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المملكة تستنكر العمل اإلجرامي ...وترفض تهديد حركة المالحة البحرية

تضامن عربي مع اإلمارات والسعودية ...ال الستهداف السفن التجارية
توا�صلت ردود الأفعال املنددة
لعمليات التخريب التي طالت 4
�سفن بالقرب من املياه الدولية
الإماراتية وناقلتي نفط �سعودتني
يف اخلليج العربي ،فيما حذرت
جامعة ال��دول العربية من رفع
م�ستوى الت�صعيد يف املنطقة.
و�أع���رب م�صدر م�س�ؤول ب��وزارة
اخلارجية ال�سعودية� ،أم�س ،عن
�إدانة اململكة للأعمال التخريبية
التي ا�ستهدفت �صباح �أم�س �سفن
�شحن جتارية مدنية بالقرب من
املياه الإقليمية للإمارات.
ونقلت وكالة الأنباء ال�سعودية عن
امل�صدر �أن «هذا العمل الإجرامي
ي�شكل تهديد ًا خطري ًا لأمن و�سالمة
حركة املالحة البحرية ،ومبا
ينعك�س �سلب ًا على ال�سلم والأمن
الإقليمي والدويل».
و���ش��دد ع��ل��ى ت�����ض��ام��ن اململكة
ووقوفها �إل��ى جانب الإم���ارات
يف جميع ما تتخذه من �إجراءات
حلفظ �أمنها وم�صاحلها.
وك��ان وزي��ر الطاقة وال�صناعة
وال�ث�روة املعدنية ال�سعودي
خالد الفالح ذكر يف وقت �سابق
�أم�س �أن ناقلتني �سعوديتني كانتا
من بني ال�سفن امل�ستهدفة ،و�أن
الهجوم مل ي�سفر عن �إ�صابات �أو
ت�رسب نفطي.
وق���ال���ت وزارة اخل��ارج��ي��ة
الإم��ارات��ي��ة ،يف بيان لها� ،إن
اجلهات املعنية بالدولة قامت
باتخاذ كل الإج��راءات الالزمة،
و�أن التحقيق ج��ار يف ظروف
احل��ادث بالتعاون مع اجلهات
املحلية والدولية.
و�أ����ش���ارت �إل���ى �أن العمليات
التخريبية مل ت�سفر عن �أي �أ�رضار
ب�رشية �أو �إ�صابات ،كما مل ت�ؤد �إلى
ت�رسب �أي مواد �ضارة �أو وقود.
و�أك��دت �أن العمل ي�سري يف ميناء
الفجرية ب�شكل طبيعي وب��دون
�أي توقف ،و�أن ال�شائعات التي
حتدثت عن وق��وع احل��ادث داخل
امليناء ع��اري��ة ع��ن ال�صحة وال
�أ�سا�س لها.
من ناحيته ،ا�ستنكر الأمني العام
ملجل�س التعاون ل��دول اخلليج
العربية عبداللطيف الزياين،
ت��ع��ر���ض �أرب�����ع ���س��ف��ن جت��اري��ة
لعمليات تخريبية بالقرب من

امل��ي��اه الإقليمية ل�ل�إم��ارات يف
خليج (عمان).
وو�صف الزياين يف ت�رصيح �صحايف
ما ح��دث ب�أنه «تطور وت�صعيد
خطري» يعرب ع��ن ن��واي��ا �رشيرة
للجهات التي خططت ونفذت هذه
العمليات معر�ضة �سالمة املالحة
البحرية يف املنطقة خلطر كبري
وم��ه��ددة ح��ي��اة الأط��ق��م املدنية
العاملة يف البواخر.
ودعا املجتمع الدويل والهيئات
ال��دول��ي��ة امل��ع��ن��ي��ة باملالحة
البحرية الى ممار�سة م�س�ؤولياتها
ال�سيا�سية والقانونية ملنع �أي

• مخاوف دولية من استهداف السفن التجارية

�أط���راف حت��اول امل�سا�س ب�أمن
و�سالمة حركة املالحة البحرية
يف هذه املنطقة احليوية للعامل
�أجمع.
و�أكد �أن مثل هذه املمار�سات غري
امل�س�ؤولة من �ش�أنها �أن تزيد من
درجة التوتر وال�رصاع يف املنطقة
وتعر�ض م�صالح �شعوبها خلطر
ج�سيم.
من جانبه� ،أدان �أحمد �أبو الغيط
الأم��ي�ن ال��ع��ام جل��ام��ع��ة ال���دول
العربية ،ب�أ�شد العبارات الأعمال
التخريبية ال��ت��ي ا�ستهدفت 4
ٍ
�سفن جتارية بالقرب من املياه

