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تسعى إلى تطوير قدرات العنصر النسائي في القوات المسلحة

قطر :إنشاء مدينة تعليمية عسكرية
قالت القوات امل�سلحة القطرية
انها تخطط لإن�شاء مدينة تعليمية
ع�سكرية ت�ضم جميع الكليات
واملعاهد واملراكز وامل�ؤ�س�سات
التعليمية الع�سكرية مع مرافقها
التدريبية والقتالية والريا�ضية.
وق����ال رئ��ي�����س ه��ي��ئ��ة الكليات
وامل��ع��اه��د ب��ال��ق��وات امل�سلحة
ال��ل��واء الركن حمد النعيمي يف
حوار مطول لـ جملة الطالئع التي
ت�صدرها مديرية التوجيه املعنوي
بوزارة الدفاع القطرية �إن م�رشوع
املدينة التعليمية يعد نقلة نوعية
يف �صفوف القوات امل�سلحة.
و�أع���ل���ن النعيمي ع��ن ع���دد من
امل�شاريع امل�ستقبلية الطموحة
منها �إن�شاء �أكادميية عليا للعلوم
الع�سكرية ت�ضم كلية الدفاع وكلية
احلرب وهما كليتان متثالن �أعلى
امل�ستويات التعليمية الع�سكرية
يف ���ص��ف��وف اجل��ي�����ش النظامية
مبختلف دول العامل بالإ�ضافة �إلى
�إن�شاء معهد للتدريب التقني الذي
�سيواكب التطورات التقنية والفنية
ال��ت��ي ت�شهدها خمتلف وح��دات
و�أف��رع القوات امل�سلحة وميدها
بكادر ب�رشي على �أعلى م�ستوى من
الت�أهيل التقني املتخ�ص�ص.
و�أ�ضاف« :من املقرر �أن يبد�أ املعهد
ن�شاطه خ�لال ه��ذا ال��ع��ام 2019
با�ستقطاب الراغبني لاللتحاق به
من جميع من�سوبي الوحدات وهو
م�رشوع مهم جدا تنتظره القوات
امل�سلحة منذ فرتة ومنهجه قائم
على التح�صيل العلمي والفني مبا
يتالءم مع احتياجات ومتطلبات
الوحدات.
وقال النعيمي يف هذه الأثناء ان
التعليم ع��ايل اجل��ودة والتدريب
امل���واك���ب ل��ل��ت��ط��ورات العلمية
والتكنولوجية �أ�ضحى عن�رصا
رئي�سيا يف حتديد م��دى التفوق
واالحرتافية للقوات امل�سلحة على

,,

القوات البرية القطرية بدأت تنفيذ
تمرين «العضيد »2019

النعيمي :نسعى

إلى االستثمار

في الطاقم البشري

لقواتنا المسلحة
كي نرفع من

كفاءاتها
• اللواء الركن حمد النعيمي

م�ستوى دول العامل.
وقال �إن هيئة الكليات واملعاهد
�سعت �إلى تنفيذ هذه الر�ؤية احلكومة
وترجمتها �إل��ى ب��رام��ج ومناهج
�أكادميية وتدريبات متخ�ص�صة من
خالل الكليات واملعاهد الع�سكرية
واملراكز املتخ�ص�صة التابعة لها.
و�أ���ض��اف النعيمي� :إن التعليم
والتدريب هما جوهر التميز �ضمن
�أي جي�ش نظامي حم�ترف ،مبينا
�أن التدريب والتعليم ال ينف�صالن
ويتطلبان اال���س��ت��م��رار وال��ت��درج
يف البحث والت�أهيل والتطوير
الكت�ساب اخل�ب�رات يف ك��ل رتبة
ع�سكرية �أو وظيفة �ضمن القوات
امل�سلحة ،م�شريا �إلى كلية �أحمد بن
حممد الع�سكرية كنموذج �إلى جانب
مثيالتها من الكليات واملعاهد
واملراكز املتخ�ص�صة.
�أو�ضح �أن عملية التطوير الهيكلي
والعميق ال���ذي ت�شهد القوات
امل�سلحة وم��ا راف��ق��ه م��ن دخول
منظومات دفاعية متطورة جدا

