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بحضور وزيري داخلية األردن وتركيا

الرئيس الموريتاني وصل إلى المدينة المنورة لزيارة المسجد النبوي

أمير قطر يشهد حفل تخريج مرشحي

السعودية تبحث تطوير السياحة

كلية الشرطة
�شهد �أم�ير قطر ال�شيخ متيم بن
حمد� ،أم�س ،حفل تخريج الدفعة
الأولى من الطلبة املر�شحني بكلية
ال�رشطة التابعة لوزارة الداخلية
القطرية ،مبقر الكلية مبنطقة
ال�سيلية.
وح�رض احلفل رئي�س جمل�س الوزراء
القطري وزي��ر الداخلية ال�شيخ
عبدالله بن نا�رص ،ووزير الداخلية
الأردين �سمري املبي�ضني ،ووزير
الداخلية الرتكي �سليمان �صويلو،
وعدد من الوزراء ،ور�ؤ�ساء البعثات
الدبلوما�سية يف قطر،
وعزف الن�شيد الوطني ،وا�ستعر�ض
ال�شيخ متيم ط��اب��ور اخلريجني
البالغ عددهم  108خريجني من
قطر والكويت والأردن وفل�سطني
واليمن.
وبعد عر�ض م�سري طابور اخلريجني
واال���س��ت��ع��را���ض الع�سكري ،قام
�أم�ير قطر بتكرمي �أوائ���ل الطلبة
اخلريجني.
من جانبه ،هن�أ ال�شيخ عبدالله بن
نا�رص مر�شحي كلية ال�رشطة وحثهم
على بذل املزيد من العطاء.
وق��ال رئي�س ال��وزراء القطري يف
تغريدة له عرب ح�سابه الر�سمي:
«ت�رشيف �سيدي �صاحب ال�سمو
�أمري البالد حلفل تخريج الدفعة
الأولى من مر�شحي كلية ال�رشطة،
هو حافز جلميع منت�سبي الأجهزة
الأمنية يف الدولة ،لبذل املزيد من
العطاء ،كل التوفيق لرجال قطر

بحث رئي�س جمل�س �إدارة الهيئة
العامة لل�سياحة والرتاث الوطني
ال�����س��ع��ودي �أح��م��د اخل��ط��ي��ب ،مع
الأم�ي�ن ال��ع��ام ملنظمة ال�سياحة
العاملية زوراب بولوكا�شيفيلي،
عدد ًا من جماالت وبرامج التعاون
امل�شرتكة بني الهيئة واملنظمة،
وتو�سيع نطاق التعاون وال�رشاكة
بني اجلهتني ،واجلهود امل�ستقبلية
لدعم وتطوير قطاع ال�سياحة يف
اململكة.
و�أ�شاد بولوكا�شيفيلي مبا ت�شهده
اململكة م��ن م�رشوعات �سياحية
عاملية �ضمن ر�ؤي��ة اململكة 2030
التي �أعلن عنها ويل العهد الأمري
حممد بن �سلمان ،ومنها م�رشوع

القدية ،والبحر الأحمر ،وم�رشوعات
عمالقة �أخ��رى مثل العال ،وبوابة
الدرعية ،وغريها من امل�رشوعات
التي �ست�ضع اململكة على خارطة
ال�سياحة العاملية ،م�ؤكد ًا اهتمام
املنظمة بهذه امل�رشوعات والعمل
على دعمها مبا يحقق ر�ؤية اململكة
يف التحول �إل��ى وجهة �سياحية
عاملية رئي�سية يف املنطقة.
وه��ن���أ بولوكا�شيفيلي� ،أحمد
اخلطيب على الثقة امللكية بتعيينه
رئي�س ًا ملجل�س �إدارة الهيئة العامة
لل�سياحة والرتاث الوطني.
م��ن جهته ق��دم اخلطيب الدعوة
لأم�ين منظمة ال�سياحة العاملية
لزيارة اململكة واالط�لاع على �آخر

امل�رشوعات والفعاليات ال�سياحية،
و�أبدى �شكره على هذه الدعوة.
�إلى ذلك ،و�صل الرئي�س املوريتاين
حممد ول��د عبدالعزيز املدينة
املنورة� ،أم�س ،لزيارة امل�سجد
النبوي وال�صالة فيه.
وكان يف ا�ستقبال «ولد عبدالعزيز»،
لدى و�صوله مطار الأمري حممد بن
عبدالعزيز الدويل :نائب �أمري منطقة
املدينة املنورة �سعود بن خالد،
وقائد منطقة املدينة املنورة اللواء
الركن فهد اجلهني ،ومدير �رشطة
املنطقة اللواء مبارك الع�صيل،
وم��دي��ر مكتب امل��را���س��م امللكية
مبنطقة املدينة املنورة م�شهور
احلميد ،وعدد من امل�س�ؤولني.