خادم الحرمين استعرض مسيرة

العمل الخليجي المشترك مع الزياني
ا�ستقبل خادم احلرمني امللك �سلمان
بن عبد العزيز يف مكتبه بق�رص
ال�سالم يف ج��دة� ،أم�����س ،الأم�ين
ال��ع��ام ملجل�س ال��ت��ع��اون ل��دول
اخلليج العربية د .عبد اللطيف
الزياين ،الذي هن�أ امللك �سلمان،
ب�شهر رم�ضان املبارك.
و�أع��رب خ��ادم احلرمني عن �شكره
ل��ل��زي��اين على التهنئة بال�شهر
الف�ضيل� ،سائ ً
ال املولى عز وجل
�أن يعيد هذه الأي��ام املباركة على
اجلميع باخلري والتوفيق.
وجرى خالل اال�ستقبال بحث عدد
من املو�ضوعات املتعلقة مب�سرية
العمل اخلليجي امل�شرتك.
ح�رض اال�ستقبال ،وزي��ر الدولة
ال�سعودي ع�ضو جمل�س الوزراء د.
م�ساعد العيبان ،ووزير اخلارجية
ال�سعودية د� .إبراهيم الع�ساف.

خادم احلرمني مستقبالً الزياني

الإق��ل��ي��م��ي��ة الإم�����ارات العربية
املتحدة وناقلتي نفط �سعوديتني
يف اخلليج العربيُ ،م�شدد ًا على
�أن هذه الأعمال الإجرامية مُتثل
م�سا�س ًا خطري ًا بحرية و�سالمة طرق
التجارة والنقل البحري ،ومن
�ش�أنها �أن ترفع م�ستوى الت�صعيد
يف املنطقة.
و��صرح املتحدث الر�سمي با�سم
الأم��ي�ن ال��ع��ام ال�سفري حممود
عفيفي �أم�����س ب����أن �أب���و الغيط
يعترب التهديدات التي تتعر�ض
لها احلدود الربية �أو البحرية،
�أو ط��رق النقل وال��ت��ج��ارة لأي

• تكرمي املشاركني في دورة سالح اجلو امللكي

وخالل اال�ستقبال قام نائب قائد
احلر�س امللكي بت�سليم الأو�سمة
التقديرية التي منحها العاهل
البحريني امللك حمد بن عي�سى،
ٍ
لعدد من �ضباط و�ضباط �صف و�أفراد
ق��وة ال��واج��ب اخل��ا���ص التابعة
لقوة دفاع البحرين تقدير ًا لهم

على جهودهم الوطنية املخل�صة،
ودورهم الأخوي الكبري يف وقوفهم
�إلى جانب الأ�شقاء يف الدفاع عن
احل��ق ،وما يتحلون به من روح
معنوية ع��ال��ي��ة ،واحرتافية،
وان�ضباط لأداء ر�سالتهم ال�سامية.
ح�رض اال�ستقبال ع��دد م��ن كبار

تصعيد خطير يعبر

عن نوايا شريرة
للجهات التي

خططت ونفذت
األردن :نقف إلى

جانب األشقاء

في التصدي ألي

محاولة تستهدف

أمن واستقرار
المنطقة

مصر تعلن

تضامنها مع

اإلمارات ...وتطالب
بالتصدي لكل

محاوالت زعزعة
االستقرار

قطر« :حقوق اإلنسان» تجدد الثقة
في رئيسها المري
جدد �أع�ضاء اللجنة الوطنية حلقوق
الإن�سان الثقة يف د .علي املري
بانتخابه رئي�س ًا للجنة يف دورتها
اجلديدة بالإجماع.
كما مت ان��ت��خ��اب ال��دك��ت��ور حممد
ال��ك��واري نائب ًا لرئي�س اللجنة
بالأغلبية بعد الت�صويت لعدد من
�أع�ضاء اللجنة الذين مت تر�شيحهم
للمن�صب .
ومت كذلك اختيار م��رمي العطية،
�أمينا عاما للجنة الوطنية حلقوق
الإن�سان ،مقررا للجنة.
جاء ذلك خالل االجتماع الأول للدورة
اخلام�سة لأع�ضاء اللجنة برئا�سة
د .يو�سف عبيدان بو�صفه الع�ضو