يحتم اال�ستثمار يف الطاقم الب�رشي
لقواتنا امل�سلحة ك��ي نرفع من
ك��ف��اءات��ه��ا وق��درات��ه��ا العلمية
والتدريبية حتى تكتمل عملية
اال�ستيعاب ونحقق االن�سجام بني
خمتلف جوانب التطوير مثل تطوير
الإن�����ش��اءات وت��ط��وي��ر منظومات
الت�سليح وتطوير منظومات القيادة
وال�سيطرة وت��ط��وي��ر الكفاءات
الب�رشية.
كما ك�شف ع��ن ترتيبات لقيام
م��دي��ري��ات ال����دورات الع�سكرية
وم��دي��ري��ة البعثات الع�سكرية
وغ�يره��ا م��ن امل��راك��ز ،وتناول
يف احل�����وار دور وم���ه���ام هيئة
الكليات واملعاهد واخت�صا�صاتها
و�صالحياتها يف جماالت التدريب
والتعليم.
و�أك��د �أن الهيئة تعمل على نقل
وتوطني املعرفة املتخ�ص�صة يف
�صنوف املعدات والأ�سلحة ،وذكر
�أن الكليات الع�سكرية ت�ستقبل
املر�شحني م��ن ال��ث��ان��وي��ة حيث

مينحون �شهادة البكالوريو�س
يف العلوم الأكادميية والع�سكرية
وب��ع��د ت��خ��رج��ه ي�صبح �ضابطا
يلتحق بالوحدات الع�سكرية كل
ح�سب مهاراته وح�سب احتياجات
ال���وح���دات الع�سكرية وح�سب
التوزيع ثم ي�ستمر خط الت�أهيل.
وب�ش�أن االهتمام باملر�أة يف القوات
امل�سلحة ق��ال اللواء النعيمي «
�إن امل��ر�أة حتظى بكامل التقدير
والت�شجيع واالحرتام وهناك اهتمام
كبري من القيادة العامة لتطوير
قدرات العن�رص الن�سائي يف القوات
امل�سلحة ،م�شريا �إلى �أن �أنه خالل
الفرتة املا�ضية مت تنظيم دورة
ت�أ�سي�سية خا�صة بالعن�رص الن�سائي
عمل على تنفيذها فريق متخ�ص�ص
من املدربات الربيطانيات وكانت
دورة ع�سكرية حم�ضة يف امل�شاة
وامل��ه��ارات القتالية والتدريب
امليداين والتدريب على ال�سالح
وال��رم��اي��ة وال��ل��ي��اق��ة والتكتيك
والتمارين الريا�ضية.

البحرين تحصد جائزتين في حفل الشارقة
لـ«االتصال الحكومي»

• جانب من فعاليات التمرين

بد�أت القوات الربية الأمريية القطرية ،تنفيذ التمرين
التعبوي «الع�ضيد  ،»2019مب�شاركة جميع قيادات
و�أف��رع القوات الربية الأمريية ووح��دات �أخ��رى من
القوات امل�سلحة القطرية ،بالإ�ضافة الى قوات من
بع�ض الدول ال�شقيقة وال�صديقة.
و�أو�ضح مدير التمرين العقيد الركن علي اخليارين،

�أن تدريب «الع�ضيد  »2019مكون من �سبع مراحل،
خ�ص�صت لتدريب القيادات على تقدير املواقف
والتخطيط والقيادة وال�سيطرة ،با�ستخدام منظومات
الأ�سلحة احلديثة و�أعمال هيئة الركن واال�ستطالع بني
القوات الربية الأمريية القطرية ووح��دات القوات
امل�سلحة الأخرى.