وفد من «هارفارد» يزور مجمع

الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة
• أمير قطر لدى وصوله إلى حفل كلية الشرطة

الذين �سيلتحقون مبن �سبقهم بخدمة
وطنهم».
م��ن جهة �أخ����رى ،ت��ر�أ���س رئي�س
جمل�س ال�شورى القطري �أحمد �آل
حممود �أم�س االول� ،إلى العا�صمة
امل��غ��رب��ي��ة ال���رب���اط ،وف���د ب�لاده
امل�شارك يف �أعمال م�ؤمتر «رابطة
جم��ال�����س ال�����ش��ي��وخ وال�����ش��ورى
واملجال�س املماثلة يف �أفريقيا

وال��ع��امل ال��ع��رب��ي» ح��ول جتارب
امل�صاحلات الوطنية التي �أف�ضت
�إل��ى حتقيق اال�ستقرار ال�سيا�سي
وال�سلم االجتماعي وبناء ال�سالم،
والذي من املقرر عقده خالل الفرتة
من � 17إلى  18يناير احلايل.
ون��اق�����ش امل����ؤمت���ر جم��م��وع��ة من
ال��ت��ج��ارب ال��ن��اج��ح��ة ل��ع��دد من
الدول التي عا�شت �أزمات �سيا�سية

واجتماعية و�رصاعات �إثنية قبل �أن
تنخرط يف م�صاحلات وطنية �أف�ضت
كل جتربة منها �إلى م�آالت خمتلفة.
و���ش��ارك يف ف��ع��ال��ي��ات امل���ؤمت��ر
�شخ�صيات حقوقية وطنية ودولية
بارزة يف جمال امل�صاحلة والعدالة
االنتقالية ور�ؤ�ساء برملانات وطنية
و�إقليمية يف العامل العربي و�أفريقيا
و�أمريكا الالتينية.

منحة عسكرية قطرية إلى الصومال
ا�ستقبل ال�صومال �أم�س ،منحة ع�سكرية
مقدمة من القوات امل�سلحة القطرية ،وذلك
عرب ميناء مقدي�شو البحري.
وتتكون املنحة القطرية من � 68آلية ع�سكرية

حديثة مت �شحنها بجهود م�شرتكة من خمتلف
الوحدات بالقوات امل�سلحة القطرية.
وت�أتي املنحة يف �إطار دعم قطر لل�صومال
ال�شد من ع�ضد
�شعب ًا وحكومةً  ،لت�سهم يف
ّ

م�ؤ�س�سات الدولة ال�صومالية واحلكومة
امل��رك��زي��ة امل��ع�ترف بها دول��ي��ا ،ودع��م
جهودها احلثيثة لإر�ساء الأم��ن وحماربة
الإرهاب والتطرف.

• وفد هارفارد خالل زيارة مجمع امللك عبد العزيز

ترأس االجتماع األول للجنة الوطنية العليا لـ«عام التسامح»

عبداهلل بن زايد :اإلمارات عاصمة التعايش الحضاري
عقدت اللجنة الوطنية العليا لـ«عام
الت�سامح» اجتماعها الأول برئا�سة
ال�شيخ عبدالله بن زايد وبح�ضور
ال�شيخ نهيان ب��ن م��ب��ارك وزي��ر
الت�سامح نائب رئي�س اللجنة.
و�أكد ال�شيخ عبدالله بن زايد عظم
امل�س�ؤولية امللقاة على عاتق
اللجنة يف هذه املنا�سبة الوطنية
العظيمة و�رضورة تنفيذ توجيهات
القيادة العليا بالعمل على تر�سيخ
الدور الريادي الذي تلعبه الإمارات
بو�صفها عا�صمة عاملية للت�سامح
والتعاي�ش احل�ضاري.
و�أ�شار �إل��ى �أهمية البناء يف عام
الت�سامح على املكت�سبات الوطنية
والإجن���ازات التي مت حتقيقها يف
«عام زايد» ..م�ضيفا «�أننا حري�صون
وانطالقا من �إرث القائد امل�ؤ�س�س
ال�شيخ زاي��د ال��ذي �أر���س��ى دعائم
وط��ن اخل�ير والت�سامح والعطاء
الإن�ساين ..على �أن يكون الت�سامح
يف الإم��ارات منهاج عمل و�أ�سلوب
حياة ومن��وذج�� ًا فريد ًا يقتدى به
عامليا».
م��ن جانبه� ،أك���د ال�شيخ نهيان
�أن ال�شيخ زاي��د ك��ان م��ن �سماته
الرئي�سية الت�سامح ،حيث �أر�سى
نهج الت�سامح يف الإم���ارات الذي
�أ�ضحى را�سخا يف ظل دعم ورعاية
القيادة الر�شيدة.
وا�ستعر�ض الأع�ضاء امل�شاركون
يف االجتماع عددا من املقرتحات
والآراء التي ميكن بلورتها �إلى
ب��رام��ج و�أن�����ش��ط��ة وف��ع��ال��ي��ات يف
«عام الت�سامح» ،كما متت مناق�شة

