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رسالة عاجلة من السعودية لمجلس األمن
بخصوص حادثة صعدة
�سلمت البعثة الدائمة لل�سعودية ل��دى الأمم
املتحدة ، ،ر�سالة عاجلة لرئي�سة جمل�س
الأم��ن ال���دويل ،املندوبة الربيطانية كارين
بري�س ،وللأمني العام للأمم املتحدة� ،أنطونيو
غوتريي�ش.
و�أف��ادت وكالة «وا���س» ب�أن املندوب ال�سعودي
الدائم لدى الأمم املتحدة ،عبد الله املعلمي،
قال يف ر�سالته ملجل�س الأم��ن� ،إن «االئتالف
لدعم ال�رشعية يف اليمن ذكر �أن اال�ستهداف الذي
حدث يوم اخلمي�س املوافق � 9أغ�سط�س  2018يف
حمافظة �صعدة ،هو عمل ع�سكري م�رشوع ا�ستهدف
قادة كانوا م�س�ؤولني عن جتنيد وتدريب الأطفال
ال�صغار ،ومن ثم �إر�سالهم �إلى �ساحات القتال،
كما ا�ستهدف �أحد �أبرز املدربني على الأ�سلحة،
مبا يف ذلك مدرب على القن�ص».
و�أ���ض��اف املعلمي يف ر�سالته ملجل�س الأم��ن
�أن االئتالف ي�ؤكد �أنه �أح��ال هذه احلادثة �إلى
فريق م�شرتك للتحقيق وتقييم احلوادث التخاذ
�إجراءاته الفورية وتقييم احلادث �ضمن �رشوط
العملية املذكورة ،و�إع�لان النتائج على وجه
ال�رسعة بعد ا�ستكمال اللجنة حتقيقاتها.
ودعا املندوب ال�سعودي يف ر�سالته �إلى االطالع
على البيان ال�صادر عن االئ��ت�لاف بخ�صو�ص
الأهداف الع�سكرية امل�رشوعة ،والبيان ال�صادر
عن التحقيق امل�شرتك لتقييم احلادث.
و�أعرب املعلمي عن �أ�سف بالده ب�سبب ما و�صف
بـ «تقاع�س جمل�س الأمن يف مواجهة االنتهاكات
ال�صارخة لقراراته ،وال �سيما احلظر على الأ�سلحة

عطلة العيد
 ...يوم األربعاء

• عبدالله املعلمي

من امل�صدر ،عمال بقراري جمل�س الأمن  2216و
 ، 2231م�ضيفا �أن هذا التقاع�س «قد �سمح لإيران
بتزويد امليلي�شيات الإرهابية بالأ�سلحة الكبرية،
فيما ا�ستفاد ت من خمزون متنام من ال�صواريخ
البالي�ستية والطائرات ب��دون طيار والألغام
البحرية ،ويقومون با�ستخدام هذه الأ�سلحة التي
مت احل�صول عليها بطريقة غري م�رشوعة لتهديد
اال�ستقرار الإقليمي يف ال�رشق الأو�سط ،و�سالمة
املالحة البحرية يف البحر الأح��م��ر وم�ضيق
املندب».

حددت وزارة اخلدمة املدنية يف ال�سعودية
�أيام �إجازة عيد الأ�ضحى الذي �سيحل يوم
الثالثاء امل�صادف � 21أغ�سط�س احل��ايل.
وقالت الوزارة امل�س�ؤولة عن موظفي القطاع
احلكومي العام� ، ،إن عطلة عيد الأ�ضحى
�ستبد�أ بنهاية دوام الأرب��ع��اء املوافق 15
�أغ�سط�س احلايل ،و�سيكون بداية الدوام بعد
الإجازة يوم االثنني املوافق � 27أغ�سط�س من
نف�س ال�شهر.
وتلتزم كل امل�ؤ�س�سات الر�سمية ال�سعودية
بالعطلة طوال مدة الإجازة ،با�ستثناء بع�ض
القطاعات التي ت�ستمر يف العمل ب�شكل
دائم ،مثل امل�ست�شفيات ،فيما متنح غالبية
ال�رشكات اخلا�صة �إجازة �أق�رص ملوظفيها يف
ال�سعودية.
ويرتقب كثري من ال�سعوديني� ،صدور قرار
ر�سمي بتقدمي موعد ��صرف روات��ب ال�شهر
اجلاري ،بحيث تكون قبل حلول عيد الأ�ضحى
ب��دال من موعدها املقرر يف � 27أغ�سط�س،
والذي ي�صادف يوم انتهاء �إجازة العيد.

