الوطنية واإلقليمية ودورها في حماية 

األمن السيبراني.
أما المالحق فاشتملت على:-

الجريمة  لمواجهة  موحدة  استراتيجية   .1
اإللكترونية في دول المجلس.

الجريمة  لمراحل  مختصر  تاريخي  استعراض     .2
اإللكترونية وتطورها.

مستخدمي اإلنترنت حول العالم.  .3
مجلس  دول  في  اإلنترنت  مستخدمي  إحصائية   .4

التعاون.
5.    إحصائيات الجريمة اإللكترونية.

عدد مستخدمي مواقع شبكات التواصل االجتماعي      .6
في دول مجلس التعاون.

والنفاذ  والتصديق  التوقيع  موقف  إحصائية     .7
التفاقية مجلس أوروبا للجريمة اإللكترونية.

8.   قائمة الترتيب األمني السيبراني العالمي للدول 
لعام 20114م.

لطوارئ  االستجابة  مراكز  بأسماء  قائمة    .9
الحاسب اآللي حول العالم.

النتائج والتوصيات:
التي  للنتائج  خالصة  بعرض  البحث  اختتم  وقد 
إلى  وانتهت  المقترحة  الحلول  وتقديم  إليها،  توصل 

مجموعة من التوصيات جاء منها: 
1.   أهمية تبني األمانة العامة لمجلس التعاون فكرة 
لمواجهة  موحدة  تفصيلية  استراتيجية  إعداد 
وأهداف  لرؤية  وفقا  اإللكترونية  الجريمة 

بدول  التنفيذية  والبرامج  الخطط  ومبادئ 
المجلس.

المؤتمرات  بعقد  الدولي  التعاون  تعزيز جهود     .2
اإلقليمية والدولية المتخصصة.

أوروبا  مجلس  التفاقية  االنضمام  دراسة     .3
)المفتوحة( للجريمة اإللكترونية بوصفها أول 

وأهم مبادرة عالمية في هذا المجال.
األمن  لحماية  خليجي  تحالف  إنشاء  تبني   .4
السيبراني أسوة بالتحالفات الدولية واإلقليمية.
5.   بناء القدرات العالية في مجال تقنية المعلومات 
المحتملة،  األمنية  التهديدات  وتحليل  لرصد 
واتخاذ  وقوعها،  باحتماالت  المبكر  واإلنذار 
التحتية  البنيات  لحماية  الفعالة  التدابير 
الحساسة وتعزيز صمودها في وجه االختراقات 

والهجمات اإللكترونية.
التوعية  لتكثيف  المختصة  الجهات  مع  العمل     .6
جميع  في  اإللكترونية  الجريمة  ضد  األمنية 

مراحل التعليم المختلفة.
7.   تشجيع البحث والتطوير في مجال الحماية من 

الجريمة ورصد انتهاكاتها.
كبيرا  جهدا  بذلوا  الدراسة  معّدي  أن  الواضح  من 
نايف  األمير  للفوز بجائزة مسابقة  مما جعلها جديرة 
افتقد  الكتاب  أن  غير  األمنية.  للبحوث  عبدالعزيز  بن 
الكتاب  فهرس  وأيضًا  التوضيحية  اإلحصائية  الجداول 

كان بحاجة لتوضيح وتفصيل أكثر.

*فريق إعداد الدراسة: من منسوبي مجمع البحوث والدراسات، 
سلطنة  نزوى/   - الشرطة  لعلوم  قابوس  السلطان  أكاديمية  في 
عمان: المقدم/ سعيد بن سالم البادي، المقدم/ زايد بن حمد الجنيبي، 
أحمد  محمد  والدكتور/  حمزة،  يوسف  الشيخ  يوسف  الدكتور/ 

العطاء.
التعاون طبع عام  العامة لمجلس  الكتاب من مطبوعات األمانة 
2016م، )208 صفحات من الحجم المتوسط( وهو البحث الفائز 
بالمركز األول)فرع المؤسسات( في مسابقة جائزة الراحل األمير 

نايف بن عبدالعزيز - رحمه اهلل- للبحوث األمنية.
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هدى أمين محمد الزرعوني
الميالد: دولة اإلمارات العربية المتحدة، دبي.   -

اإلنجليزية  اللغة  بكالوريوس  المؤهل:    -
للعلوم  عجمان  جامعة  الترجمة/  والترجمة/ 
العربية  والتكنولوجيا/ عجمان - دولة اإلمارات 

المتحدة/ 1999م.
الخدمات  اتفاقيات  شعبة  رئيس  الحالي:  العمل   -

التقنية، بلدية دبي.
 من مشاركاتها األدبية:

دائرة  إصدارات  تواقيع  في حفل  قراءات شعرية   *
الثقافة واإلعالم لعام 2008م.

