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في قاعدة «نلس» بوالية نيفادا األميركية

قطر :نلعب دور الوساطة لتخفيف
التوتر في العالم

السعودية تشارك في مناورة «العلم األحمر»

التي عملت على �إبراز الدور
ال��ه��ام ل��ل��م��ر�أة القطرية
وت�شجيعها على امل�ضي
قدما يف حتمل امل�س�ؤوليات
ً
االجتماعية وامل�شاركة يف
احلياة العامة.
كما �أو�ضح املن�صوري �أن
قطر حققت العديد من �أهداف
التنمية امل�ستدامة ،2030
يف جم��االت ع��دي��دة ت�شمل
تطوير البنية التحتية
والتنمية احل�رضية و�آثارها
ع��ل��ى ال�����ص��ح��ة والتعليم
ف�ضال عن ا�ستكمال العديد
من امل�شاريع يف قطاعات
الطاقة واملياه والكهرباء،
واحلفاظ على البيئة.
و�أك����د �أن ق��ط��ر مل تدخر
جهد ًا يف تقدمي امل�ساعدات
الإن�����س��ان��ي��ة والإمن��ائ��ي��ة
بالتزاماتها
وال���وف���اء
الدولية للعديد من مناطق

�أكد املندوب الدائم لقطر
لدى مكتب الأم��م املتحدة
وامل���ن���ظ���م���ات ال��دول��ي��ة
الأخرى بجنيف ال�سفري علي
املن�صوري �أن قطر تثمن
�رشاكتها اال�سرتاتيجية مع
الأم��م املتحدة ،ولطاملا
ع��م��ل��ت م���ن �أج����ل حتقيق
�أه���داف���ه���ا ،مب���ا يف ذل��ك
احلفاظ على الأمن وال�سالم
ال��دول��ي�ين ،ودع���م جهود
التنمية الدولية ،وتعزيز
وحماية حقوق الإن�سان،
وتوفري الإغاثات الإن�سانية،
وامل�����ش��ارك��ة يف اجلهود
وامل����ب����ادرات اجلماعية
مل���ع���اجل���ة ال��ت��ح��دي��ات
احلالية والنا�شئة التي
تواجه العامل.
و�أ�شار ال�سفري املن�صوري،
يف م��ق��اب��ل��ة م����ع جملة
• علي املنصوري
 ،UN Specialال�صادرة عن
مكتب الأمم املتحدة بجنيف ،بدور الو�ساطة املحوري العامل وبدون �أي متييز.
الذي لعبته قطر يف حل العديد من الق�ضايا الدولية و�أكد �أن العام احلايل �سي�شهد نقلة نوعية يف عالقة
ال�شائكة وتخفيف التوتر يف العالقات الدولية ال�رشاكة اال�سرتاتيجية ب�ين قطر ومنظمة الأم��م
املتحدة ،فقد مت توقيع اتفاقيات تاريخية بني
وامل�ساهمة يف �صون ال�سلم والأمن الدوليني.
وعن الدور الذي تلعبه املر�أة القطرية يف النه�ضة الطرفني تت�ضمن تقدمي قطر م�ساهمة مالية بقيمة 500
التي ت�شهدها قطر� ،أك��د املن�صوري �أن القيادة مليون دوالر ،على مدى عدة �سنوات ،لدعم ومتويل
ال�سيا�سية يف قطر تلعب دور ًا مهم ًا يف دعم املر�أة من عمل عدد من املنظمات والهيئات الإن�سانية والتنموية
�أجل حتقيق امل�ساواة يف احلقوق وتعزيز مكانتها يف التابعة للأمم املتحدة ،كما تت�أهب الدوحة لتكون
املجتمع ،الفتا �إلى �أنه من بني �أقوى املدافعات عن مقر ًا لعدد من كربى املنظمات الدولية وم�ؤ�س�سات
متكني املر�أة يف قطر هي ال�شيخة موزا بنت نا�رص وهيئات الأمم املتحدة.