البحرين :تخريج دورة عسكرية متخصصة
�أقيم بقوة دفاع البحرين �صباح
�أم�����س ،تخريج �إح��دى ال��دورات
الع�سكرية املتخ�ص�صة يف �سالح
اجلو امللكي البحريني بح�ضور
اللواء الركن طيار ال�شيخ حمد بن
عبدالله �آل خليفة قائد �سالح اجلو
امللكي البحريني.
ويف ختام التخريج ق��ام قائد
�سالح اجل��و امللكي البحريني
بتوزيع ال�شهادات على اخلريجني
واجل����وائ����ز ال��ت��ق��دي��ري��ة على
املتفوقني.
كما �أُقيم حتت رعاية قائد احلر�س
امللكي البحريني اللواء الركن
ال�شيخ نا�رص ب��ن حمد ،م�ساء
�أم�����س الأول ،يف ق��اع��دة عي�سى
اجلوية ،حفل ا�ستقبال وتكرمي
لعدد من امل�شاركني يف جمموعة
ق��وة ال��واج��ب اخل��ا���ص التابعة
لقوة دفاع البحرين امل�شاركة يف
عملية �إع��ادة الأم��ل باليمن �ضمن
ق��وات التحالف العربي بقيادة
ال�سعودية.

الزياني :ما حدث

الدوحة تدين بشدة هجوم ًا استهدف كنيسة شمالي بوركينا فاسو

تكريم المشاركين في عملية «إعادة األمل»

في سالح الجو الملكي

دول��ة عربية ع�ضو باجلامعة،
م�سا�س ًا غري مقبول بالأمن القومي
العربي.
و�أكد يف هذا ال�صدد على الت�ضامن
ال��ك��ام��ل م��ع ك��ل م��ن الإم�����ارات
وال�����س��ع��ودي��ة يف م��واج��ه��ة �أي
حماولة ت�سعى للنيل من �أمنهما او
�أمن املالحة يف اخلليج العربي،
وكذلك مع �أي �إج��راءات تتخذها
الدولتان يف هذا الإطار.
بدوره ،دان الأردن ب�أ�شد العبارات
�أم�س ح��ادث تعر�ض �أرب��ع �سفن
لعمليات تخريب ب��ال��ق��رب من
املياه الإقليمية لدولة االمارات

العربية.
وج��دد املتحدث الر�سمي با�سم
اخلارجية الأردنية ال�سفري �سفيان
الق�ضاة يف ت�رصيح �صحايف موقف
بالده «الثابت والراف�ض» لأي عمل
�إجرامي يهدد �أمن و�سالمة حركة
امل�لاح��ة ال��ب��ح��ري��ة يف اخلليج
العربي �أيا كان م�صدره.
و�أكد املتحدث وقوف الأردن �إلى
جانب الأ�شقاء يف االم���ارات يف
الت�صدي لأي حماولة ت�ستهدف
�أمنها وا�ستقرارها.
�إل���ى ذل���ك ،دان اليمن «العمل
التخريبي» الذي تعر�ضت له �أربع
�سفن �شحن جتارية بالقرب من
املياه الإقليمية للإمارات.
واعتربت وزارة اخلارجية اليمنية
يف بيان «�إن ه��ذه الأع��م��ال متثل
تهديدا مبا�رشا ل�ل�أم��ن وال�سلم
الإقليمي والدويل».
و�أ�شار البيان الى ان من يقف وراء
تلك الأعمال «يهدف �إلى زعزعة
الأو�ضاع يف املنطقة والنيل من
�أمن و�سالمة وا�ستقرار الإمارات».
و�أك���د وق��وف اليمن ال��ى جانب
القيادة وال�شعب الإماراتي م�شددا
على ��ضرورة «حما�سبة ومعاقبة
اجلهة املتورطة يف ه��ذا العمل
التخريبي اجلبان».
من ناحية �آخرى� ،أعربت م�رص عن
�إدانتها ب�أ�شد العبارات لتعر�ض
�أرب����ع �سفن لعمليات تخريب
ب��ال��ق��رب م��ن امل��ي��اه االقليمية
لالمارات.
كما دانت م�رص يف بيان �صادر عن
وزارة اخلارجية كل ما من �ش�أنه
امل�سا�س بالأمن القومي لالمارات
و�سالمة كافة ح��دوده��ا الربية
والبحرية.
و�شدد البيان على ت�ضامن م�رص
ح��ك��وم��ة و���ش��ع��ب�� ًا م���ع حكومة
و�شعب االمارات يف مواجهة كافة
ال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي ق��د تواجهها
والت�صدي لكل املحاوالت لزعزعة
ا�ستقرارها.
و�أك���د على ال��ع�لاق��ات اخلا�صة
واملتينة التي تربط م�رص والإمارات
والعمل امل�شرتك للت�صدي لكافة
التهديدات لأمنهما القومي واتخاذ
ما يلزم من اجراءات يف �سبيل حفظ
�أمن وا�ستقرار االم��ارات وحتقيق
رفاهية �شعبها.