زار وفد من جامعة هارفارد الأمريكية معر�ض عمارة
احلرمني ال�رشيفني ،وجممع امللك عبدالعزيز ل�صناعة
ك�سوة الكعبة امل�رشفة.
وذكر املوقع الر�سمي لرئا�سة �ش�ؤون احلرمني� ،أنه
قام وفد من جامعة هارفارد الأمريكية بزيارة ملعر�ض
عمارة احلرمني ال�رشيفني ،وا�ستمعوا �إل��ى �رشح
مف�صل عن مقتنياته التي تربز تطور عمارة احلرمني

ال�رشيفني عرب الع�صور الإ�سالمية املختلفة و�صوال
�إلى الع�رص ال�سعودي الزاهر.
و�أ�ضاف �أن الوفد قام بزيارة ملجمع امللك عبدالعزيز
لك�سوة الكعبة امل�رشفة ،وقد �شاهدوا املراحل التي
متر بها �صناعة ك�سوة الكعبة امل�رشفة ،وا�ستمعوا
�إلى �رشح مف�صل عن هذه ال�صناعة الفريدة من نوعها
يف العامل.

أكدت ضرورة تعزيز التعاون بين البلدين

البحرين تشيد بعالقات الصداقة مع أميركا

• عبدالله بن زايد مترئسا ً االجتماع

جملة من الأفكار حول �شعار «عام
الت�سامح» وكذلك �أن�شطة ومقرتحات
جمتمعية بهذه املنا�سبة.
يذكر �أن اللجنة الوطنية العليا
لعام الت�سامح مت ت�شكيلها بناء على
توجيهات الرئي�س الإماراتي ال�شيخ
خليفة بن زايد ب�إعالن « 2019عام
الت�سامح» يف الإم��ارات وبقرار من
نائب رئي�س الإمارات رئي�س جمل�س
الوزراء حاكم دبي ال�شيخ حممد بن
را�شد.
من جهة �أخ��رى ،ا�ستقبل ال�شيخ

حممد ب��ن را���ش��د �أم�����س الرئي�س
الأرم��ي��ن��ي �أرم��ي�ن �رسكي�سيان،
حيث �أكد على �أهمية هذه الزيارة
التي ت�ؤ�س�س لإقامة عالقات طيبة
ومتوازنة و�رشاكة بني الإم��ارات
و�أرمينيا على خمتلف ال�صعد ويف
�شتى املجاالت ،ال�سيما االقت�صادية
منها واال�ستثمارية والثقافية
وال�سياحية وغريها من املجاالت
التي تعود بالنفع واخل�ير على
�شعبي البلدين ال�صديقني.
�إلى ذلك �أعرب الرئي�س الأرميني عن

�سعادته بزيارة الإمارات وامل�شاركة
يف �أ�سبوع اال�ستدامة يف العا�صمة
�أبوظبي.
و�أعرب عن �أمله يف �أن ت�سفر لقاءاته
مع قيادة الإم���ارات وامل�س�ؤولني
فيها ع��ن نتائج مثمرة مل��ا فيه
م�صلحة البلدين وال�شعبني خا�صة
يف القطاعات ال�سياحية واملالية
والثقافية وتبادل اخلربات يف هذه
امل��ج��االت ،ووج��ه دع��وة ر�سمية
�إلى ال�شيخ حممد بن را�شد لزيارة
يريفان.