أشادت بجهود تعزيز األمن االجتماعي والسلم األهلي

البحرين تدعو إلى االلتزام بالمنهج الوسطي

�أعلنت ال�سعودية� ،أم�س ،انطالق
مناورة «العلم الأح��م��ر» يف قاعدة
«ن��ل�����س» اجل��وي��ة ،ب��والي��ة نيفادا
الأمريكية ،والتي ت�شارك فيها رفقة
ال��والي��ات امل��ت��ح��دة ،والإم����ارات،
وبلجيكا ،وهولندا ،و�سنغافورة.
وت�����ش�ترك امل��ق��ات�لات ال�سعودية
بجانب  80مقاتلة من �أنواع «�إف 15
�إ�س �إي» و»�إف  »35و«�إف  »16و«�إف
 »18من كل من ال��والي��ات املتحدة
وال�سعودية والإم����ارات وبلجيكا
وهولندا و�سنغافورة.
وق���ال ق��ائ��د جم��م��وع��ة التمرين،
العقيد الطيار الركن م�سعود بن
نا�رص بن ��شري� ،إن فعاليات تلك
التدريبات تت�ضمن تنفيذ ع��دد من
الطلعات اجلوية النهارية والليلية،
بهدف تنفيذ عمليات قتالية متقدمة
م�شرتكة.
و�ستكون تلك امل��ه��ام التدريبية
القتالية مب�شاركة منظومات متطورة
من الطائرات القتالية ،التي ت�ستخدم
يف مهام احلماية اجلوية والإ�سناد
اجل��وي القريب �ضد �أه���داف ثابتة
ومتحركة ،ومواجهة قوات معادية
با�ستخدام نظم �إلكرتونية متطورة.
وتابع قائد قوات التدريب« :فعاليات
التدريبات امل�شرتكة تعتمد على
تنفيذ بيئة قتالية �أقرب �إلى واقعية
املعارك احلقيقية ،ت�سهم يف رفع
اجلاهزية القتالية لدى امل�شاركني
وت�ساعد يف ت��ب��ادل اخل�ب�رات بني
الدول امل�شاركة».
و�أ�شار �إلى �أن الطيارين ال�سعوديني

• القوات السعودية لدى مغادرتها إلى الواليات املتحدة

�أب����دوا م��ه��ارات��ه��م القتالية التي
اكت�سبوها باحرتافية عالية.
وتعد هذه امل�شاركة هي ال�سابعة
من نوعها للقوات اجلوية امللكية
ال�سعودية يف هذا التمرين ،الذي
يعد من �أق��وى التمارين اجلوية يف
العامل.
وك��ان��ت جمموعة ال��ق��وات اجلوية
امل�شاركة يف مناورات «العلم الأحمر
—  ،»2019قد و�صلت �إل��ى قاعدة
نل�س اجلوية بالواليات املتحدة
الأمريكية ،قبل عدة �أيام ،حيث كان

يف ا�ستقبالهم العقيد الطيار الركن
م�سعود ب��ن نا�رص ب��ن ��شري قائد
جمموعة القوات اجلوية امل�شاركة
يف التدريبات ،وامل��ق��دم الطريان
الركن حممد بن م�شبب القحطاين.
من جهته� ،أو���ض��ح العقيد الطيار
الركن م�سعود بن �رشي� ،أن و�صول
جميع امل�شاركني من �أطقم جوية
وفنية وم�ساندة تعد مرحلة مهمة
من مراحل التدريبات ،التي �أجنزت
بنجاح ت��ام ودق��ة عالية ،موكدا
�أن حترك القوات امل�شاركة بكامل

جتهيزاتها ومعداتها لي�س بالأمر
ال�سهل.
و�أ�ضاف �أن م�شاركة القوات اجلوية
امللكية ال�سعودية يف تدريبات العلم
الأحمر ،ت�أتي �ضمن اخلطط املعدة
م�سبقا لرفع اجلاهزية القتالية
لقواتنا اجلوية والتدريب يف بيئة
جوية خمتلفة ،و�إبراز ما و�صل �إليه
امل�شاركون من كفاءة يف �أ�ساليب
التجهيز والإع��داد يف واقع تناف�سي
مع دول م�صنعة ورائ���دة يف جمال
الطريان والت�سليح والتدريب.