لشؤون  األعلى  المجلس  في  شعرية  أمسية   *
األسرة.

من  مجموعة  مع  الشعر  بيت  في  شعرية  أمسية   *
لدولة  الوطني  اليوم  احتفاالت  في  الشعراء 

اإلمارات 41.
من مؤلفاتها األدبية:

الليل يغني وحيداً/ شعر/ دائرة الشارقة للثقافة    *
واإلعالم/ اإلمارات - الشارقة/ 2003م.

الشارقة  دائرة  شعر/  األجنحة/  ألحرك  أتأمل    *
للثقافة واإلعالم/ اإلمارات - الشارقة/ 2008م.

الشارقة  دائرة  شعر/  وظلك/  لضوئي  شموع    *
للثقافة واإلعالم/ اإلمارات - الشارقة/ 2010م.

معلومات عن األديبة ومشروعاتها األدبية:
حاليا  وتعمل  الحديث،  الشعر  مجال  في  تكتب    *

على كتابة رواية أدبية.
الجوائز األدبية واألوسمة:

في  اإلماراتية  المرأة  إبداعات  بجائزة  فائزة    *
الفصيح  الشعر   - 2003م  والفنون  اآلداب 

)المركز الثالث(.
فائزة بجائزة نجم عكاظ اإللكترونية 2003م -    *

الشعر الفصيح.
في  اإلماراتية  المرأة  إبداعات  بجائزة  فائزة    *
الفصيح  الشعر   - 2009م  والفنون  اآلداب 

)المركز الثالث(.
العنوان: اإلمارات، دبي، ص ب: 11117   -

hazarooni@gmail.com:البريد اإللكتروني   -
www.hudapen.com :الموقع اإللكتروني -

إبراهيم سند
-  الميالد: مملكة البحرين/ 1959م.

المؤهل: جامعي.   -
إدارة   - الدراسات  قسم  رئيس  الحالي:  العمل    -

اآلثار والتراث بوزارة الثقافة.
 من مشاركاته األدبية: 

الملتقى  فعاليات  في  بحثية  بورقة  المشاركة   *
صون  )اتفاقية  العربية  للدول  األول  اإلقليمي 

التراث غير المادي(.



العلمي  الملتقى  في  بحثية  بورقة  المشاركة   *
غير  للتراث  كمحمية  وإمكانياتها  )الشارقة 

المادي(.
المبدعين  الرواد  المشاركة في مهرجان ملتقى   *

العرب - الدوحة 2010م.
من مؤلفاته األدبية: 

لألطفال/  قصص  مجموعة  القوية/  البطيخة   *
البحرين/ 1998م.

أجمل إحساس/ قصة لألطفال/ الشارقة/ 2002م.   *
لألطفال/  قصص  مجموعة  السحرية/  الكلمة   *

البحرين/ 2009م.
معلومات عن األديب ومشروعاته األدبية: 

وأرشفة  وتوثيق  وإعداد  جمع  مجال  في  يعمل   *
مادة المأثور الشعبي من مختلف المدن والقرى 

البحرينية.
خاصة  الطفل  أدب  مجال  في  الكتابة  يواصل   *
مسرحيات  وإعداد  القصصية  الكتب  إصدار  في 

األطفال.
الجوائز األدبية واألوسمة: 

الحسين  نور  الملكة  لمسابقة  األولى  الجائزة   *
ألدب األطفال عام 1998م.

جائزة الشيخة فاطمة بنت هزاع آل نهيان لقصة    *
الطفل العربي لعام 1999م.

أهل  من  والمبدعين  للرواد  التقديرية  الجائزة   *
المحرق لعام 2000م.

بنت  فاطمة  الشيخة  لمسابقة  األولى  الجائزة    *
لعام  العربي  الطفل  لقصة  نهيان  آل  هزاع 

2002م.
جائزة الكتاب المميز ألدب األطفال في البحرين    *

في عام 2003م.
العامة  المؤسسة  مسابقة  في  األولى  الجائزة   *
األطفال  قصص  كتابة  في  والرياضة  للشباب 

األولى في عام 2005م.