رئاسة شؤون الحرمين شاركت في اجتماعات لجنة تطوير االتصاالت بجنيف

السعودية تحتفي بيوم األخوة
الكشفية العربية
حتتفي جمعية الك�شافة العربية ال�سعودية بيوم الأخوة
الك�شفية العربية ،اليوم ،ويوافق ذك��رى ت�أ�سي�س
جامعة الدول العربية عام  ،1945حيث اختري ذلك
التاريخ عرفان ًا بالدور الرائد للجامعة يف االعرتاف
باملنظمة الك�شفية العربية ودعمها امل�ستمر للحركة
تر�سيخ ًا لعرى الأخوة والوحدة العربية.
و�أو�ضح نائب رئي�س اجلمعية د .عبد الله الفهد� ،أن
اجلمعية �ستقيم العديد من الفعاليات بهدف تر�سيخ
الأخوة العربية بني من�سوبي الك�شفية ،ومنها امل�شاركة
يف االحتفاء الذي تقيمه املنظمة الك�شفية العربية يف
املدينة ال�شبابية ب�أبوقري يف حمافظة الإ�سكندرية،
�صباح اليوم مب�شاركة امل�شاركني يف ال�سمنار الإقليمي
لتنمية الع�ضوية والقمة الفنية الك�شفية املنعقدة
حالي ًا بالقاهرة ،وكذا امل�شاركني يف املهرجان ال�سابع
جلوالة الك�شافة اجلوية امل�رصية والعربية املنعقد
حالي ًا يف الإ�سكندرية مب�شاركة ك�شافة اململكة.
كما �ستقيم اجلمعية احتفاء مبقرها بالريا�ض ،تدعو
له الفتية وال�شباب من غري الك�شافني �إلى امل�شاركة يف
�أن�شطة خدمية وتنموية منها امل�رشوع الك�شفي الوطني
لنظافة البيئة وحمايتها ،و�إقامة املعار�ض التي تربز
الك�شفية على امل�ستوى العربي واملحلي ،وتنظيم

احلفالت والندوات والزيارات للرواد الأوائل من قدامى
الك�شافني ،وزي��ارات ترويحية وترفيهية للم�سنني
واملر�ضى وذوي االحتياجات اخلا�صة.
على �صعيد �آخ��ر� ،شاركت الرئا�سة العامة ل�ش�ؤون
امل�سجد احلرام وامل�سجد النبوي ممثلة يف مدير عام
الإدارة العامة لتقنية املعلومات د .خليل ال�صبحي يف
اجتماعات جلنة تطوير قطاع االت�صاالت بالأمم املتحدة
يف جنيف.
وذكر د .ال�صبحي �أن م�شاركته يف هذه االجتماعات ت�أتي
ت�أكيد ًا للدور احليوي والفاعل الذي تقوم به اململكة
العربية ال�سعودية يف العمل مع املجتمع الدويل
لتطوير القطاعات التنموية املختلفة مبا فيها قطاع
االت�صاالت وتقنية املعلومات ،الفتا الى �أن اململكة
ع�ضو فاعل يف جمل�س �إدارة االحتاد الدويل لالت�صاالت
لأكرث من ثالثة وخم�سني عاما وي�ضم االحتاد  48دولة
ع�ضو ًا من �أ�صل  183دولة.
وبني �أنه خالل اجتماعات دول الأع�ضاء تتم درا�سة
ومناق�شة العديد من امل�سائل التي تطرحها الدول
الأع�ضاء لتطوير قطاع االت�صاالت وتقنية املعلومات
خا�صة يف ال���دول النامية لتتمكن ه��ذه ال���دول من
اال�ستفادة من �أحدث امل�ستجدات التقنية والتنظيمية.

تعيين أول دفعة من المراقبات الجويات
في السعودية

ح�صدت البحرين متمثلة يف وزارة
الأ�شغال و�ش�ؤون البلديات والتخطيط
العمراين واملوقع الإلكرتوين « بوابة
ال��ب��ح��ري��ن» ل�صاحبه خ��ال��د حممد
خالد جائزتني يف الفئتني اللتني
ناف�سا عليها يف حفل جائزة ال�شارقة
لالت�صال احلكومي والذي �أقيم م�ساء
�أم�س الأول على م�رسح املجاز ب�إمارة
ال�شارقة .ونالت وزارة الأ�شغال
البحرينية جائزتها عن فئة «�أف�ضل
تفاعل لالت�صال احلكومي عرب �شبكات
التوا�صل االجتماعي -دول جمل�س
التعاون اخلليجي» ،بعد مناف�سة مع