المنامة تحتضن فعاليات المؤتمر الخليجي الدولي لالعتماد
ك�شفت وزارة ال�صناعة وال��ت��ج��ارة وال�سياحة
البحرينية ع��ن ع��زم مركز االع��ت��م��اد اخلليجي
عقد امل�ؤمتر اخلليجي ال��دويل لالعتماد يف 19
و 20مار�س احلايل برعاية الوزير زايد الزياين
وبح�ضور املدير العام ملركز االعتماد اخلليجي
�أح��م��د امل��ط�يري ،وب��دع��وة لكبار امل�س�ؤولني
باجلهات احلكومية واخلا�صة ونخبة من املتحدثني
على امل�ستوى املحلي والإقليمي والدويل املهتمني
ب�أن�شطة التقيي�س واالعتماد.
وقال وكيل ال��وزارة ل�ش�ؤون التجارة البحريني
نادر امل�ؤيد �أن امل�ؤمتر اخلليجي الدويل لالعتماد
هو الأول من نوعه يف البحرين وي�ستهدف اجلهات
احلكومية الرقابية والت�رشيعية ،و�أجهزة التقيي�س

ال��وط��ن��ي��ة ،واجل��ه��ات االك��ادمي��ي��ة والبحثية،
وخمتربات الفح�ص واملعايرة واملختربات الطبية
وغريها .م�ضيف ًا �أن مركز االعتماد اخلليجي ح�صل
على االع�ت�راف ال���دويل م��ن املنظمات الدولية
والإقليمية لالعتماد منذ عام .2016و�أو�ضح امل�ؤيد
�أن هذا امل�ؤمتر يعترب �أحد الو�سائل والفر�ص املهمة
ملواكبة اخر امل�ستجدات املطابقة واالعتماد يف
�سبيل االرتقاء باخلدمات وتعزيز املعارف الفنية
للمهتمني يف هذا املجال مبا يزخر من �أوراق عمل
من اخلرباء املتخ�ص�صني ،و�سيتم يف امل�ؤمتر توفري
الرتجمة الفورية من اللغة العربية �إلى االنكليزية
رصح
والعك�س .وعن مركز االعتماد اخلليجيّ � ،
امل�ؤيد ب�أن املركز يوفر جماالت عديدة لالعتماد

للجهات املعنية بالفح�ص واالختبار واملعايرة
و�إ�صدار ال�شهادات ،ويعترب خيار ًا جديد ًا للح�صول
على االعتماد من جهة داخل دول جمل�س التعاون
اخلليجي ومرموقة وحتظى باالعرتاف العاملي،
م�ضيف ًا ب�أن وزارة ال�صناعة والتجارة وال�سياحة
البحرينية �ستنظم م�ؤمتر ًا �صحافي ًا �سيعقد يف مقر
ال��وزارة �سيح�رضه مدير مركز االعتماد للتحدث
ب�شكل تف�صيلي عن امل�ؤمتر و�أهدافه ودور مركز
االعتماد و�أهمية االعتماد ب�شكل عام.
واختتم امل�ؤيد ت�رصيحه بحث اجلهات ذات ال�صلة
على اال�ستفادة من فر�صة عقد امل�ؤمتر يف مملكة
البحرين واملبادرة بالت�سجيل فيه ،علم ًا ب�أن
الت�سجيل جماين للم�ؤمتر.