اد والمبدعين العرب - الدوحة  درع ملتقى الرّوَ   *
2010م.

العنوان: ص. ب: 50006، الحد. مملكة البحرين،    -
 ،17672807 الفاكس:   ،39674534 الهاتف: 

النقال: 33739922
ebrahim_sanad@hotmail.:البريد اإللكتروني -

com

خالد أحمد العبيدان
العبيدان، خالد أحمد.    -

الميالد: الدوحة 1961م.   -
صحافة/  عربية  لغة  بكالوريوس/  المؤهل:    -

جامعة قطر/ قطر/ 1995م.
- العمل الحالي: الديوان األميري.

من مشاركاته األدبية: 
أحمد  صباح  الشاعر  تأبين  حفل  في  شارك    *

إبراهيم في معهد العالم العربي في باريس.
دولة  في  الثقافي  القرين  مهرجان  في  شارك   *

الكويت.
المجلس  في  الثقافي  المهرجان  في  شارك    *

الوطني للثقافة والفنون بالدوحة.
من مؤلفاته األدبية: 

سحابة صيف شتوية/ ديوان شعر.   *
معلومات عن األديب ومشروعاته األدبية: 

)السامري(  شعرية  مطولة  مشروع  بصدد    *
يتناول القضايا االجتماعية والفكرية والسياسية 

وتتناول موضوعات الحياة المختلفة.
الجوائز األدبية واألوسمة: 

من  مرتين  الجامعة  شاعر  جائزة  على  حصل   *
جامعة قطر.

العنوان: الدوحة، الجوال: 55878989   -
 khalido@diwan.gov.qa:البريد اإللكتروني   -
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إعداد: عبدالعزيز بن محمد الفايزخليجيات

من رّواد الصحافة اخلليجية
الشيخ هاشل بن راشد املسكري

في  عاشوا  الذين  العمانيون،  الصحفيون  أسهم    
لحكم  تابعة  وكانت  أفريقيا.  شرق  في  )زنجبار( 
نهضة  بناء  في  والياتها،  من  وواحدة  عمان  سلطنة 
بصدور  1929م،  عام  منذ  بدأت  وثقافية  معرفية 
صحيفة )الفلق( التي صدر العدد األول منها في شهر 
إبريل من ذلك العام، وكان الشيخ هاشل المسكري 
بارز في ريادة  َعَلم  لها، فهو  أول رئيس تحرير  هو 

الصحافة العمانية والخليجية.
عام  الصحفي  الرائد  هذا  ولد  فقد  حياته  وعن 
وفي  عمان  سلطنة  قرى  من  قرية  في  1895م 
المنطقة الشرقية منها ُتدعى )العالية(، ويورد الباحث 
األستاذ عماد بن جاسم البحراني أنه نشأ يتيم األبوين، 
فانتقل به أبناء عمه، إلى زنجبار حيث كانت إقامتهم، 
لالهتمام به ورعاية شؤونه، وفي زنجبار بدأ تعليمه 
الدين  علوم  تلقى  حيث  العربية  المدرسة  بدخول 
من  الثانية  الفترة  ذلك  بعد  وجاءت  واألدب،  واللغة 
وطنه  إلى  الشباب  سن  في  عاد  حينما  ثقافته  تكوين 
عمان ليتوسع في دراسة الثقافة العمانية ويستزيد من 
علوم الدين واللغة، ويعيش جوانب الحياة التاريخية 

واالجتماعية في وطنه األول.
في  كانت  عمان  في  السياسية  األوضاع  أن  غير 
زنجبار  إلى  فرجع  مستقرة،  غير  الفترة  تلك 

أصدر  ثم  العربية  الجمعية  إلى  وانضم  أخرى،  مرة 
صحيفته )الفلق( والتي كانت منبرا هاّما قامت بدور 
كبير في نشأة النهضة الفكرية في عمان وكثير من 
األقطار العربية، منضمة إلى عدد من الصحف العمانية 
التي كانت تصدر في تلك الفترة في زنجبار، حيث 
أسهم الشيخ هاشل مع عدد من الصحفيين العمانيين 
في الحفاظ على الهوية العربية اإلسالمية، وتجسيد 
والتاريخية  السياسية  والمعالم  العمانية،  الثقافة 
صحف  عبر  وذلك  األم،  الوطن  في  واالجتماعية 
المرشد،  النهضة،  الصحف:  تلك  من  وكان  عديدة، 

األمة...
الثقافي  بالعمل  مليئة  هاشل  الشيخ  حياة  كانت 
واإلصالحي واالجتماعي، سواًء في زنجبار أو في وطنه 
االضطرابات  بعد  1962م  عام  إليه  عاد  الذي  عمان، 
عام  اهلل  رحمه  وفاته  وكانت  زنجبار،  في  السياسية 
والثقافي  الوطني  بالعمل  حافلة  حياة  بعد  1968م، 

بروح إسالمية عربية.
الصحافة  موضوع  في  المهمة  المراجع  ومن 
العمانية المهاجرة إلى زنجبار، بشكل عام، وعن حياة 
الكندي  محسن  الباحث  كتاب  الرائد  هذا  ونشاطات 
وشخصياتها(،  الفلق  )صحيفة  عنوان  حمل  الذي 

والذي صدر في بيروت عام 2001م. 
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خليجيات

تعزيزًا للثقافة املسرحية ... مهرجان املسرح اخلليجي

بعث للمسرح الخليجي انطلق 
في منتصف شهر فبراير الماضي، 
بمدينة الشارقة في دولة اإلمارات 
جهود  ضمن  المتحدة،  العربية 
مميزة قامت بها لجنة المهرجان، 
المسرح  نجوم  من  فّعالة  وأدوار 
والدراما في دول مجلس التعاون، 
مسرحيات  ست  عرضت  حيث 
تمثل كل مسرحية دولة من دول 
دولة  )غصة عبور( من  المجلس: 
مملكة  من  )الكراسي(  اإلمارات، 
المملكة  من  )تشابك(  البحرين، 

عمان،  سلطنة  من  السوس(  )حرب  السعودية،  العربية 
الكويت،  دولة  من  )انعكاسات(  قطر،  دولة  من  )هناك( 
وذلك ضمن منافسة على جوائز في مجاالت اإلخراج 

إلى  إضافة  والديكور،  والتمثيل 
جائزة أفضل عرض مسرحي.

هذا  فعاليات  ورافقت 
المهرجان ندوات ثقافية وفكرية، 
الملتقى  أبرزها  من  كان 
شعار  تحت  جاء  الذي  الفكري 
اليوم.. الخليجي  )المسرح 
مضامينه وأساليبه(. وعن أهداف 
الفني  الثقافي  المهرجان  هذا 
عبداهلل  األستاذ  قال  الخليجي 
الثقافة  دائرة  رئيس  العويس، 
إن  اإلمارات:  دولة  في  واإلعالم 
هذا المهرجان هو احتفاء بأهل المسرح في دول مجلس 
التعاون ليكون منصة جديدة إلبراز وتشجيع واحتضان 

المسرحية. التجارب 

تراثيات فنية خليجية
الفنان أيوب حسين األيوب من دولة 
للفنانين  األول  الرعيل  ومن  الكويت، 
وّثقوا  الذين  الخليجيين،  التشكيليين 
بين  ما  والخليجي،  الكويتي  للتراث 
الشعبية  والمالبس  والعادات  الغوص 

والمهن واأللعاب التقليدية.

حمل هدايا العرس

من ألعاب الفتيات



 نظراً ألهمية منظمة التجارة العالمية في تسيير 
المبادالت التجارية بين الدول ودورها في إدارة النظام 
التجارية  والمفاوضات  األطراف  متعدد  التجاري 
الدولية، وكذلك النعكاسات اتفاقياتها على اقتصاديات 
وما  التعاون،  مجلس  دول  فيها  بما  األعضاء  الدول 
ينبثق عن عضويتها من التزامات وحقوق، تقدم إدارة 
االقتصادية  الشؤون  بقطاع  العالمية  التجارة  منظمة 
في األمانة العامة هذا اإلصدار الذي يتضمن معلومات 
على  وانعكاساتها  المنظمة  هذه  اتفاقيات  عن  مفصلة 
دول المجلس، كمدخل لقواعد المنظمة الذي يشمل 
أغلب االتفاقيات التجارية وأنظمة متابعتها واستخدام 

آليتها.
تعميق  في  المساهمة  إلى  اإلصدار  هذا  يهدف 
معرفة المسؤولين والمهتمين في دول مجلس التعاون 
على  المختلفة  وانعكاساتها  واآلليات  القواعد  بتلك 
الدولي  القانوني  اإلطار  تشكل  التي  المجلس  دول 
الداخلية في إطار عالقاتها  التجارة  الذي يحكم سير 

بمحيطها الخارجي.