�أجرى مدير �أركان احلر�س الوطني
البحريني ال��ل��واء ال��رك��ن ال�شيخ
عبدالعزيز بن �سعود يف العا�صمة
البحرينية املنامة حمادثات ثنائية
مع امللحق الع�سكري الأمريكي لدى
البحرين العقيد ديفيد �سي وليام.
و�أ�شاد مدير �أركان احلر�س الوطني
خالل ا�ستقباله امللحق الع�سكري
الأمريكي ،بعالقات ال�صداقة القائمة
بني البحرين والواليات املتحدة
الأمريكية.
وا�ستعر�ض اجلانبان خالل اللقاء
�أوج���ه ال��ت��ع��اون امل�شرتك و�سبل
تعزيزها� ،إ�ضافة �إل��ى بحث عدد
م��ن امل��و���ض��وع��ات ذات االهتمام
امل�شرتك.
م��ن جهة �أخ���رى ،ا�ستقبل القائد
العام لقوة دفاع البحرين امل�شري
الركن ال�شيخ خليفة بن �أحمد �أم�س
الأول ،ق��ائ��د املنطقة ال�رشقية
بالقوات امل�سلحة ال�سعودية اللواء
الركن عبدالله القحطاين والوفد
املرافق له.
وخ�ل�ال ال��ل��ق��اء �أ���ش��اد ب��ن �أحمد
بعمق العالقات الأخوية الوطيدة
واملتميزة التي تربط البحرين

بال�سعودية.
وتفقد بن �أحمد �آل خليفة  2019عدد ًا
من وح��دات ق��وة دف��اع البحرين،
لالطالع على جاهزيتها الع�سكرية
يف اجل��ان��ب ال��ق��ت��ايل والإداري
وم�ستوى اال�ستعدادات الفنية ،كما
ا�ستمع �إلى �إيجازٍ من قادة الوحدات
عن التقدم والتطور يف برامج الإعداد
والتدريب وما و�صلت �إليه �ضمن
اخلطط التطويرية بتلك الوحدات.
و�أ�شاد مبا �شاهده من �سري جمريات
العمل الع�سكري االح�ترايف القائم
على التفاين يف العمل والكفاءة يف
ترجمة وتنفيذ اخلطط الع�سكرية
والواجبات املوكلة لهم يف خمتلف
ميادين العمل الع�سكري يف داخل
ال��ب�لاد وخ��ارج��ه��ا ،وذل���ك يف ظل
الرعاية الدائمة واالهتمام الكبري
من العاهل البحريني امللك حمد بن
عي�سى.
ويف ���ش���أن ب��ح��ري��ن��ي �آخ����ر� ،أك��د
رئي�س جمل�س �أمناء مركز البحرين
للدرا�سات اال�سرتاتيجية والدولية
والطاقة درا�سات ال�شيخ عبدالله بن
�أحمد «�أن اململكة ت�ؤيد اال�سرتاتيجية
الأمريكية ملكافحة �أن�شطة النظام

الإيراين املزعزعة للأمن واال�ستقرار
يف املنطقة والعامل».
و�شدد خ�لال ا�ستقباله املبعوث
الأم�يرك��ي اخل��ا���ص �إل���ى �إي���ران،
براين ه��وك «�أن ا�ست�ضافة هوك
ً
خ�صو�صا يف ظل ما
مهما
تعد
ً
حدثا ً
مير به امللف الإيراين من تطورات
مت�سارعة بعد ان�سحاب الواليات
املتحدة الأم�يرك��ي��ة م��ن االتفاق
ال��ن��ووي وف��ر���ض ع��ق��وب��ات على
النظام الإيراين».
و�أ�شار �إلى «�أن النظام الإيراين وعلى
مدى �أربعة عقود �سعى جاه ًدا للعبث
ب�أمن وا�ستقرار املنطقة ،والتدخل يف
ال�ش�ؤون الداخلية للدول العربية،
وت�أ�سي�س ميلي�شيات �إرهابية
ومتطرفة لزعزعة الأمن واال�ستقرار،
وهو ما يجب �أن يتوقف».
و�أ�شار �إلى �أن « البحرين وبال�رشاكة
مع الواليات املتحدة الأمريكية،
مت��ك��ن��ت م���ن م��واج��ه��ة م��ث��ل ه��ذه
امل���ح���اوالت و�إح��ب��اط��ه��ا� ،سواء
ما يتعلق منها بتهريب الأ�سلحة
واملتفجرات� ،أو ا�ستهداف �أرواح
امل��واط��ن�ين واملقيمني وتخريب
املمتلكات العامة واخلا�صة».