بدء تمرين «خنجر ُعمان» بمشاركة بريطانيا

• جانب من اجتماع املجلس األعلى للشؤون اإلسالمية البحريني

ذك��ر املجل�س الأع��ل��ى لل�ش�ؤون
الإ�سالمية البحريني �أن االلتزام
باملنهج ال��و���س��ط��ي الأ���ص��ي��ل يف
اخل��ط��اب وال�����س��ل��وك والتعاطي
يوفر للأوطان الأمن واال�ستقرار،
ولل�شعوب الأل��ف��ة والتعاي�ش،
مثم ًنا يف هذا ال�سياق جميع اجلهود
املبذولة لتعزيز الأمن االجتماعي
وال�����س��ل��م الأه��ل��ي وال���وح���دة بني
امل�سلمني.
ج��اء ذل��ك يف اجلل�سة االعتيادية
للمجل�س التي انعقدت �صباح �أم�س
برئا�سة رئي�س املجل�س الأعلى
لل�ش�ؤون الإ���س�لام��ي��ة البحريني
ال�شيخ عبدالرحمن �آل خليفة.
و�أعرب املجل�س عن اعتزازه الكبري
مبا متثله البحرين عرب التاريخ
من منوذج فريد يف قيم التعاي�ش
وال�����س�لام واحل��ري��ات الدينية،
حر�ص على رعايتها حكام البحرين

وعلما�ؤها ورواده���ا ،ليتوج هذا
املنهج الرائد بالعهد للحكومة
اهتماما
البحرينية التي ت��ويل
ً
ً
بالغا بوحدة الن�سيج االجتماعي،
وب�����س��ي��ادة امل��ح��ب��ة والو�سطية
والتعاي�ش وال�سالم.
ويف ه���ذا ال�����ص��دد ،ا�ستعر�ض
املجل�س �أبرز النتائج والتو�صيات
التي انتهت �إليها الندوة العلمية
ال�سنوية الأول���ى التي �أقامتها
ؤخرا �إدارة الأوقاف ال�سنية حتت
م� ً
ع��ن��وان «ال��و���س��ط��ي��ة يف اخلطاب
الديني» برعاية كرمية من ال�شيخ
عبدالرحمن �آل خليفة ومب�شاركة
كوكبة م��ن العلماء والأ�ساتذة
والباحثني.
�إل��ى ذل��ك ،بحث املجل�س تقرير
جلنة �إب��داء ال��ر�أي ال�رشعي ب�ش�أن
طلب جمل�س النواب ر�أي املجل�س
الأعلى لل�ش�ؤون الإ�سالمية بخ�صو�ص

م�رشوع قانون بتعديل بع�ض �أحكام
القانون رق��م « »26ل�سنة 2017
ب�ش�أن ا�ستخدام التقنيات الطبية
امل�ساعدة على التلقيح اال�صطناعي
والإخ�صاب «املعد يف �ضوء االقرتاح
بقانون «ب�صيغته املعدلة» املقدم
من جمل�س النواب» ،وقرر املجل�س
امل�صادقة على تقرير اللجنة ورفع
الر�أي ال�رشعي �إلى جمل�س النواب.
كما ا�ستمع املجل�س �إلى مذكرة من
الأمني العام للمجل�س رئي�س جمل�س
�إدارة معهد القراءات و�إعداد معلمي
القر�آن الكرمي حول �آخر م�ستجدات
ت�شغيل املعهد وجتهيزاته ،واعتمد
املقرتح املرفوع من �إدارة املعهد
لبدء �أول ال�برام��ج التي يقدمها
املعهد للدار�سني.
واختتم املجل�س �أعماله با�ستعرا�ض
الر�سائل والطلبات الواردة ،واتخذ
ب�ش�أنها ما يلزم من القرارات.

