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                    األفضل في تمثيل البيانات 
بالشرق األوسط

حصدت «مكة» المركز األول في جائزة الشرق األوسط 
لإلعالم الرقمي في فئة أفضل تمثيل للبيانات، والتي يقدمها 
االتحاد العالمي للصحف وناشري األنباء (وان إيفرا) تقديرا 
للناشرين الذين اتبعوا بنجاح استراتيجيات مرنة، وتبنوا 

وسائل اإلعالم الرقمي الجديدة، وعدلوا منتجاتهم 
لتواكب رغبات المستخدمين في كيفية استهالك 

الناس لألخبار والمعلومات.     

لماذا 
نحن األفضل؟

تبنينا أحدث أساليب معالجة 
البيانات

شجعنا االبتكار الرقمي
واكبنا رغبات المستخدمين

تعليم اللغة العربية لغير الناطقين 
بها، والتواصل مع المهاجرين العرب

الثقافة والمستقبل األخضر لتطوير 
السياسات الثقافية المرتبطة 

باالستدامة

استدامة سالسل إمداد السلع 
الغذائية األساسية للدول العربية

البحث والتميز في صناعة تحلية 
المياه وحلولها

إنشاء حاوية فكرية للبحوث 
والدراسات في االستدامة والتنمية 

االقتصادية

ولي العهد: لن نسمح
بتحويل المنطقة لميادين صراع

مكة

جدة

العهـد رئيـس  أكـد ولـي 
مجلـس الـوزراء األمير محمد 
بن سلمان، خالل ترؤسه القمة 
العربيـة في جـدة أمس، نيابة 
عن خادم الحرمين الشـريفين 
الملك سـلمان بن عبد العزيز ، 
»أننا ماضون للسـالم والخير 
والتعـاون والبنـاء، بما يحقق 
مصالـح شـعوبنا، ويصـون 
حقـوق أمتنا، وأننا لن نسـمح 
بـأن تتحـول منطقتنـا إلـى 
مياديـن للصراعـات، ويكفينا 
مع طي صفحة الماضي تذكر 
سـنوات مؤلمة من الصراعات 
وعانـت  المنطقـة،  عاشـتها 
منها شعوبها وتعثرت بسببها 

مسـيرة التنمية«.
وأعرب عن أمله في أن تسهم 
عـودة سـوريا إلـى محيطهـا 
العربي في دعم اسـتقرار البلد 
الشـقيق، وعـودة األمـور إلـى 
طبيعتهـا، واسـتئناف دورهـا 
الطبيعي في الوطن العربي، بما 
يحقق الخير لشعبها، وبما يدعم 
تطلعنـا جميعا نحو مسـتقبل 
أفضل لمنطقتنا.       )02 - 07(

ولي العهد يتوسط القادة العرب قبل انعقاد قمة جدة                                                                                                                              )واس(

   إعالن جدة   يستلهم 
طموحات العرب بـ15 قرارا

أمير قطر: نتائج القمة
السيسي: أزمة السودانستعزز العمل العربي

تنذر بتبعات كارثية

الرئيس األوكراني: جئنا
من أجل السالم والعدالة

الرئيس السوري: فرصة 
تاريخية لترتيب أوضاعنا

بعـث أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني برقية إلى كل من خادم 
الحرمين الشـريفين الملك سـلمان بن عبد العزيـز، وولي العهد 

رئيس مجلس الوزراء األمير محمد بن سـلمان.
وأعرب عقب مشـاركته في القمة العربية 32، الجتماع مجلس 
جامعة الدول العربية عن بالغ شكره وتقديره على الحفاوة وكرم 
الضيافـة اللذين قوبل بهمـا والوفد المرافق، أثناء مشـاركته في 
أعمال الدورة العادية 
والثالثيـن  الثانيـة 
لمجلس جامعة الدول 
العربية على مستوى 
القمـة. وأعـرب عـن 
تسـهم  أن  أمنياتـه 
نتائج القمـة العربية 
العمـل  فـي تعزيـز 
العربي المشـترك لما 
فيـه خيـر الشـعوب 
العربية. سائال الله أن 
الحرمين  يمتع خادم 
وولـي  الشـريفين 
عهده بـدوام الصحة 
والعافيـة، وأن يحقق 
للمملكـة مزيـدا من 

التقـدم والرخاء.