إصدارات
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)القواعد النموذجية ملكافحة جرائم االجتار باألشخاص يف دول جملس التعاون(
مجلس  بدول  العدل  وزارات  وكالء  لقرار  تنفيذاً   
أعدت  )قطر-2015(،  عشر  التاسع  اجتماعهم  في  التعاون 
الدولية  والعالقات  الدولي  التعاون  إدارات  مسؤولي  لجنة 
بوزارات العدل بالدول األعضاء في اجتماعيها الثالث-الرابع 
)القواعد النموذجية لمكافحة جرائم االتجار باألشخاص في 
دول مجلس التعاون(، وقد قرر وزراء العدل بدول المجلس 
الموافقة على هذه القواعد بعد عرضها عليهم في اجتماعهم 

الثامن والعشرين )الرياض-2016(.
تعزيز  إلى  تهدف  التي  النموذجية،  القواعد  هذه  تتكون 
األساسية  المبادئ  على  المشترك،  العدلي  التعاون  مسيرة 
خمسة  خالل  من  باألشخاص  االتجار  جرائم  من  تحد  التي 
أقسام، وهي: قسم األحكام العامة، وقسم اإلجراءات والتدابير 
والتدابير  اإلجراءات  وقسم  البالغات،  وقسم  االحترازية، 

الالحقة، وقسم العقوبات.

القواعد النموذجية ملكافحة جرائم اإلجتار باألشخاص

 يف دول جملس التعاون

الطبعة األوىل
2017 م

تصميم وتنفيذ مطبعة األمانة العامة جمللس التعاون لدول اخلليج العربية

)اتفاقيات 
منظمة 

التجارة العاملية 
وانعكاساتها 

على دول 
جملس التعاون(
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األخيرة

لجالل  ينبغي  كما  هلل  الحمد 
والصالة  سلطانه،  وعظيم  وجهه 
وخاتم  خلقه  خيرة  على  والسالم 

رسله، وعلى آله وصحبه. 
سروري  دواعي  من  كان  لقد 
وقع  بأن  علي  اهلل  مّن  أن  وغبطتي 
لمنصب  الرشيدة  قيادتنا  اختيار 
للشؤون  المساعد  العام  األمين 
الواجبات  أوجب  من  وأن  العسكرية، 
علي أن أتوجه إلى اهلل العلي القدير 
لي  هيأ  أن  على  والشكر  بالحمد 
خدمة  في  للمساهمة  الفرصة  هذه 
المباركة،  التعاون  مجلس  مسيرة 
وقد تشرفت قبل ما يقارب عقد من 
المنصب  لتولي  بترشيحي  الزمان 
بلدي  في  الرشيدة  القيادة  قبل  من 
وعشت  المتحدة،  العربية  اإلمارات 
حينها مزيجًا من المشاعر المتداخلة 
هو  الذي  الترشيح،  بهذا  فرحة  من 
وسام ثقة وتقدير وشرف من قادتي 

في بلدي.
ابتدأت  أن  ومنذ  اهلل  وبحمد 
العتيدة  المؤسسة  هذه  في  العمل 
من  والمساندة  الدعم  كل  وجدت 
واألخوة  العام  األمين  معالي  لدن 
منسوبي  وجميع  المساعدين  األمناء 
الحظ  حالفني  الذين  العامة  األمانة 

بالتعامل معهم من خالل موقعي وما 
تتطلبه مهام عملي، كما وجدت في 
التي توليت  المساعدة  العامة  األمانة 
وإرثًا  ممتازة  كفاءات  مسؤوليتها 
يساعد  المعالم  واضح  وعماًل  منظمًا 
على استكمال ما يحتاجه من خطوات 
وتطويره  إضافات،  من  يتطلبه  وما 
بما يتناسب مع تطور العمل العسكري 
المشترك وما يحكمه من مستجدات 