• تكرمي اجلهات البحرينية

�رشطة �أبوظبي و�رشطة دبي.
ون���ال امل��وق��ع الإل��ك�تروين «بوابة
البحرين» اجل��ائ��زة عن فئة �أف�ضل
مبادرة �إعالمية يف «االت�صال احلكومي
 دول جمل�س التعاون اخلليجي ».و�أعرب خالد حممد خالد عن �سعادته
بفوز املوقع بجائزة �أف�ضل مبادرة
�إعالمية يف االت�صال احلكومي على
م�ستوى دول جمل�س التعاون اخلليجي
لعام  ،2019وقال�« :إن احل�صول على
هذه اجلائزة املرموقة مبعث فخر
واعتزاز وداللة على الروح ال�شبابية
البحرينية الوثابة لرفعة و�سمو

ال��وط��ن ،خ�صو�ص ًا �أن ه��ذا الإجن��از
يحمل ا�سم مملكة البحرين عالي ًا.
و�أك���د خالد �أن ف��وز موقع «بوابة
البحرين» ب��اجل��ائ��زة ج��اء لي�ؤكد
املكانة وامل�صداقية والروح ال�شبابية
الوثابة لرفعة و�سمو الوطن والتي
متيز �شباب البحرين ،بف�ضل موا�صلة
اململكة امل�سرية التنموية ال�شاملة.
يذكر �أن ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم
ال�شارقة ال�شيخ د� .سلطان القا�سمي
ق��د وج��ه ب ��إط�لاق املكتب الإعالمي
حلكومة ال�شارقة يف �سبتمرب 2012
جائزة ال�شارقة لالت�صال احلكومي يف

خطوة ريادية تعد الأولى من نوعها
عربي ًا ،حيث ت�سلط ال�ضوء على
�إجنازات الأفراد وامل�ؤ�س�سات يف قطاع
االت�صال احلكومي.
وت�ساهم اجل��ائ��زة يف تثمني جهود
امل�ؤ�س�سات املحلية والإقليمية
وامل��ج��م��وع��ات والأف�������راد ،ودع��م
�إجنازاتهم و�إبداعاتهم التي ت�ساهم يف
حتقيق توا�صل �أف�ضل مع اجلمهور،
و�إيجاد �رشاكة حقيقية بني اجلهات
احلكومية و�صناع القرار فيما بينهم
من جهة وبني فئات اجلمهور املتنوعة
من جهة �أخرى.

اح��ت��ف��ت ��شرك��ة خ��دم��ات املالحة
اجلوية ال�سعودية� ،أم�س الأول،
بتعيني ومبا�رشة الدفعة الأولى من
املراقبات اجل��وي��ات ال�سعوديات
مب��رك��ز امل��راق��ب��ة اجل��وي��ة بجدة،
غرب اململكة ،والبالغ عددهن 11
�سعودية.
وقالت ال�رشكة يف بيان� ،إن «التعيني
جاء بعد �أن �أكملت ال�سعوديات درا�سة
برنامج املراقبة اجلوية للفتيات
ملدة عام».
و�أو�ضح الرئي�س التنفيذي لل�رشكة
املهند�س ريان طرابزوين �أن «ال�رشكة
ت��ويل توظيف الفتيات يف خمتلف
املهن اهتمام ًا بالغ ًا ،انطالق ًا من
م�ساهمتها يف ر�ؤية اململكة «،»2030
لدعم املر�أة ال�سعودية ومتكينها من
العمل يف وظائف خمتلفة».