توقع الرئيس المصري عبدالفتاح 
السيسـي أن تكـون هنـاك تبعـات 
كارثيـة علـى المنطقـة بأثرها في 
حال عدم احتواء األزمة السـودانية. 
وقال في كلمته أمـام قمة جدة: »إن 
الحفـاظ على الدولـة الوطنية ودعم 
مؤسساتها فرض عين وضرورة حياة 
لمســتقبل الشـعوب ومقدراتها«. 
مشـيرا إلى أنـه ال يسـتقيم أبدا أن 
تظل آمال الشـعوب رهينة للفوضى 
والتدخالت الخارجية، التي تفاقم من 
االضطرابات، وتصيب جهود تسوية 
األزمـات بالجمود. كمـا أن االعتماد 
على الجهـود المشـتركة، والقدرات 
الذاتية، والتكامـل فيما بين الجميع 
لصياغـة حلـول حاسـمة للقضايا 
أصبـح واجبا ومسؤولية. ولفت إلى 
أن تطبيـق مفهوم العمل المشـترك 
يتعيـن أن يمتـد أيضـا للتعامل مع 

العالمية. األزمات 

أعرب الرئيـس األوكراني 
فلوديميـر زيلينسـكي عـن 
أملـه فـي أن تسـهم قمـة 
جـدة في حـل أزمـة بالده، 
مؤكـدا أنه جـاء إلـى القمة 
مـن أجـل السـالم والعدالة 
ومساعدة الشعب األوكراني، 
مقدما شـكره للمملكة على 
اسـتضافة القمـة.  وجـدد 
شكره لكل من قرر أن ينضم 
لمسـار العدالـة، ومـن أجل 
إنهـاء الحرب فـي أوكرانيا، 
وقـال: لدينـا صيغـة حـل 
للسـالم لكي ننهـي الحرب، 
يأتي مـن معادلة مفادها أن 
أيام الحـرب يجب أن تذهب 
أدراجهـا للريـاح، مطالبـا 
بالتعامل مباشرة مع مشكلة 
أوكرانيا دون وسيط، والعمل 
علـى نحو منسـق مـن أجل 

السـالم لجميـع األمم.

عد الرئيس السـوري بشار 
األسـد اجتماع القمـة العربية 
الـذي شـهدته جـدة أمـس، 
فرصة تاريخيـة إلعادة ترتيب 
الشؤون العربية، تتطلب إعادة 
التموضع فـي هذا العالم الذي 
يتكـون مـن أقطـاب. مؤكـدا 
اإليجابيـة  األجـواء  اسـتثمار 
الناشـئة عن المصالحات التي 
سـبقت القمـة وصـوال إليها. 
وطالـب في كلمتـه بالتعريف 
ببعدهـا  العربيـة  بهويتنـا 
الحضاري الشـامل، بعيدا عن 
حاالت الصراعات مع المكونات 
القوميـة والعرقية  الطبيعيـة 
والدينية، مشـيرا إلى أن العمل 
العربي المشـترك بحاجة إلى 
رؤى واسـتراتيجيات وأهداف 
مشـتركة، يتـم تحويلهـا إلى 
وسياسـة  تنفيذيـة  خطـط 
موحدة ومبـادئ ثابتة وآليات 
لتكـون  وضوابـط واضحـة، 
الجامعـة متنفسـا لمعالجـة 

التصدعـات.

 من كلمة ولي العهد في القمة: 
القضية الفلسطينية كانت وال زالت 

القضية المحورية
مساعدة األطراف اليمنية للوصول 

إلى حل سياسي شامل
نأمل أن تكون لغة الحوار هي 

أساس استقرار السودان
ندعم كل ما يسهم في خفض 

حدة األزمة في أوكرانيا

اتفـق قادة الـدول العربية علـى تعزيز العمـل العربي 
المشـترك المبني على األسس والقيم والمصالح المشتركة 
والمصيـر الواحـد، وضـرورة توحيـد الكلمـة، والتكاتف 
والتعاون في صون األمن واالستقرار، وحماية سيادة الدول 
وتماسك مؤسسـاتها، والمحافظة على منجزاتها، وتحقيق 
مزيد من االرتقاء بالعمل العربي، واالستفادة من المقومات 
البشرية والطبيعية التي تحظى بها منطقتنا، للتعاطي مع 
تحديات العصر الجديد بما يخدم األهداف والتطلعات نحو 

مستقبل واعد للشـعوب واألجيال القادمة.
وحمـل »إعالن جدة« الصـادر في ختام القمـة العربية 
15 قرارا وتوصية، تعزز العمل العربي المشـترك، وتعمل 
على لّم الشمل ومعالجة كل القضايا السياسية واالقتصادية 

واالجتماعية.

 5
مبادرات 
سعودية

جئنا إلى القمة من أجل 
مساعدة الشعب األوكراني

نجدد الشكر لكل من قرر أن 
ينضم لمسار العدالة

لدينا صيغة حل للسالم 
لكي ننهي الحرب الدائرة

 األمل يرتفع في ظل 
التقارب العربي واإلقليمي 

والدولي

 مرحلة جديدة للتنمية 
واالزدهار بدال من الحرب 

والدمار

 دور كبير للمملكة في 
تعزيز المصالحة بالمنطقة 

العربية

 يجب إصالح منظومة 
الحوكمة االقتصادية 

العالمية

 حالة االستقطاب 
الدولي تهدد منظومة 

العولمة

أبرز ما قاله الرئيس:أوكرانيا في قمة جدة

من كلمة 
الرئيس المصري:


