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أكدت أنها أقرت العديد من التشريعات لمكافحة اإلرهاب وغسيل األموال

لمناقشة سبل دعم التعاون في مجاالت السياسات الدفاعية

السعودية تأسف القتراح إدراجها بقائمة الدول
«العالية المخاطر»

أمير قطر يشارك في مؤتمر ميونيخ لألمن

�أع��رب��ت ال�سعودية �أم�س عن �أ�سفها لإع�لان
املفو�ضية الأوروبية �إدراجها �ضمن القائمة
املقرتحة للدول «العالية املخاطر» يف جمال
غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب.
وبينت اململكة ان ذلك ي�أتي رغم �إقرار ال�سعودية
العديد من الت�رشيعات والإجراءات ذات العالقة
مبكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب بهدف
احلد من املخاطر املرتبطة بتلك اجلرائم.
و�أك���دت اململكة م��ن جديد التزامها القوي
باجلهود العاملية امل�شرتكة ملكافحة غ�سل
الأموال ومتويل الإرهاب والتي تتعاون فيها مع
�رشكائها وحلفائها على ال�صعيد الدويل.
و�شددت اململكة على �أنها وهي �رشيك �أ�سا�سي يف
التحالف الدويل �ضد ما ي�سمى تنظيم الدولة
الإ�سالمية «داع�ش» وتقود جمموعة عمل مكافحة
متويل «داع�ش» �إلى جانب الواليات املتحدة
و�إيطاليا �أقرت ونفذت خالل ال�سنوات املا�ضية
العديد من القوانني والإج��راءات التي تهدف
�إل��ى مكافحة غ�سل الأم��وال ومتويل الإره��اب
والتخفيف من املخاطر املرتبطة بها.
و�أ�شارت الى ان تقرير التقييم املتبادل حول
اململكة وال���ذي ن�رشه فريق العمل املايل
«فاتف» يف �سبتمرب � 2018أ�شاد مب�ستوى التزام
ال�سعودية بتو�صيات املجموعة.

• حممد اجلدعان

و�أ�ضافت �أن تقرير «فاتف» �أو�ضح �أن �إجراءات
اململكة الوقائية ملكافحة غ�سل الأموال ومتويل
الإرهاب قوية ومتينة كما �أكد �أن لدى اململكة
�إط��ارا قانونيا و�إج���راءات تن�سيقية لتنفيذ

العقوبات املالية امل�ستهدفة التي تفر�ضها
الأمم املتحدة دون ت�أخري.
م��ن جانبه ،ق��ال وزي��ر املالية ال�سعودي
حممد اجلدعان «�إن التزام ال�سعودية مبكافحة
غ�سل الأم��وال ومتويل الإره��اب يعترب �أولوية
ا�سرتاتيجية و�سن�ستمر يف تطوير وحت�سني
�أطرنا التنظيمية والت�رشيعية لتحقيق هذا
الهدف».
وا�ضاف اجلدعان «ان �إعالن املفو�ضية الأوروبية
�إدراج اململكة �ضمن القائمة املقرتحة للدول
العالية املخاطر يف جم��ال غ�سل الأم���وال
ومتويل الإره��اب �سيمر مبرحلة الت�صويت يف
الربملان الأوروبي قبل �أن يكون نافذا».
ودع��ا اجل��دع��ان امل�س�ؤولني يف املفو�ضية
الأوروب��ي��ة و�أع�ضاء الربملان الأوروب���ي �إلى
زيارة الريا�ض واالطالع على اجلهود امل�ستمرة
واملبادرات التي تقوم بها اململكة ملكافحة
غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب على امل�ستويات
املحلية والإقليمية والدولية.
و�أك��د �أن اململكة �ست�ستمر يف التوا�صل مع
املفو�ضية وتتطلع �إلى حوار بناء مع �رشكائها
يف االحتاد الأوروبي لال�سهام يف تعزيز ودعم
�آليات مكافحة غ�سل الأم��وال والإره��اب على
ال�صعيدين الدويل والإقليمي.