عمان اختتمت تدريبات بحرية مشتركة مع باكستان
اختتمت البحرية العمانية التمرين البحري امل�شرتك
«الثمر الطيب» وال��ذي نفذه عدد من �سفن �أ�سطولها
مب�شاركة جمموعة م��ن ال�سفن التابعة للبحرية
الباك�ستانية وب�إ�سناد من طائرات �سالح اجلو ال�سلطاين
العماين ،وذل��ك يف مياه بحر عمان وال��ذي ب��د�أت
فعالياته يف الثالث ع�رش من ال�شهر احلايل.
وعادت ال�سفن امل�شاركة �إلى قاعدة �سعيد بن �سلطان
البحرية� ،أم�س الأول� ،إيذانا بختام التمرين.
ي�أتي تنفيذ هذا التمرين يف �إط��ار اخلطط التدريبية
ال�سنوية التي تنتهجها البحرية ال�سلطانية العمانية
وخطط تبادل اخل�برات مع بحريات ال��دول ال�صديقة
لعمان يف كل ما من �ش�أنه �إدامة م�ستويات اجلاهزية
لأ�سطول البحرية ال�سلطانية العمانية ومنت�سبيها يف
خمتلف التخ�ص�صات البحرية ومبا يتما�شى واملهام
الوطنية املنوطة بها.
�إلى ذلك ،ت�شارك مو�سيقى �سالح اجلو ال�سلطاين العماين
اليوم يف �أم�سية مو�سيقية ع�سكرية يف ق�رص هافبورج

امللكي التاريخي يف مدينة فيينا بالنم�سا ،مب�شاركة
عدد من الفرق املو�سيقية الع�سكرية العاملية.
وت�أتي هذه الأم�سية كختام مل�شاركة فرقة مو�سيقى
�سالح اجلو ال�سلطاين العماين يف عدد من اال�ستعرا�ضات
املو�سيقية الع�سكرية بجمهورية النم�سا تلبية للدعوة
التي تلقتها م��ن رئا�سة �أرك���ان ال��ق��وات امل�سلحة
النم�ساوية.
من جهة �أخرى ،احتفلت �سلطنة عمان �أم�س بح�صول
مدينة �صور ال�صحية على االعرتاف الدويل من املكتب
الإقليمي ملنظمة ال�صحة العاملية �ضمن املدن ال�صحية
املعرتف بها عاملي ًا وك�أول مدينة �صحية على م�ستوى
ال�سلطنة وذل��ك يف احتفالية ر�سمية �أقامها املكتب
التنفيذي ملدينة �صور ال�صحية حتت رعاية وزير
ال�صحة العماين �أحمد ال�سعيدي.
و�أكد م�ست�شار الرعاية ال�صحية الأولية بوزارة ال�صحة
العمانية حممد الفار�سي �أن هذا االحتفال ي�أتي تكرميا
لكل من �ساهم يف مبادرة م�رشوع مدينة �صور ال�صحية

ومبا مت �إجنازه خالل ال�سنوات املا�ضية.
وتوج االعرتاف الر�سمي ملدينة �صور ال�صحية من قبل
منظمة ال�صحة العاملية توافقا مع املعايري والإجراءات
املتبعة لديهم.
و�أ�شار الفار�سي �إلى �أن العمل مببادرة م�رشوع مدينة
�صور ال�صحية بد�أ عام  2002لتكون �صور مدينة بها
مقومات ال�صحة العامة و�صحة البيئة والتنمية
امل�ستدامة .و�أ�ضاف الفار�سي �أن جتربة مبادرة م�رشوع
مدينة �صور ال�صحية مر مبراحل عديدة للو�صول
باالعرتاف الدويل وتندرج يف مرحلة التجهيز والتنظيم
والتنفيذ وخالل  16عاما من العمل الد�ؤوب وامل�شرتك
بني جميع القطاعات من عام  2002مت حتقيق عدد من
الإجنازات منها �إن�شاء العديد من امل�سارات ال�صحية
و�إن�شاء مركز ال�سكري التخ�ص�صي بوالية �صور وعمل
عيادة ملكافحة ال�سمنة وجتهيز مركز للياقة البدنية
للن�ساء يف جمعية امل��ر�أة العمانية ب�صور وتنفيذ
العديد من الربامج التوعوية ملختلف الربامج.

• قطع بحرية تابعة لسلطنة عمان