ومعطيات مختلفة.
واآلن وأنا أتهيأ إلنهاء عملي في 
هذا الصرح الخليجي الشامخ و توديع 
األمانة العامة، فإن أمامي العديد من 
الواجبات التي أجد لزامًا علي التعبير 
بدء  ذي  فبادئ  بها؛  والتنويه  عنها 
أسأل اهلل العلي القدير أن أكون قد 
حملتها  التي  األمانة  أداء  في  وفقت 
الذين  المجتهدين  من  يحسبني  وأن 
إن أصابوا فلهم أجران وإن أخطؤوا 
نالهم أجر االجتهاد، كما أتشرف في 
آيات  أسمى  أرفع  أن  المناسبة  هذه 
الشكر واالمتنان واإلجالل إلى سيدي 
صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد 
وسيدي   ، الدولة  رئيس  نهيان،  آل 
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد 
آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس 
وزير  دبي  حاكم  الوزراء  مجلس 

الدفاع، وسيدي صاحب السمو الشيخ 
عهد  ولي  نهيان،  آل  زايد  بن  محمد 
للقوات  األعلى  القائد  نائب  أبوظبي 
المسلحة، -حفظهم اهلل أجمعين- على 
وتشريفي  إياها  أولوني  التي  الثقة 
وكذلك  المنصب،  لهذا  بالترشيح 
الشكر  آيات  أجل  أرفع  أن  يشرفني 
الجاللة  إلى مقام أصحاب  والتقدير 
وإلى  المجلس،  دول  قادة  والسمو 
والسعادة  والمعالي  السمو  أصحاب 
وزراء الدفاع، وإلى أصحاب المعالي 
والسعادة رؤساء األركان على الدعم 
التي  المستمرة  والمساندة  الكبير 
المشترك  العسكري  العمل  بها  حظي 
عملي،  مدة  طوال  بها   وحظيت 
مما كان له أكبر األثر في تحقيق 
والمكتسبات  المنجزات  من  العديد 
على طريق  هامًة  إضافًة  تعتبر  التي 

هذه المسيرة المباركة. 
تلك  خالل  اهلل  بحمد  تم  فقد 
المنجزات  من  العديد  تحقيق  المدة 
والمكتسبات، والتي كان من أبرزها 
العسكرية  االستراتيجية  إعداد 
مقام  من  وإقرارها  التعاون  لمجلس 
الدراسات  ووضع  األعلى،  المجلس 
بالقيادة  الخاصة  والتنظيمات 
العمل   وجاٍر  الموحدة،  العسكرية 
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على تفعيلها، كما تم إنشاء وافتتاح 
الموحد،  البحري  العمليات  مركز 
وإنشاء وتفعيل قوة الواجب الموحدة 
)81(، كما تم كذلك إقامة مركز 
الجوي  والدفاع  الجوي  العمليات 

الموحد.
أيضًا  المرحلة  تلك  وشهدت 
التأمينية  الحماية  مد  نظام  إقرار 
دولهم،   بغير  العاملين  للعسكريين 
للشؤون  المالي  النظام  ووضع 
نظام  وضع  تم  كما  العسكرية، 
الملحقين  العسكريين  الضباط 
للشؤون  المساعدة  العامة  باألمانة 
إلى جانب تحديد محاور  العسكرية، 
القرارات  وصدور  الدفاعي  التكامل 
البدء  المنفذة لها، كما تم  واآلليات 
بإنشاء  الخاصة  الدراسة  بإعداد 
للدراسات  الخليجية  األكاديمية 
وكذلك  واألمنية،  االستراتيجية 
التي  العسكرية  اللجان  نظام  إقرار 
تتولى متابعة وتطوير مجاالت العمل 

العسكري المختلفة. 
كّمًا  تحقق  ما  أهمية  ورغم 
الطموحات كبيرة،  تزال  فما  ونوعًا 
وما نزال نترقب بالكثير من التفاؤل 
واألمل تحقيق المزيد من المنجزات 
وتطلعات  توجيهات  إلى  يرقى  بما 
ورؤى أصحاب الجاللة والسمو قادة 
وآمال  اهلل-،  -حفظهم  المجلس  دول 
بتكثيف  وذلك  المجلس،  دول  أبناء 
التكامل  لتحقيق  وتسريعها  الجهود 
المجلس  دول  بين  المنشود  الدفاعي 
يتطلبه  وما  المجاالت،  مختلف  في 
ودراسات  وإجراءات  عمل  من  ذلك 

مختلفة.