الرياض 200 :ألف دوالر لتدريب الالجئات السوريات
قدمت ال�سعودية منحة مالية بقيمة
� 200أل��ف دوالر لتدريب وت�أهيل
ال�لاج��ئ��ات ال�����س��وري��ات يف لبنان
والأردن.
وذكرت الريا�ض �أن املنحة جاءت
وفقا ملا ن�صت عليه االتفاقية التي
وقعها ال�صندوق ال�سعودي للتنمية

مع مركز امل��ر�أة العربية للتدريب
وال��ب��ح��وث «ك��وث��ر» ،على هام�ش
االجتماع الـ 19ملجل�س �أمناء املركز
املنعقد بالعا�صمة التون�سية �أم�س.
وت�ضمنت االتفاقية تدريب وت�أهيل
ال�لاج��ئ��ات ال�����س��وري��ات وتعزيز
ق��درات��ه��ن ومتكينهن م��ن �إن�شاء

م�شاريع اجتماعية واقت�صادية
حت�سن من ظروفهن املعي�شية.
وكان جمل�س �أمناء مركز «كوثر»،
ال����ذي ان��ع��ق��د مب�����ش��ارك��ة ممثلي
املنظمات الأع�����ض��اء وال�رشيكة
والداعمة للمركز وبح�ضور وزيرة
امل��ر�أة والطفولة والأ��س�رة وكبار

ال�سن التون�سية نزيهة العبيدي
والأمينة العامة امل�ساعدة جلامعة
الدول العربية هيفاء �أبو غزالة،
ق��د ن��اق�����ش ع���دة م��و���ض��وع��ات من
بينها ا�ستعرا�ض التقريرين الإداري
وامل���ايل للعام امل��ا���ض��ي و�أب���رز
ن�شاطات العام احلايل.

تنطلق اليوم يف مدينة ميونخ
الأمل��ان��ي��ة ال�����دورة اخلام�سة
واخلم�سون مل�ؤمتر ميونخ للأمن
مب�شاركة �أمري قطر ال�شيخ متيم
بن حمد.
و�سيعقد امل�ؤمتر خالل الفرتة من
 17-15فرباير احلايل حيث يعترب
�أه��م و�أك�بر لقاء من نوعه على
ويتوقع هذا العام
م�ستوى العامل ُ
م�شاركة نحو  40رئي�س دولة
وحكومة و 100وزير.
وتتحدث يف امل�ؤمتر امل�ست�شارة
الأملانية �أجنيال مريكل ونائب
الرئي�س الأمريكي مايك بين�س،
كما ي�شارك يف امل ��ؤمت��ر نائب
رئي�س جمل�س ال���وزراء القطري
وزير اخلارجية ال�شيخ حممد �آل
ثاين ونظرا�ؤه العراقي والإيراين
والرو�سي وغريهم من عدة دول.
ويح�رض امل�ؤمتر ر�ؤ�ساء �أفغان�ستان
ورواندا و�أوكرانيا ورئي�سة وزراء
بنغالدي�ش.
وتكمن �أهمية م�ؤمتر ميونخ للأمن
يف كونه من�صة فريدة من نوعها
على م�ستوى العامل يتم من خاللها
بحث الق�ضايا الأمنية.
كما �أن��ه ملتقى مينح الفاعلني
ال�سيا�سيني فر�صة التوا�صل ب�شكل
غري ر�سمي على مدار ثالثة �أيام،

• ال�شيخ متيم بن حمد

وخالل ت�صنيفها اجلديد و�ضعت
جامعة بن�سلفانيا بالواليات
املتحدة الأمريكية م�ؤمتر ميونخ
للأمن يف مرتبة �أه��م م�ؤمتر من
نوعه يف العامل.
وي��ن��اق�����ش امل����ؤمت���ر �سبل دعم
التعاون يف جم��االت ال�سيا�سات
الدفاعية والع�سكرية والأمنية
بني دول العامل ،ف�ض ً
ال عن �إيجاد