سفير النوايا الحسنة الدنماركي ّ
حل ضيف ًا
على «الهالل األحمر البحريني»
ا�ست�ضافت جمعية الهالل الأحمر
البحريني يف مقرها باملنطقة
الدبلوما�سية �سفري النوايا احل�سنة
للجمعية الوطنية الدمناركية ثور
بيدر�سون ،وال���ذي يقوم بجولة
متوا�صلة ت�شمل جميع هيئات
وجمعيات ال�صليب الأحمر والهالل
الأح���م���ر ح���ول ال���ع���امل ،بهدف
ت�شجيعها على موا�صلة دوره��ا
الإن�����س��اين املهم يف تقدمي الدعم
الإغاثي والإن�ساين للمحتاجني يف
خمتلف نحاء العامل.
ومتثل مملكة البحرين املحطة رقم
 154يف رحلة ال�سيد بيدر�سون التي
انطلق بها م��ن �أملانيا يف العام
 ،2013وقطع حتى الآن نحو 220

�ألف كيلومرت من خالل املوا�صالت
العامة ودون ا�ستخدام �أي��ة رحلة
جولة ،فيما من املقرر �أن تكتمل
ه��ذه الرحلة يف فرباير من العام
 2020ليعود �إلى وطنه.
وخ�لال لقائه مع �إدارة ومتطوعي
ال��ه�لال الأح��م��ر البحريني �أع��رب
بيدر�سون عن �سعادته بزيارة مملكة
البحرين ،م�شيدا مبا تقدمه من
عطاء �إغاثي و�إن�ساين يف العديد
م��ن ال���دول وال���ك���وارث ف�ضال عن
امل�����س��اع��دات اخل�يري��ة والأن�شطة
ال��دوري��ة املحلية ،وم��ا يقوم به
متطوعو الهالل الأحمر من جهود
لو�ضع البحرين على خارطة العمل
الإن�ساين العاملي.

وحت��دث خ�لال اللقاء ع��ن طبيعة
الرحلة التي يقوم بها حول العامل
وما تنطوي عليه من �أهداف متمثلة
يف التوا�صل والتفاهم بني �أبناء
املجتمعات املختلفة رغم تباين
الثقافات واللغات والطباع ،ووجه
ر�سالة �إل��ى الإن�سانية ب�رضورة
حتمل م�س�ؤوليتها جتاه ال�ضعفاء
واملحرومني يف كل مكان ،الفتا
�إل��ى �أهمية دع��م جمعيات الهالل
الأحمر وال�صليب الأحمر التي تبذل
ك��ل م��ا ت�ستطيع يف ه��ذا ال�ش�أن،
وتعزيز قدراتها على تلبية جميع
االحتياجات.
وق��د اطلع بيدر�سون على �أن�شطة
اجلمعية والدور الإن�ساين الذي تقوم

• عدد من �أع�ضاء الهالل الأحمر البحريني وثور بيدر�سون بينهم

به جتاه املحتاجني واملت�رضرين
جراء الكوارث الطبيعية او من �صنع
االن�سان مثمنا جتربتها يف العمل
الإغاثي اخلارجي.
وق��د رح��ب الأم���ن ال��ع��ام جلمعية
الهالل الأحمر البحريني د.فوزي
�أم�ين ببيدر�سون ،م��ؤك��دا �أن هذه
الرحلة تواكب �أه��داف اجلمعية يف
الربط بني خمتلف مكونات احلركة
الدولية لل�صليب الأحمر والهالل
الأحمر وت�سليط ال�ضوء على الواجب
امللقى على عاتق هذه اجلمعيات
وت�شجيعها على موا�صلة دوره��ا
الإن�ساين.و�أ�شاد د�.أمني بالأهداف
ال�سامية للرحلة التي حتمل التي
حتمل �شعار «ال�صديق ال��ذي مل
تقابله من قبل» وم��ا ترمي �إليه
م��ن االط�ل�اع على �أو���ض��اع النا�س
وال�شعوب وت�سليط ال�ضوء على
احتياجات ال�شعوب وخ�صو�صا
امل��ت����ضرري��ن ج����راء ال��ن��زاع��ات
امل�سلحة او ال��ك��وارث الطبيعية
وتقدمي العون لهم.
من جانبه �أكد املدير العام جلمعية
الهالل الأح��م��ر البحريني مبارك
احل��ادي �أهمية الرحلة التي يقوم
بها بيدر�سن وج��ه��وده الهادفة
للتعريف باحلركة الدولية لل�صليب
الأحمر والهالل الأحمر ،معربا عن
�سعادته يف �أن تكون البحرين حمطة
مهمة يف هذه الرحلة التي �شملت
حتى الآن دوال يف �أمريكا اجلنوبية
وال�شمالية و�آ�سيا و�أفريقيا و�أوروبا
اطلع خاللها على جمعيات ال�صليب
الأح��م��ر وال��ه�لال الأحمر.ولفت
احلادي �إلى �أهمية اللقاء الذي جمع
متطوعي اجلمعية بال�سيد بيدر�سن
واطالعهم منه على جتارب جمعيات
وهيئات �صليب �أحمر وهالل �أحمر
خمتلفة حول العامل.

