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جدد تأييده لخطوات المجلس العسكري في السودان

حذرت من خطورة التصعيد العسكري

مجلس الوزراء السعودي استعرض
األوضاع على الساحة اإلقليمية

قطر :تحركات حفتر تعرقل جهود حل األزمة الليبية

�أكد جمل�س الوزراء ال�سعودي� ،أم�س،
ت�أييد اململكة ملا ارت����آه ال�شعب
ال�سوداين حيال م�ستقبله ،وما اتخذه
املجل�س الع�سكري االن��ت��ق��ايل من
�إج���راءات ت�صب يف م�صلحة ال�شعب
ال�سوداين ال�شقيق ،و�شدد على دعمه
للخطوات التي �أعلنها املجل�س يف
املحافظة على الأرواح واملمتلكات.
جاء ذلك ،فيما تر�أ�س خادم احلرمني
ال�رشيفني امل��ل��ك �سلمان ب��ن عبد
العزيز اجلل�سة ،التي عقدها جمل�س
ال��وزراء ،بعد ظهر �أم�س ،يف ق�رص
اليمامة مبدينة الريا�ض.
ويف م�ستهل اجلل�سة� ،أطلع خادم
احل��رم�ين املجل�س ،على نتائج
مباحثاته مع الرئي�س الإندوني�سي
جوكو ويدودو وم�ضمون الر�سالتني
اللتني ت�سلمهما من العاهل املغربي
امل��ل��ك حممد ال�ساد�س والرئي�س
الإرتريي �أ�سيا�س �أفورقي.
و�أو�ضح وزير الإعالم ال�سعودي الأ�ستاذ
تركي ال�شبانة ،يف بيانه لوكالة
الأنباء ال�سعودية ،عقب اجلل�سة� ،أن
جمل�س الوزراء ،ا�ستعر�ض بعد ذلك
عدد ًا من التقارير عن خمتلف الق�ضايا
والتطورات على ال�ساحات العربية
والإقليمية والدولية.
وا�شار �إلى �أن �صدور توجيهات خادم
احلرمني للجهات املعنية يف اململكة
بتقدمي حزمة من امل�ساعدات الإن�سانية
لل�شعب ال�سوداين ت�شمل امل�شتقات
البرتولية والقمح والأدوي��ة ،ت�ؤكد

• امللك سلمان مترئسا ً مجلس الوزراء السعودي

حر�ص اململكة على الإ�سهام يف رفع
املعاناة عن كاهل ال�شعب ال�سوداين،
والوقوف �إلى جانبه لتجاوز جميع
الظروف وال�صعاب وحتقيق الأمن
واال�ستقرار لل�سودان ال�شقيق.
وق��در جمل�س ال���وزراء ،ما �أب��داه
الرئي�س الباك�ستاين عارف علوي
خ�لال احلفل االفتتاحي للم�ؤمتر
العاملي «ر�سالة الإ���س�لام» الذي
نظمته جمعية جمل�س علماء باك�ستان
يف دورته الرابعة ،من ثناء وتقدير
على ما تتميز به العالقات الأخوية
بني اململكة وباك�ستان من قوة تنبع
من قيم دينية وثقافية م�شرتكة
ت�شكل م�صدر قوة للأمة الإ�سالمية

ب�أ�رسها وت�سهم يف دعم وا�ستقرار
املنطقة.
وثمن املجل�س يف هذا ال�سياق ،منح
ويل العهد ال�سعودي الأمري حممد بن
�سلمان �شهادة « ال�شخ�صية امل�ؤثرة
عاملي ًا» للعام  ،2018بو�صفه
ال�شخ�صية الأق���وى ت���أث�ير ًا على
م�ستوى العامل ،وح�صوله على درع
ال�شكر والتقدير من جمعية جمل�س
علماء باك�ستان واللتني �سلمهما
الرئي�س الباك�ستاين ،تقدير ًا
جلهوده الكبرية و�أعماله املتوا�صلة
خلدمة الإ�سالم والدفاع عن ق�ضايا
امل�سلمني ومبادراته لتعزيز الأمن
وال�سلم وال�سالم العاملي.