احللول للعديد من امل�شكالت التي
تواجهها دول ال��ع��امل يف �ضوء
التناف�س بني القوى العظمى،
كما �ستتم مناق�شة م�ستقبل مراقبة
الت�سليح ،وي�سلط امل�ؤمتر ال�ضوء
على التفاعل ب�ين ال�سيا�سات
التجارية والأمنية ،وت�أثري تغري
املناخ �أو االبتكار التكنولوجي
على الأمن الدويل.

خالل افتتاح محطة «سهيل سات»

عبداهلل آل ثاني :قطر تخطو بثبات

في إنجاز مشاريعها االستراتيجية

أكد أن موقف المملكة تجاه فلسطين لم يتغير

تركي الفيصل ينفي عقد لقاءات سرية

مع مسؤولين إسرائيليين
و�صف رئي�س اال�ستخبارات ال�سعودية الأ�سبق الأمري
تركي الفي�صل ،الت�رصيحات الإ�رسائيلية عن وجود
عالقات �سعودية �إ�رسائيلية ب�أنها «خيال» ،جاء
ذلك غداة تقارير �إعالمية �إ�رسائيلية حتدثت عن
زيارة �رسية لرئي�س جهاز املخابرات الإ�رسائيلية
اخلارجية «امل��و���س��اد» ال�سابق ،تامري ب��اردو،
الريا�ض عام .2014
وقال الأم�ير تركي الفي�صل �إن «موقف ال�سعودية
جتاه فل�سطني مل يتغري ،والأحاديث الإ�رسائيلية
التي تنقل عن عقد لقاءات يف ال�رس بني اجلانبني
ال�سعودي والإ�رسائيلي فهذا غري �صحيح و �رضب من
اخليال».
و�أ�شار الفي�صل� ،إلى لقاء العاهل ال�سعودي امللك
�سلمان بن عبد العزيز مع الرئي�س الفل�سطيني حممود

عبا�س �أبومازن يف الريا�ض ،وت�أكيد امللك �سلمان
�أن موقف ال�سعودية مل يتغري جتاه فل�سطني».
وردا على �س�ؤال ب�ش�أن غياب ويل العهد حممد بن
�سلمان عن لقاء الرئي�س الفل�سطيني ،قال تركي
الفي�صل �إن ذلك «جاء ب�سبب ارتباطاته ،وال يجب
قراءة �شيء يف هذا ال�صدد حول م�س�ألة موقفه من
�إ�رسائيل» ،و�أن «امللك ميثل ال�سعودية ،وويل العهد
يتبع �أوامر امللك».
وب�ش�أن �سري التحقيقات يف ق�ضية مقتل ال�صحفى
ال�سعودي جمال خا�شقجي ،ق��ال الفي�صل �إن
«العملية الق�ضائية جارية ،وال يجب على النا�س
�أن تتوقع �إنهاء الأمر قبل �أن تنتهي العملية» ،م�ؤكدا
�أن ولى العهد مل يكن م�شرتكا مطلقا بعملية قتل
خا�شقجي.

وعلق رئي�س اال�ستخبارات ال�سعودية الأ�سبق على
حديث ال�سيناتور تيم كني عن حتميل ال�سعودية
امل�س�ؤولية عن ق�ضية خا�شقجي ،قائال�« :أعتقد �أن
على ال�سيناتور �أن يطبق معياره على الكونغر�س
وقيادته فتلك احلرب التي خا�ضتها �أمريكا على
العراق كانت مبنية على تقارير ا�ستخباراتية
مفربكة ،ف�أين املقارنة هنا؟».
�إلى ذلك� ،أكد الفي�صل �أن ال�سالم بني ال�سعودية
و�إ�رسائيل مير عرب طريق رام الله الفل�سطينية.
وقال �إنه «لن يكون هناك تطبيع كامل دون االعرتاف
باحلقوق الفل�سطينية وحل الق�ضية الفل�سطينية
ككل ،وب�أن رئي�س ال��وزراء الإ�رسائيلي ،بنيامني
نتنياهو ،خمادع ويحاول خداع �شعبه بالوعود
الفارغة».