هذا  تولي  لي  أتاح  ولقد   
للعمل  عظيمة  فرصة  أيضا  المنصب 
العمل  في  طويل  باع  لها  قامات  مع 
مع  والتعامل  واإلداري  الدبلوماسي 
الناس  ومع  والظروف  المواقف 
بمختلف مشاربهم وتنوع إمكانياتهم 
حيث  والحياة.  العمل  في  وأساليبهم 
معالي  مع  الزمن  من  فترة  عملت 
العطية،  الرحمن  عبد  األستاذ/ 
قائمة  مدرسة  بحق  هو  والذي 
واإلدارة  الدبلوماسية  في  بذاتها 
والخبرة الواسعة في العمل الخليجي 
المشترك، ثم خلفه في منصبه معالي 
راشد  بن  اللطيف  الدكتور/عبد 
الزياني فكان خير خلف لخير سلف، 
الدبلوماسية  إلى جانب خبراته  فهو، 
ذو  والعميقة،  الواسعة  واإلدارية 
أن  إال  يسعني  وال  عسكرية،  خلفية 
وعظيم  الشكر  ببالغ  لمعاليه  أتوجه 
االمتنان على مالقيته من لدن معاليه 
وتفهم  ومتابعة  وتوجيه  ثقة  من 
مما  الظروف  مختلف  في  ومساندة 
سهل مهمتي في قيامي بالمسؤوليات 

التي أنيطت بي.  
لألمانة  انتسابي  لي  أتاح  كما 
قادة  مع  والعمل  االلتقاء  العامة 
المقام  يتسع  ال  خليجية  وقامات 
والحديث عنها، وفي  لحصر سيرتها 
والمعالي  السمو  أصحاب  مقدمتهم 
ورؤساء  الدفاع  وزراء  والسعادة 
وإلى  المجلس،  بدول  األركان  
جانب ذلك كان لي شرف العمل مع 
السعادة سفراء دول  إخواني أصحاب 
المجلس وإخواني األمناء المساعدين 
فكانوا  العظيم،  التجمع  هذا  لخدمة 

خير أخوة لنا نشد بهم عضدنا ونقوي 
بهم عزمنا وندفع بهم تطلعاتنا، كل 
والتقدير  االحترام  جانب  إلى  ذلك 
عالقتنا  به  اتسمت  الذي  المتبادل 
المشتركة  وجهودنا  الشخصية، 

لخدمة هذه المسيرة المباركة.
إلى  أتوجه  المقام  هذا  وفي   
أصحاب السعادة سفراء دول المجلس 
وإخواني األمناء المساعدين بخالص 
مشاعر الود واالحترام والعرفان على 
مالقيته منهم طوال فترة عملي من 

محبة وتعاون واحترام.
الزمالء  إلى جميع  أتوجه   كما 
أماناتها  بمختلف  العامة  األمانة  في 
ما  على  بالشكر  وإداراتها  وقطاعاتها 
لمسته منهم من أخوة صادقة ووفاء 
نبيل وتعامل راٍق، كما أتوجه بشكر 
عميق لجميع منسوبي األمانة العامة 
وأن  العسكرية  للشؤون  المساعدة 
ما  على  فردا  فردا  أيديهم  على  أشد 
تعاون ورغبة في  لديهم من  وجدته 
يطلب  ما  تنفيذ  على  العمل وحرص 
منهم من مهام وواجبات، حيث كانوا 
دائمًا محل فخري واعتزازي، متمنيا 

للجميع دوام التوفيق والنجاح.
يكلل  أن  وجل  عز  المولى  أسال 
على  والقائمين  األمر  والة  جهود 
أسباب  بكل  األخذ  المسيرة  هذه 
يحقق  بما  والعزة،  والقوة  الوحدة 
لدولنا المزيد من األمن واالستقرار 
 واالزدهار، وأن يوفقهم جميعا لتحقيق 
اهلل  -حفظهم  قادتنا  إليه  يصبو  ما 
من  المجلس  دول  وأبناء  ورعاهم- 
خيٍر وحياة آمنٍة وكريمٍة ومستقبٍل 

مشرٍق ألوطاننا.
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