العماين �أم�س،
نفذت وحدات من اجلي�ش ال�سلطاين ُ
التمرين العماين  -الربيطاين «خنجر ُعمان»
العماين ومب�شاركة
ب�إ�سناد من �سالح اجلو ال�سلطاين ُ
وحدات من القوات امللكية الربيطانية.
ونفذت القوات امل�شاركة يف التمرين الذي �أقيم
باملناطق التدريبية مبحافظة الو�سطى بح�ضور
اللواء الركن مطر بن �سامل البلو�شي قائد اجلي�ش
ال�سلطاين العماين وعدد من كبار القادة وال�ضباط
بالقوات امللكية الربيطانية وكبار �ضباط اجلي�ش
ال�سلطاين العماين اخلطط املر�سومة للتمرين مبا
يحقق الأهداف التدريبية املتوخاة من فعالياته
رفيعا من
والتي �أظهر خاللها امل�شاركون م�ستوى
ً
الأداء والروح املعنوية العالية.
و�أ�شاد اللواء الركن مطر بن �سامل البلو�شي مب�ستوى
الأداء للقوات امل�شاركة يف فعاليات مترين
«خنجر ُعمان» من اجلانبني ،الأم��ر الذي مكنها
من تنفيذ كافة الإج��راءات املقررة خالل خمتلف
مراحل التمرين ،معر ًبا عن ارتياحه من امل�ستوى
العماين وقدرته على العمل جن ًبا
العايل للجندي ُ
�إلى جنب مع نظرائه فى اجلانب الربيطانى وبكل
مهنية وكفاءة واحرتاف.و�أكد البلو�شي �أن التمازج
والتن�سيق ويف خمتلف امل�ستويات بلغ معدالت

• جانب من فعاليات التمرين

عالية تدعو للفخر واالعتزاز ووفق معايري الكفاءة
الع�سكرية واجلاهزية العملياتية املن�شودة �سواء
�أكان ذلك على م�ستوى الأفراد واملعدات �أو اخلطط
وه��ذا ما ظهر وب�شكل جلى خ�لال فعاليات هذا
التمرين وكذلك التمارين التدريبية الأخرى مع دول
�صديقة �شارك فيها اجلي�ش ال�سلطاين العماين.
من جانبه ،قال مدير التمرين باجلانب الربيطاين

العقيد الركن ديكي تايلر �إن حجم منطقة التمرين
وم�رسح العمليات �أ�سهم يف تنفيذ مراحل التمرين
مع القوات العمانية وحتقيق التمازج بني القوات
امل�شاركة ،معر ًبا عن �أمله اال�ستمرار فى تبادل
اخل�برات الع�سكرية مع قوات ال�سلطان امل�سلحة
وا�ص ًفا العالقات العمانية  -الربيطانية التاريخية
ب�أنها « كانت ومازالت وطيدة».

الزعابي يدعو إلى تعزيز التقارب بين الشعوب واألفراد

المشاركون في معرض تحالف األديان :اإلمارات تدعم القيم اإلنسانية
�أ�شاد امل�شاركون يف معر�ض حتالف الأديان لأمن
املجتمعات املقام حالي ًا يف جنيف باجلهود
التي يقدمها التحالف بدعم كبري من الإمارات
يف �سبيل حتقيق �أهدافه ال�سامية.
وق��د �شهد املعر�ض �ضمن جولته الدولية
للعام احل��ايل ،زي��ارات رفيعة امل�ستوى من
�شخ�صيات دولية وعاملية من بينهم عدد كبري
من امل�س�ؤولني وال�سفراء من مندوبي الدول
الأع�ضاء لدى الأمم املتحدة ،وممثلي م�ؤ�س�سات
املجتمع امل��دين ،والأكادمييني واخل�براء يف
حماية املجتمعات.
ويوا�صل املعر�ض الذي انطلق من قلب العا�صمة
�أبوظبي بدعم من قيادة الإمارات ن�شاطاته منذ
و�صوله يف اخلام�س من �شهر مار�س احلايل
الى جنيف ،متنقال بني دول العامل ،لتقدمي
�أهداف ملتقى حتالف الأديان لأمن املجتمعات
وعر�ض مواد تثقيفية توعوية يف جمال تعزيز
حماية الأط��ف��ال عرب العامل الرقمي ب�صورة
تفاعلية مب�سطة ومبتكرة تالئم خمتلف �أعمار
الأطفال بغ�ض النظر عن جن�سيتهم �أو معتقداتهم
الدينية.
كما زار املعر�ض املندوب الدائم للإمارات لدى
الأمم املتحدة يف جنيف عبيد الزعابي الذي