ُعمان والواليات المتحدة بحثتا تعزيز التعاون العسكري

بحث وزير �ش�ؤون الدفاع العماين
بدر البو�سعيدي ،مع قائد القيادة
الو�سطى الأمريكية الفريق �أول
جوزيف فوتيل ،تعزيز جماالت
ال��ت��ع��اون الع�سكري امل�شرتك،
و�سبل تعزيزها مبا يخدم م�صالح
البلدين.
وبحث اجلانبان خ�لال لقائهما
مبع�سكر بيت الفلج بالعا�صمة
م�سقط عددا من الأمور ذات االهتمام
امل�شرتك.
ويف �سياق مت�صل ،بحث وزير
املكتب ال�سلطاين العماين الفريق
�أول �سلطان بن حممد النعماين،
�أم�س مع قائد القيادة الو�سطى
الأمريكية الفريق �أول جوزيف
فوتيل ،جماالت التعاون ال�شامل
بني البلدين.
ومن جانبه� ،أكد الفريق فوتيل،
حر�ص ب�لاده لتعزيز كافة �أطر
ال��ت��ع��اون القائم ب�ين ال�سلطنة
والواليات املتحدة الأمريكية.
ويف �ش�أن عماين �آخر ،عقد بديوان
ع��ام وزارة اخلارجية العمانية
ام�����س اج��ت��م��اع��ا ت�����ش��اوري��ا بني
ال�سلطنة واالحتاد الأوروبي.

• ال�شيخ عبدالله �آل ثاين خالل افتتاح حمطة �سهيل �سات

قال رئي�س جمل�س الوزراء القطري
وزي��ر الداخلية ال�شيخ عبدالله
�آل ثاين �إن افتتاح حمطة التحكم
بالأقمار ال�صناعية التابعة ل�رشكة
«�سهيل �سات» ،ب�إدارة قطرية �شابة،
ي�أتي �ضمن ر�ؤي��ة طموحة لتقدمي
خدمات ات�صاالت متكاملة ال�سيما يف
قطاع الإعالم الهادف.
جاء ذلك يف تغريدة عرب احل�ساب
الر�سمي يف ت��وي�تر ،حيث قال:
«افتتاح املحطة الأر�ضية للأقمار
ال�صناعية �سهيل ���س��ات ب����إدارة
قطرية �شابة ،ي�أتي �ضمن ر�ؤية
طموحة لأمري قطر ،لتقدمي خدمات
ات�صاالت متكاملة ال�سيما يف قطاع
الإع�ل�ام ال��ه��ادف ،وب��ن��اء مدينة
�إعالمية ع�رصية متكاملة حتت�ضن
و�سائل الإعالم املحلية وت�ستقطب
م�ؤ�س�سات �إعالمية عاملية».
وافتتح رئي�س الوزراء القطري �أم�س

حمطة التحكم بالأقمار ال�صناعية
التابعة ل�رشكة �-سهيل �سات-
مبنطقة الغويرية ،حيث مت عر�ض
فيلم وثائقي عن �رشكة �سهيل �سات
للأقمار ال�صناعية.
من جانبه� ،أكد الرئي�س التنفيذي لـ
«�سهيل �سات» علي الكواري �أن افتتاح
املحطة الأر�ضية يعترب خطوة مهمة
يف خطة ال�رشكة لتوفري خدمة
�ستاليت �آمنة وم�ستقلة ،لتلبية
جميع متطلبات عمالئها احلاليني
وامل�ستقبليني.
و�أو���ض��ح �أن تد�شني �سهيل �سات-
للمحطة الأر�ضية �سيتيح لها توفري
�أف�ضل احللول لعمالئها يف املنطقة
لي�س من الناحية التقنية فقط ولكن
من الناحية الأمنية ،ال�سيما و�أنه
مت ت�صميم قمري �سهيل  1و�سهيل
 2ب���أح��دث التقنيات ملكافحة
الت�شوي�ش.