�شدد نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير اخلارجية
القطري حممد بن عبدالرحمن على �أن ت�رصفات
امليلي�شيات الع�سكرية بقيادة حفرت يف ليبيا
تعرقل يف املقام الأول اجلهود الدولية لتحقيق
احلوار الليبي الوطني.
و�أ�ضاف يف تغريدة له عرب ح�سابه الر�سمي يف
تع الأيادي العابثة خطورة هذا
تويرت « :يجب �أن ِ
الت�صعيد الع�سكري و�أن ت�ضع م�صلحة ال�شعب
الليبي فوق كل اعتبار».
وكان وزير اخلارجية القطري �أكد يف بيان م�شرتك
�أم�س خالل الزيارة التي يقوم بها �إلى �إيطاليا
«على �أهمية التن�سيق ال��دويل لدعم التعاي�ش
وال�سالم واال�ستقرار يف ليبيا مبا يحقق م�صلحة
ال�شعب الليبي وي�ضعها فوق كل اعتبار».
�إل��ى ذل��ك ،عقد رئي�س جمل�س ال���وزراء وزير
الداخلية القطري ال�شيخ عبدالله بن نا�رص،
ورئي�س جمل�س ال��وزراء الألباين �إي��دي راما ،
جل�سة مباحثات ر�سمية ،بالديوان الأمريي
القطري�،أم�س.
ومت خالل اجلل�سة ،بحث العالقات الثنائية بني
البلدين و�آفاق تعزيزها وتطويرها ،ال�سيما يف
املجاالت االقت�صادية واال�ستثمارية ،كما مت

ناق�ش ويل العهد وزير الدفاع ال�سعودي الأمري حممد بن
�سلمان يف الريا�ض� ،أم�س ،مع قائد القيادة املركزية
الأمريكية اجلرنال كينيث مكينزي اجلهود املبذولة بني
الريا�ض ووا�شنطن ملحاربة الإرهاب ومكافحة التطرف.
وذكرت وكالة الأنباء ال�سعودية الر�سمية �أن اجلانبني
ا�ستعر�ضا خالل اللقاء «�أوج��ه التعاون بني البلدين
ال�صديقنيخا�صةيفاملجالالع�سكري،واجلهودامل�شرتكة
املبذولة ب�ش�أن حماربة الإره��اب ومكافحة التطرف،
بالإ�ضافة �إلى م�ستجدات الأو�ضاع يف املنطقة».
وكان العاهل ال�سعودي امللك �سلمان بن عبدالعزيز قد عقد
ام�س الأول اجتماعا مع مكينزي ،ناق�شا خالله م�ستجدات
الأحداث يف املنطقة.

من جهة �أخرى ،ا�ستقبل وزير احلر�س الوطني ال�سعودي
الأمري عبدالله بن بندر يف مكتبه بالوزارة قائد القيادة
املركزية الأمريكية الفريق �أول كينيث مكينزي ،وجرى
خالل اال�ستقبال تبادل الأحاديث الودية ،وا�ستعرا�ض
العالقات الثنائية بني البلدين.
ح�رض اال�ستقبال رئي�س اجلهاز الع�سكري الفريق حممد
الناه�ض ،واللواء ركن تركي بن عبدالله رئي�س هيئة
التعليم والتدريب ،ومدير عام الإدارة العامة للم�شرتيات
الع�سكرية اللواء ركن من�صور العي�سى ،ومن اجلانب
الأمريكي القائم بالأعمال ب�سفارة الواليات املتحدة
الأمريكية لدى اململكة كري�ستوفر هينزيل ،وملحق الدفاع
وكبري الع�سكريني اللواء هاجالر.

رئيس األركان العماني بحث تعزيز
التعاون العسكري مع باكستان
بحث رئي�س �أرك��ان قوات ال�سلطان
امل�سلحة العماين الفريق الركن �أحمد
النبهاين مبكتبه مبع�سكر املرتفعة،
تعزيز التعاون الع�سكري مع وفد من
جامعة الدفاع الوطني يف باك�ستان
الذي يزور ال�سلطنة حالي ًا.
وق��د رح��ب الفريق ال��رك��ن رئي�س
�أرك���ان ق��وات ال�سلطان امل�سلحة
العماين بالوفد الباك�ستاين ،حيث
تبادل الطرفان الأحاديث حول ٍ
عدد
من الأمور ذات االهتمام امل�شرتك،
ال�سيما يف جمال التعاون التدريبي
والأكادميي الع�سكري بني البلدين
ال�صديقني.
على جانب �آخ��ر ،ا�ست�ضافت جلنة
اخل��دم��ات والتنمية االجتماعية مبجل�س ال�شورى
العماين وكيل وزارة النقل واالت�صاالت للنقل املهند�س
�سامل النعيمي ملناق�شته حول اتفاقية النقل الربي
للركاب والب�ضائع بني ال�سلطنة وم�رص.
وق��د ناق�ش �أع�ضاء اللجنة مع الوكيل االعتبارات
املو�ضوعة حول �إبرام االتفاقية مع احلكومة امل�رصية
والأه�����داف امل��رج��وة لتحقيقها ،واملو�ضوعات
التي يتوجب معاجلتها مبوجب م�رشوع االتفاقية