تفعي ً
ال لدورهم في خدمة الوطن

ولي عهد أبو ظبي يطلق المبادرة
العالمية لشباب اإلمارات
�أط��ل��ق �سمو ال�شيخ حممد بن
زاي��د ويل عهد �أب��و ظبي نائب
القائد الأعلى للقوات امل�سلحة
 »..املبادرة العاملية ل�شباب
الإم�����ارات ال��ت��ي ت����شرف على
تنفيذها امل�ؤ�س�سة االحتادية
لل�شباب ب��ه��دف ت��ع��زي��ز دور
ال�شباب عامليا يف التعريف
بقيم دول��ة الإم���ارات الأ�صيلة
وثقافتها وجتربتها احل�ضارية
يف الت�سامح والتعاي�ش وبناء
الإن�سان ومتكني ال�شباب� ,إ�ضافة
�إلى مد ج�سور التوا�صل الإن�ساين
واملعريف والعلمي بني �شباب
الإمارات والعامل.
ج��اء ذل��ك خ�لال ح�ضور �سموه
حلقة �شبابية حتت عنوان دور
�شباب الإم��ارات عامليا» ــ التي
ع��ق��دت يف جمل�س زاي���د بق�رص
البحر يف �أبوظبي ــ ونظمتها
الهيئة مبنا�سبة اليوم العاملي
لل�شباب ام�س
و�أك��د ال�شيخ حممد بن زاي��د �أن
ال�شباب هم عماد التقدم والتنمية
يف �أي جمتمع من املجتمعات..
و�أن الأم���م الناه�ضة ه��ي التي
ت�ستثمر يف ال�شباب و تعمل على
ت�أهيلهم ومتكينهم وتوظيف
قدراتهم بال�شكل الأمثل لأنهم
ث��روة الأوط���ان الأغلى وامل��ورد
ال��ذي ال ين�ضب �أب��دا واملحرك
الأ�سا�سي لعجلة التطوير والبناء
والتقدم يف �أي بلد.
مطالبا مبوا�صلة اكت�ساب مزيد

• ال�شيخ حممد بن زايد

من العلم واملعرفة واملهارات
التقنية املتقدمة كي ميتلكوا
الأدوات احلديثة التي تتيح لهم
التعامل بكفاءة م��ع متطلبات
املرحلة احلالية وامل�ستقبلية.
وق���ال ���س��م��وه� :إن��ن��ا يف �سباق
م��ع ال��ع��امل ال ي��ت��وق��ف لكننا
ن�ستطيع حتقيق التقدم من خالل
ا�ستثمارنا يف ركيزتني �أ�سا�سيتني
هما العلم وال��ك��وادر الوطنية
النوعية املتميزة التي �ستقود
ال��ب�لاد خ�لال امل��راح��ل املقبلة
وهما خيار الدولة اال�سرتاتيجي
وره��ان��ه��ا لتحقيق م��ا ت�صبو
�إل��ي��ه م��ن م�ستويات عاملية,
م�ستعينني بالله تعالى �أوال
ثم مبا يت�سلحون به من معرفة
وع��ل��وم م��ع ت��وظ��ي��ف معطيات
ال��ع����صر م��ن ذك���اء ا�صطناعي

• جانب من احل�ضور

منظمة العمل الدولية تشيد
باإلجراءات القطرية مع العمال
�أ�شاد عدد كبري من قيادات منظمة العمل الدولية
بالإجراءات واملمار�سات القطرية الإن�سانية ال�ساعية
لتوفري الرعاية الكاملة للعمالة الوافدة والب�سيطة
منها ب�شكل خا�ص ومل ي�أت هذا من فراغ؛ فدولة قطر،
وفرت �أجواء عمل حماطة بالرفاهية من كل جانب لتلك
العمالة الب�سيطة وفيها تلزم ال�رشكات العاملة على
�أر�ضها بتوفري م�ساكن مكيفة جمهزة بتو�صيالت الغاز
الطبيعي للعمالة الوافدة ،كذلك قامت بت�سخري كل
�إمكانياتها يف جمال البحث العلمي لإنتاج �سرتة ذكية
وخوذة مكيفة ،بالإ�ضافة �إلى مالب�س �أخرى مقاومة
للحرارة وللنريان وكل ذلك بهدف حماية العامل
خالل فرتات احلر.