وقام رئي�س جمل�س الوزراء بجولة
يف املحطة ،واطلع على الأجهزة
وامل��ع��دات والأن��ظ��م��ة املتطورة
ال��ت��ي تتحكم يف ع��م��ل الأق��م��ار
ال�صناعية ،ل�ضمان تقدمي خدمات
بث �آمنة ومتكاملة وفق �أعلى معايري
اجلودة.
و�أك��د �أن افتتاح املحطة الأر�ضة
يعد �إجن����ازا ج��دي��دا لقطر التي
تخطو بثبات يف �إجناز م�شاريعها
اال�سرتاتيجية ،وفق ر�ؤيتها الوطنية
.2030
وثمن اجلهود التي بذلت على مدى
ال�سنوات املا�ضية والتي �أثمرت
حتى الآن ع��ن القمرين �سهيل 1
و�سهيل ،2واملحطة الأر�ضية ،ف�ضال
ع��ن عمليات التدريب والت�أهيل
للكوادر الوطنية التي �أثبتت قدرة
وك��ف��اءة يف ه��ذا القطاع احليوي
املهم.

قائد قوة دفاع البحرين يشيد بتطور
القدرات القتالية

وت���ر�أ����س االج��ت��م��اع م��ن جانب
ال�سلطنة وكيل وزارة اخلارجية
لل�ش�ؤون الدبلوما�سية د.حممد
بن عو�ض احل�سان فيما تر�أ�س من
اجلانب الأوروبي نائب مدير عام

• البو�سعيدي م�ستقب ً
ال فوتيل

���ش ��ؤون ال����شرق الأو���س��ط و�شمال
افريقيا باالحتاد الأوروبي كولني
�سكلونا.
ج��رى خ�لال االج��ت��م��اع مناق�شة
�سبل تطوير جماالت التعاون بني

ال�سلطنة واالحت��اد الأوروب���ي يف
خمتلف امل��ج��االت ذات االهتمام
وامل�صالح امل�شرتكة بالإ�ضافة
�إل��ى تبادل ال��ر�ؤى حول عدد من
الق�ضايا الإقليمية والدولية.

تفقد القائد العام لقوة دفاع البحرين امل�شري الركن ال�شيخ
خليفة بن �أحمد� ،صباح �أم�س ،عددا من �أ�سلحة ووحدات
قوة دفاع البحرين ،حيث ا�ستمع �إلى �إيجاز عن مراحل
التطوير والتقدم التي ت�شهدها تلك الأ�سلحة والوحدات،
واطلع على مدى الت�أهب القتايل والإ�ستعداد الإداري
والفني ،و�إجراءات العمل �ضمن برامج الإعداد والتدريب
للوقوف على اجلاهزية القتالية والإدارية الالزمة.

و�أ�شار بن �أحمد �إلى �أن م�سرية قوة دفاع البحرين يف ظل
الرعاية الدائمة واالهتمام الكبري وتوجيهات تلعاهل
البحريني امللك حمد بن عي�سى التي قد حتققت من خاللها
العديد من الإجنازات الع�سكرية الكبرية.
و�أكدا �أن قوة دفاع البحرين قد �أ�صبحت يف �أعلى مراتب
ال��رق��ي وم���دارج التطور يف كافة امل��ج��االت القتالية
والإدارية.