• أحمد النبهاني مستقبالً الوفد الباكستاني

والت�رشيعات النافذة ذات ال�صلة ،بالإ�ضافة �إلى مناق�شة
الآث��ار املالية واالقت�صادية واالجتماعية املتوقع
حدوثها حال امل�صادقة على م�رشوع االتفاقية.
و�أ�شار وكيل وزارة النقل واالت�صاالت �إلى �أن االتفاقية
تهدف �إلى و�ضع �أطر ت�رشيعية وتنظيمية� ،إلى جانب
ت�سهيل عملية النقل بني حكومتي ال�سلطنة وم�رص،
وت�سهيل �إجراءات عبور الركاب والب�ضائع وفتح �آفاق
اال�ستثمار والتبادل التجاري بني البلدين.

• محمد بن عبدالرحمن

رئيس «الشورى» القطري :انتخابات «البلدي» من مرتكزات تجربتنا الديمقراطية
�أ�شاد رئي�س جمل�س ال�شورى القطري �أحمد
�آل حم��م��ود بانتخابات املجل�س البلدي
املركزي باعتبارها �إحدى مرتكزات «جتربتنا
الدميقراطية التي �أر�ست دعائمها احلكومة
القطرية لإ��ش�راك امل��واط��ن يف ح��ل ق�ضايا
جمتمعه وتطوير منطقته».
وق��ال «�إن ه��ذه ال���دورة وه��ي ال�ساد�سة يف
انتخابات املجل�س البلدي املركزي ،ت�أتي
وقد خطت بالدنا خطوات وا�سعة وواثقة يف
خمتلف جماالت التنمية االقت�صادية وال�سيا�سية
واالجتماعية والثقافية ،كما �أن هذه الدورة
ت�أتي بعد �أن �أثبتت جتربة املجل�س البلدي
املركزي خ�لال ال���دورات اخلم�س املا�ضية
فاعليتها يف حتقيق �أهدافها ،ما �سي�شكل ر�صيدا
مهما يف عمل املجل�س خالل املرحلة املقبلة
والتي تتطلب مزيدا من اجلهد والعمل ليواكب
املجل�س حركة التنمية ال�رسيعة التي ت�شهدها
البالد».
وت��وج��ه �آل حم��م��ود ،يف ختام ت�رصيحه،

محمد بن سلمان ومكينزي بحثا جهود
مكافحة التطرف

بحث عدد من الق�ضايا الإقليمية والدولية حمل
االهتمام املتبادل.
بعد ذلك �شهد رئي�س الوزراء القطري ،ونظريه،
التوقيع على اتفاقية النقل البحري والتوقيع
على خطاب نوايا بني وزارتي داخلية البلدين
للتعاون يف املجال الأم��ن��ي ،والتوقيع على
مذكرة تفاهم للتعاون يف جمال الريا�ضة.
و�أق��ام ال�شيخ عبدالله بن نا�رص م�أدبة غداء
بالديوان الأمريي� ،أم�س ،تكرميا لرئي�س وزراء
�ألبانيا ،والوفد املرافق له.
ويف ���ش��أن قطري �آخ���ر ،عقدت يف العا�صمة
البولندية وار���س��و� ،أم�س ،جولة م�شاورات
�سيا�سية ب�ين وزارت����ي اخل��ارج��ي��ة يف قطر
وبولندا.
وتر�أ�س اجلانب القطري يف امل�شاورات ال�سيا�سية
الأمني العام لوزارة اخلارجية القطري د�.أحمد
احلمادي ،بينما تر�أ�س اجلانب البولندي نائب
وزير اخلارجية مات�شي النغ.
وجرى خالل جولة امل�شاورات ال�سيا�سية بحث
العالقات الثنائية بني البلدين ال�صديقني
و�سبل دعمها وتطويرها ،بالإ�ضافة �إلى عدد من
الق�ضايا ذات االهتمام امل�شرتك.