�أعرب عن تقديره ودعم البعثة الإماراتية ملثل
هذه الفعاليات العاملية والتي تدعمها وتقدمها
الإمارات للعامل �ضمن جهودها يف �سبيل حتقيق
الرفاهية واال�ستقرار املجتمعي ودعم اجلهود
العاملية كافة.
و�أكد الزعابي �أن هذا املعر�ض ي�سلط ال�ضوء على
مدى ت�أثري قادة الأديان يف جمتمعاتهم والدور
ال��ذي يقومون به يف تعزيز حماية الأطفال
عرب العامل الرقمي خا�صة يف جماالت االبتزاز
واال�ستغالل اجلن�سي ال��ذي قد يتعر�ضون له
�أثناء تعلمهم وا�ستخدامهم ال�شبكة العنكبوتية،
م�شري ًا �إلى �أن املعر�ض يعد من �أف�ضل الو�سائل
لرفع م�ستويات التوعوية مبا يعر�ض من ق�ضايا
فعلية بتفا�صيلها تتعلق يف جمملها بجرائم
ارتكبت �ضد �أطفال عرب ال�شبكة العنكبوتية
ت�سبب �آث��ار نف�سية ج�سيمة �آنيه وعلى املدى
البعيد تنعك�س �سلبي ًا على تن�شئتهم االجتماعية
ب�صورة �صحيحة.،
وقال ان املعر�ض يعد مثا ًال وا�ضح ًا على جهود
وحر�ص الإمارات على تعزيز اجلهود الدولية
ودور قادة الأديان يف حماية الأطفال� ،إلى جانب
تعزيز قيمة الت�سامح التي توليها الإمارات
�أهمية خا�صة ،يف تعزيز التقارب بني ال�شعوب

واالف��راد ومتتني املجتمعات ،م�شري ًا �إلى �أن
الإم��ارات تفخر بوجود �أكرث من  200جن�سية
تعي�ش على �أر�ضها يف توائم وتعاي�ش و�سالم.
ي�شار �إلى �أن جنيف تعد املحطة الثالثة ملعر�ض
حتالف الأديان لأمن املجتمعات الذي �أقيم يف
دافو�س يناير املا�ضي بعد انطالقه من �أبوظبي
كمحطة �أول���ى ف��ى نوفمرب  ،2018ليوا�صل
م�سريته العاملية وف��ق خطة زمنية تت�ضمن
الدمنارك وطوكيو ونريوبي والواليات املتحدة
الأمريكية و�ضمن جهوده يف تعزيز دور قادة
الأدي��ان وم�شاركتهم املهمة التخاذ الإجراءات
الروحية والعملية الكفيلة بتوفري بيئات �آمنة
للأطفال وحمايتهم من العنف واحلد من �أ�شكاله،
حيث يرتتب على املجتمعات الدينية بالدرجة
الأولى م�س�ؤولية اتخاذ الإجراءات لإنهاء جميع
�أ�شكال العنف �ضد الأطفال.
وك��ان حتالف الأدي���ان لأم��ن املجتمعات قد
انطلق من �أبوظبي يف نوفمرب من العام ،2018
برعاية ال�شيخ حممد بن زايد والذي �صدر عنه
«بيان �أبوظبي» ،الذي تعهد من خالله قادة
الأديان ال�سبعة بتفعيل بنوده وحتقيق �أهدافه
والتزاماته ،يف م�شهد عاملي نادر احت�ضتنه
واحة الكرامة.

• عبيد الزعابي خالل جولة في املعرض بجنيف