ووفق جولة يف عدد من امل�رشوعات الإن�شائية مبناطق
داخل وخارج الدوحة لالطالع على و�ضع العمالة يف
ظل ارتفاع درجات احل��رارة ومدى التزام ال�رشكات
بتعليمات وق���رارات اجلهات املعنية ،واحلقيقة
ج��اءت النتائج مبهرة؛ حيث تبني �أن املمار�سات
الإن�سانية والقرارات والقوانني امل�شمولة بالرحمة
التي �أ�صدرتها دولة قطر انعك�ست على �أداء ال�رشكات
كلها؛ ف�أ�صبح اجلميع يعزفون �سيمفونية �إن�سانية
ت�سعى لتوفري الرعاية املتكاملة للعامل الذي قرر رد
اجلميل فرفع من م�ستويات الإنتاج ب�شكل رائع ،وبد ًال
من �أن ي�ؤدي تخفي�ض عدد �ساعات العمل لنق�ص يف
الإنتاج جاءت النتيجة زيادة يف الإنتاج.

بسبب دعمها الوقاية من الكوليرا في اليمن

ّ
منظمة الصحة العالمية
إشادة بسلطنة عمان من
�أب���رزت «منظّ مة ال�صحة العاملية» املنحة
املقدمة من ال�سلطنة عمان مببلغ خم�سة ماليني
ّ
دوالر لدعم املنظّ مة يف اليمن لال�ستجابة لوباء
الكولريا والوقاية منه.
وقالت املنظّ مة �أم�س على �صفحتها الر�سمية
مبوقع التوا�صل االجتماعي «في�س ب��وك» �إن
ال�سلطنة «ت��ق� ّ�دم ال��دع��م للمنظّ مة يف اليمن
لال�ستجابة لوباء الكولريا والوقاية منه يف
حمافظات حلج و�شبوة وال�ضالع واملهرة».
و�أو�ضحت �أنه مت الو�صول �إلى � 274650شخ�صا
خالل حملة التح�صني �ضد الكولريا يف عدن يف
مايو املا�ضي ،وتوزيع � 960ألف لرت من املياه
يف �أربعة مراكز لعالج الإ�سهال و 32زاوية
�إرواء لعالج ح��االت اجلفاف ،ف�ض ً
ال عن دعم
 50مديرية من خالل فرق اال�ستجابة ال�رسيعة
بواقع  9يف املهرة و 17يف �شبوة و 15يف حلج
و 9يف ال�ضالع.
و�أ�شارت منظّ مة ال�صحة العاملية �إلى دعم 290
عامال �صحيا باحلوافز املالية لتقدمي اخلدمات
ال�صحية يف م��راك��ز ع�لاج الإ���س��ه��ال وزواي���ا
الإرواء.
يف غ�ضون ذلك ،يعقد حتت رعاية الأمني العام
ملجل�س التعاون اخلليجي معايل الدكتور عبد
الزياين ورئي�س جمل�س الوزراء اليمني
اللطيف
ّ

الدكتور �أحمد بن دغر اليوم االثنني م�ؤمتر ًا رفيع
امل�ستوى عن مرجعيات احلل ال�سيا�سي للأزمة
اليمنية ،وذلك مبقر الأمانة العامة ملجل�س
التعاون بالريا�ض.
رصح الأمني العام امل�ساعد لل�ش�ؤون ال�سيا�سية
و� ّ
وامل��ف��او���ض��ات ال��دك��ت��ور عبد ال��ع��زي��ز حمد
العوي�شق ،ب�أن امل�ؤمتر �سيناق�ش خالل جل�ساته
عدة حماور �أهمها املبادرة اخلليجية و�آليتها
ّ
التنفيذية وا�ستحقاقات االنتقال ال�سلمي لل�سلطة
وخمرجات م�ؤمتر احلوار الوطني ال�شامل وقرار
جمل�س الأمن .2216
كما �سيناق�ش امل�ؤمتر جهود الأمم املتحدة لإنهاء
الأزم��ة اليمنية عرب الو�صول �إل��ى حل �سلمي
يقوم على املرجعيات املتفق عليها وخطوات
ا�ستكمال ا�ستحقاقات املبادرة اخلليجية و�آليتها
التنفيذية وخمرجات احلوار الوطني ال�شامل.
و�سي�شارك يف امل�ؤمتر �سفراء جمموعة الدول
الـ  19الداعمة للعملية ال�سيا�سية يف اليمن،
وجم��م��وع��ة �أ���ص��دق��اء اليمن ب��الإ���ض��اف��ة �إل��ى
�سفارات الدول واملنظّ مات الدولية والهيئات
الدبلوما�سية.
يف ال�سياق ،قال مارتن غريفيث مبعوث الأمم
املتحدة اخلا�ص لليمن يف ت�رصيحات ن�رشت
�أم�س �إن املحادثات املقررة ال�شهر املقبل بني