• أحمد آل محمود

بال�شكر لأع�ضاء املجل�س البلدي املركزي
ال�سابقني على ما بذلوه من جهد وعمل نافع
خلري وطنهم ،متمنيا للأع�ضاء اجلدد التوفيق
والنجاح يف �أداء دورهم والقيام ب�أعباء هذه
امل�س�ؤولية الوطنية على �أف�ضل وجه.
من جهة �أخرى� ،أكد رئي�س اللجنة االنتخابية
الأولى يف قطر ،القا�ضية د .ح�صة ال�سليطي
على ال�شفافية التي حتظى بها العملية
االنتخابية النتخابات املجل�س البلدي .
و�أو�ضحت ال�سليطي ان املر�شحني تواجدوا يف
مراكز االقرتاع قبل البدء باالقرتاع حيث فتحت
�صناديق االقرتاع اخلالية و�أقفلت �أمامهم
واعتربت ال�سليطي هذا اليوم عر�س ًا دميقراطي ًا
تعي�شه قطر .
و�أ�ضافت ال�سليطي �أن مهام جمل�س البلدي املزمع
انتخابه هي مراقبة تنفيذ القوانني وال�صالحيات
التي ت�صدر من الوزارات واملجل�س ومنها متابعة
مراقبة �صالحيات ق��رارات املباين وال�شوارع،
م�شرية الى دور املجل�س الفعال.

شددت على سعيها إلى نشر ثقافة التسامح والتعايش السلمي في المنطقة

اإلمارات تؤكد على قوة الشراكة مع أميركا
�أكدت الإمارات والواليات املتحدة
ق��وة ال�رشاكة القائمة بينهما يف
العديد من املجاالت اال�سرتاتيجية
والأمنية واالقت�صادية.
جاء ذلك خالل لقاءات جمعت وزير
الدولة لل�ش�ؤون اخلارجية الإماراتي
د� .أن��ور قرقا�ش مع عدد من كبار
امل�س�ؤولني يف احلكومة الأمريكية
وجمموعة من املحللني ال�سيا�سيني
وذلك خالل زيارة ر�سمية للواليات
املتحدة الأمريكية.
وقال قرقا�ش يف ت�رصيحات له عقب
حمادثاته مع اجلانب الأمريكي« :
تعمل الإم��ارات جنبا �إلى جنب مع
الواليات املتحدة للت�صدي لدور
�إي��ران املزعزع ال�ستقرار املنطقة
ومكافحة التطرف ،و�أ���ض��اف �أن
ال����شراك��ة ب�ين البلدين تنبع من
تطلعات م�شرتكة نحو �رشق �أو�سط
ينعم مبزيد من الأمن والرخاء.
وت��ن��اول��ت حم��ادث��ات قرقا�ش مع
اجلانب الأمريكي اجلهود املبذولة
بالتعاون الوثيق مع منظمات الأمم
املتحدة الإن�سانية وغ�يره��ا من
املنظمات غري احلكومية للتو�صل
�إلى حل �سيا�سي للو�ضع يف اليمن.
و�أع��رب عن دعم الإم��ارات ملبعوث
الأم��م املتحدة اخلا�ص �إلى اليمن
مارتن غريفيث داعي ًا امل�سلحني �إلى
التوقف عن تعطيل م�سرية ال�سالم

• جانب من لقاء قرقاش واملسؤولني األميركيني

والوفاء بالتزاماتهم باالن�سحاب
م��ن م��دي��ن��ة احل��دي��دة ومينائها
مع ال�سماح بو�صول امل�ساعدات
الإن�سانية للمحتاجني.
و�أكد م�ساندة الإمارات التفاق ال�سالم
الذي �أبرم يف �ستوكهومل باعتباره
�أ�سا�سا للتحول نحو ال�سالم يف
ال��ي��م��ن ،كما �أث��ن��ى على اجلهود
املخل�صة التي تبذلها املنظمات