الهاشمي اطلعت على استعدادات شرطة دبي لمعرض «إكسبو »2020
اطلعت وزيرة دولة ل�ش�ؤون التعاون
الدويل املدير العام ملكتب «�إك�سبو
 2020دب����ي» رمي ال��ه��ا���ش��م��ي على
ا�ستعدادات �رشطة دبي لت�أمني هذا
احلدث العاملي الكبري.
وال��ت��ق��ت الها�شمي ال��ق��ائ��د العام
ل�رشطة دبي اللواء عبدالله خليفة
امل���ري و�أع�����ض��اء اللجنة الأمنية
لت�أمني فعاليات �إك�سبو  2020دبي،
ف�صل
حيث ا�ستمعت �إل���ى ��شرح ُم ّ
ح��ول كافة اال�ستعدادات واملراحل
اخلا�صة باجلوانب الأمنية واخلطوات

امل�ستقبلية الواجب اتخاذها حت�ضري ًا
للحدث العاملي وخطط القطاعات
الأمنية لت�أمني فعاليات �إك�سبو.
و�أ����ش���ارت ��شرط��ة دب��ي �إل���ى �أن���ه مت
تق�سيمها على  3قطاعات رئي�سية «قطاع
العمليات ،وقطاع الدعم والإ�سناد،
وقطاع البحث اجلنائي» ،واطلعت
على الهيكل التنظيمي للقطاعات و�آلية
العمل والتن�سيق فيما بينها.
و�أ���ش��ادت الها�شمي بجاهزية �رشطة
دب��ي بجميع �إدارات��ه��ا وف��رق عملها
وو�ضعها لإك�سبو على ر�أ�س �أولوياتها

وم�ساهمتها يف �إجن��اح احل��دث الذي
نطل به على العامل ويطل به العامل
علينا لنبدو ب�أف�ضل �صورة ون�رشف
بلدنا الغايل ونحقق ما ننادي به يف
�إك�سبو  2020دبي من توا�صل للعقول
ل�صنع امل�ستقبل.
و�أكدت �أن �إك�سبو  2020دبي ال يعترب
جمرد حدث عابر بل هو عالمة فارقة
على طريق م�شاريع �أخرى يف امل�ستقبل
�إذ نعمل على �أن ي�ستقي �إك�سبو 2020
دب���ي م��ن روح ث��ق��اف��ة امل�ؤ�س�سات
الوطنية ونقوم �أي�ض ًا بتح�ضري البنية

التحتية احلديثة لهذا اجلزء من دبي
مما ي�شكل رافدا جديدا لدبي اجلنوب
وما نبنيه اليوم ال يلبي فقط متطلبات
�إك�سبو  2020بل يبني للأجيال القادمة
مدينة يفخرون بها.
م��ن ج��ان��ب��ه ،ق���ال ال���ل���واء امل��ري
�إن» �إك�سبو « 2020يكت�سب �أهمية
اقت�صادية و�سياحية وثقافية فهو
ي�شكل ملتقى للح�ضارات والثقافات
وتبادل املعرفة وي�ؤكد قدرة الإمارات
عامة ودب��ي خا�صة على ا�ست�ضافة
مثل تلك الفعاليات الدولية نظر ًا

المتالكها البنية التحتية املتكاملة
ذات املوا�صفات العاملية والكوادر
الب�رشية امللمة ب�صناعة املعار�ض
وال�سياحة.
و�أكد �أن دبي متلك مرافق عامة متطورة
وم��راك��ز ت�����س��وق وو���س��ائ��ل ات�صال
وموا�صالت عالية اجلودة وخربة كبرية
يف ا�ست�ضافة املعار�ض وامل�ؤمترات
والفعاليات الريا�ضية واالقت�صادية
الكبرية وقبل هذا كله امتالك قيادة
الدولة للإرادة والر�ؤية الثاقبة التي
ت�سعى لرفعة الوطن والإن�سان.

• رمي الها�شمي