الأطراف املتحاربة يف اليمن �سرتكز على اتفاق
للحكم االنتقايل ونزع ال�سالح.
ومن املقرر �أن تبد�أ م�شاورات يف جنيف يف
ال�ساد�س من �سبتمرب ب�ش�أن �إطار عمل ملحادثات
ال�سالم و�إجراءات لبناء الثقة.
وقال غريفيث« :ب�شكل �أ�سا�سي ،نحن نحاول �أن
نتو�صل �إلى �أن تتفق حكومة اليمن و�أن�صار الله
على الق�ضايا ال�رضورية لوقف احلرب واالتفاق
على حكومة وحدة وطنية مب�شاركة اجلميع».
و�أ�ضاف «�سيتطلب ذلك اتفاق ًا موقع ًا من قبل
اجلميع يت�ضمن �أوال خلق عملية انتقالية �سيا�سية
مع حكومة وحدة وطنية… وثاني ًا �سيتطلب و�ضع
ترتيبات �أمنية الن�سحاب جميع املجموعات
امل�سلحة من اليمن ون��زع �سالحها» .وق��ال �إن
امل�شاورات �ستقود �إلى مفاو�ضات مبا�رشة.
وا���ض��اف غريفيث �إن��ه ينبغي �أن ي�شارك يف
مباحثات احلكومة اجلديدة ممثلون عن امل�ؤمتر
ال�شعبي العام ،الذي كان يقوده الرئي�س ال�سابق
علي عبد الله �صالح الذي قتل العام املا�ضي،
واحلركة اجلنوبية االنف�صالية ،وقال جريفيث
«م�س�ألة م�ستقبل اجلنوب لن يتم التفاو�ض
ب�ش�أنها يف هذه امل�شاورات ،بل �ستكون جزءا
من نقا�ش ميني يف املرحلة االنتقالية» م�ضيفا
�أن الأمم املتحدة تدعم وحدة اليمن.

و�أحدث التكنولوجيا.
ودع��ا �سموه ال�شباب �إل��ى نقل
ال�����ص��ورة احل�ضارية امل�رشفة
ل��دول��ت��ن��ا وق��ي��م��ه��ا الأ���ص��ي��ل��ة
وث��ق��اف��ت��ه��ا ال��ع��رب��ي��ة الغنية
وتراثها العريق و�أخالق �شعبها
وعاداته وتقاليده �إل��ى �شعوب
العامل� ,إ�ضافة �إلى بناء ج�سور
التوا�صل الإن�ساين والثقايف بني
�شعبنا وال�شعوب التي تتطلع
لالنفتاح على الآخر على خمتلف
امل�ستويات..م�شريا �إلى ما متيز
بها العرب منذ القدم من مكارم
�أخالق وقيم و�أدب وثقافة
وتركز �أن�شطة املبادرة العاملية
وبراجمها على حتقيق الأهداف
التالية ..متكني �شباب الإمارات
للإ�سهام يف حتقيق التنمية و
«ر�ؤية الإمارات» يف تكون �أف�ضل
وط��ن يف ال��ع��امل�..إ���ض��اف��ة �إلى
عر�ض جتربة دولة الإم��ارات يف
بناء ال�شباب باعتبارهم �أقوى
و�أغلى مورد وجعلهم خري �سفراء
لوطنهم.
كما ت�سعى �إل��ى ت�سليح �شباب
الإمارات باملهارات والإمكانات
وغر�س �أ�سمى القيم فيهم لتمثيل
ال���دول���ة ع��امل��ي��ا والتعريف
بالهوية الإم��ارات��ي��ة وقيمها
وثقافتها� ..إ�ضافة �إلى بناء جيل
من ال�شباب مطلع على التوجهات
ال��ع��امل��ي��ة وم��ت�����س��ل��ح بالعلم
واملعرفة واملهارات التي ت�ؤهله
للمناف�سات العاملية.

• م�صابون يجري عالجهم من الكولريا