• الدفعة األولى من املراقبات السعوديات

وزيرة الثقافة اإلماراتية تشيد بالحراك الثقافي السعودي
زار وفد �إماراتي برئا�سة وزيرة الثقافة وتنمية
املعرفة نورة الكعبي «معر�ض الريا�ض الدويل
للكتاب  »2019الذي تقام فعالياته حتت رعاية
خ���ادم احل��رم�ين ال�رشيفني امل��ل��ك �سلمان بن
عبدالعزيز يف مركز الريا�ض الدويل للم�ؤمترات
واملعار�ض.
وا�ستمع الوفد الإم��ارات��ي �إل��ى �رشح مف�صل عن
�أح��دث الإ���ص��دارات اجلديدة التي عر�ضتها دور
الن�رش وامل�ؤ�س�سات الثقافية والعلمية امل�شاركة
يف املعر�ض الذي ي�ست�ضيف �أكرث من  913دار ن�رش
وم�ؤ�س�سة من  30دولة عربية ودولية و�أكرث من
 1700م�شارك وما تعر�ضه من خمتلف �أنواع الكتب
م�صحوبا بعر�ض مرئي عن املعر�ض.
كما اطلع على حجم تفاعل الزوار مع هذا احلدث
الثقايف الكبري ،وجتول وفد الدولة يرافقهم نائب
وزير الثقافة ال�سعودي مدير املعر�ض حممد فايز
يف �أرجاء املعر�ض وتعرف على ما �شهدته هذه
الدورة من تطوير وتنظيم من خالل من�صة «رواق
املعرفة» التي حتتوي على من�صات ت�ضم مبادرات
�شبابية لطالب وطالبات اجلامعات� ،إ�ضافة �إلى

من�صات التوقيع واجلناح اخلا�ص بالطفل وما
يقدمه من تنوع معريف ب�أ�ساليب خمتلفة يغلب
عليها املرح و�أ�سلوب التعليم بالرتفيه.
وزار الوفد يف جناح مملكة البحرين � -ضيف
�رشف الدورة احلالية من املعر�ض  -واطلع على
�أهم منجزاتها الثقافية واحل�ضارية.
كما اطلعت الكعبي ومرافقوها على دور الن�رش
الإم��ارات��ي��ة امل�����ش��ارك��ة يف امل��ع��ر���ض وبع�ض
املبادرات امل�شاركة التي تهتم باملعرفة وتدعم
القراءة.
والتقت خ�لال جولتها ع��دد ًا من �أ�صحاب دور
الن�رش واملكتبات العربية وتبادلت الأحاديث
حول عدد من الق�ضايا امل�شرتكة يف عامل الن�رش
والكتاب ،م�شيدة مبا يت�ضمنه املعر�ض من برامج
ثقافية و�أدبية وفنية وتنوع وثراء يف فعالياته
املتنوعة التي تعك�س مدى التطور الذي حققته
احلركة الثقافية بني الإمارات وال�سعودية �سواء
عرب جتارب الكتاب واملثقفني الذين يناف�سون
على اجلوائز الدولية �أو حجم الرتجمات من و�إلى
العربية وغريها من اجلهود.

وقالت الكعبي « نت�رشف بتواجدنا يف معر�ض
الريا�ض الدويل الذي ي�شهد تطورا م�ستمرا عاما
بعد �آخر ،وترتبط الإمارات وال�سعودية بعالقات
�أخوية وحتظى مبوروث ثقايف وتاريخي عريق
ير�سخ نهج التفاهم والتن�سيق امل�شرتك يف جميع
املجاالت وهذا ما ي�ؤكده اختيار دولة الإمارات
العام املا�ضي ك�ضيف �رشف للمعر�ض وم�شاركتها
مع ال�سعودية يف مثل هذا احلدث الثقايف املهم».
و�أثنت على جهود وزارة الثقافة ال�سعودية يف
النهو�ض باحلراك الثقايف ال�سعودي ،م�شيدة
مب�ستوى التنظيم وما يعك�سه من م�ستوى ثقايف
للمجتمع.
و�أكدت �أن الإمارات متتلك حراكا ثقافيا متميزا،
م�شرية �إلى �أن تنظيم فعاليات ومهرجانات فنية
وثقافية حتمل يف م�ضمونها قيم الت�سامح والت�آخي
واالحرتام والتعاي�ش املت�أ�صلة يف الدولة قيادة
وحكومة و�شعبا وعلى ر�أ�سها معر�ض ال�شارقة
الدويل للكتاب ،ومعر�ض �أبوظبي الدويل للكتاب
اللذان باتا من �أه��م الفعاليات املرتقبة على
الأجندة العاملية.

• الوفد اإلماراتي خالل جولة داخل املعرض