الإن�سانية التي تقدم مواد الإغاثة يف
احلديدة وغريها من مناطق اليمن،
و �شدد على التزام الإمارات امل�ستمر
بتقدمي امل�ساعدات الالزمة.
وقال قرقا�ش « :تظل الإمارات ثابتة
على عهدها ملتزمة بقيم اال�ستقرار
والت�سامح والتعاي�ش ال�سلمي يف
منطقة م�ضطربة ت�سودها خماطر
جمة» ،و�أكد �أن هذه املبادئ ظلت

نربا�سا للإمارات منذ ت�أ�سي�سها قبل
نحو  48عاما.
ونوه خالل لقاءاته مع امل�س�ؤولني
الأمريكيني بالتعاون القائم بني
الإم�����ارات وال���والي���ات املتحدة
يف جم���ال مكافحة الإره�����اب يف
�شبه جزيرة العرب� ،إ�ضافة �إلى
الإج��راءات امل�شرتكة ملنع متويل
اجلماعات الإرهابية.

أكد حرصه على تعزيز قيم التسامح

ّ
يحذر من االستغالل الخاطئ لحرية الرأي
«الشورى البحريني»

• جانب من جلسة مجلس الشورى البحريني

�أعلن جمل�س ال�شورى البحريني ،انه تابع باهتمام
بالغ ما �شهدته بع�ض من�صات التوا�صل االجتماعي،
من ا�ستغالل خاطئ حلرية الر�أي والتعبري التي
ي�ضمنها الد�ستور والقانون ،مبا مي�س بال�سلم
الأهلي والأمن واال�ستقرار املجتمعي.
و�أكد املجل�س يف بيان �أن هذه االث��ارات خارجة
عن نطاق الإجماع الوطني ،وهي مرفو�ضة جملة
وتف�صيال من �شعب البحرين الذي يقف ثابتا خلف
حكومته ،ملواجهة خمتلف التحديات التي تهدد
وحدة املجتمع وقيمه وثوابته الوطنية.
و�أعرب جمل�س ال�شورى عن �إ�شادته مبا �صدر عن
جمل�س الوزراء يف جل�سته التي عقدت �صباح �أم�س
الأول برئا�سة رئي�س ال��وزراء الأم�ير خليفة بن
�سلمان وبح�ضور ويل العهد نائب القائد الأعلى

النائب الأول لرئي�س جمل�س ال���وزراء الأمري
�سلمان بن حمد ،من حر�ص على تعزيز ال�رشاكة
مع ال�سلطة الت�رشيعية لرت�سيخ قيم الت�سامح
والتعاي�ش ال�سلمي بني �أبناء املجتمع البحريني
الواحد.
و�أ�شاد املجل�س مب�ستوى الوعي العايل الذي
يتحلى به �شعب البحرين ،م�ؤكدا حر�صه على
تعزيز ال�رشاكة مع ال�سلطة التنفيذية لرت�سيخ
قيم الت�سامح والتعاي�ش ال�سلمي ،ودعم جميع
االج���راءات القانونية التي من �ش�أنها حماية
املجتمع من �أي �إثارة للفنت والنعرات �أو حتري�ض
على الكراهية وبث الأكاذيب ،عرب ا�ستخدام من�صات
التوا�صل االجتماعي.
كما �أكد جمل�س ال�شورى موا�صلة اجلهود وامل�ساعي

ل�سن املزيد من الت�رشيعات والقوانني التي تعزز
من ق��درة اجلهات املعنية على مراقبة و�ضبط
ا�ستخدام و�سائل التوا�صل االجتماعي ،داعيا
املولى العلي القدير �أن يحفظ اململكة من كل
�سوء ،و�أن يدمي نعمة الأمن واال�ستقرار.
�إلى ذلك ،ا�ستقبلت رئي�سة امل�ؤ�س�سة الوطنية
حلقوق الإن�سان البحرينية ماريا خوري ،القائم
ب�أعمال �سفارة هولندا ل��دى البحرين فيخر
�سالخرت ،يف مقر امل�ؤ�س�سة الوطنية ب�ضاحية
ال�سيف.
وجرى اللقاء ،بح�ضور القائم ب�أعمال الأمني العام
للم�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان البحرينية
امل�ست�شار يا�رس �شاهني  ،وم��اريل بوالدا من
ال�سفارة الهولندية.