,,

�ضباط قوة دفاع البحرين ،وعدد
من �أهايل امل�شاركني يف جمموعة
قوة الواجب اخلا�ص بقوة دفاع
البحرين.
من جهة �أخ���رى ،ت��ر�أ���س رئي�س
هيئة الأرك��ان البحريني الفريق
ال��رك��ن ذي��اب النعيمي اجتماع
اللجنة الأمنية امل�شرتكة �صباح
�أم�س ،بالقيادة العامة لقوة دفاع
البحرين.
ومت خالل االجتماع بحث ال�سبل
الكفيلة بتطوير التعاون الذي من
�ش�أنه تقوية التن�سيق بني الأجهزة
الع�سكرية والأم��ن��ي��ة باململكة
مل��ا فيه خ�ير و���ص��ال��ح الوطن
واملواطنني.
وح�رض االج��ت��م��اع رئي�س الأم��ن
العام يف البحرين اللواء طارق
احل�سن ،ومدير �أرك���ان احلر�س
الوطني اللواء الركن ال�شيخ عبد
العزيز بن �سعود ،وعدد من كبار
ال�ضباط وامل�س�ؤولني باجلهات
املعنية.

الأكرب �سنا ً  ،وذلك بح�ضور اجلهات
املمثلة يف اللجنة م��ن املجتمع
املدين ووزارات الداخلية والعدل
والتنمية الإدارية والعمل وال�ش�ؤون
االجتماعية.بعد ذلك ناق�ش االجتماع
جملة من الق�ضايا ذات ال�صلة ،كما
مت �أي�ضا توزيع �أع�ضاء اللجنة على
اللجان الفرعية الثالث وهي جلنة
�إع���داد التقارير والت�رشيعات،
وجلنة الر�صد والزيارات ،وجلنة
البحوث والدرا�سات.
وتوجه �أع�ضاء اللجنة الوطنية
حلقوق الإن�سان بال�شكر للدكتور
يو�سف عبيدان للإ�سهامات واجلهود
التي قدمها خالل فرتة عمله نائبا

لرئي�س اللجنة .
على جانب �آخ��ر� ،أعربت قطر عن
�إدانتها ب�أ�شد العبارات للهجوم الذي
ا�ستهدف كني�سة �شمايل بوركينا
فا�سو و�أدى �إلى �سقوط قتلى.
وجددت وزارة اخلارجية القطرية،
يف ب��ي��ان �أم�����س ،م��وق��ف الدوحة
الثابت من رف�ض العنف والإرهاب
مهما كانت الدوافع والأ�سباب.
و�شدد البيان على رف�ض قطر التام
ا�ستهداف دور ال��ع��ب��ادة وترويع
الآمنني.
وع�ب�ر ب��ي��ان اخل��ارج��ي��ة القطري
عن تعازي قطر ل��ذوي ال�ضحايا
وحلكومة و�شعب بوركينا فا�سو.

• د .علي املري

وزير األوقاف العماني بحث التعاون
مع وفد األزهر

• جانب من اللقاء

ا�ستقبل وزير الأوق��اف وال�ش�ؤون العماين ال�شيخ
عبدالله ال�ساملي الدينية� ،أم�س الأول ،بديوان عام
الوزارة وفد الأزهر ال�رشيف.
وي�ضم ال��وف��د وكيل الأزه���ر ال�رشيف د� .صالح
عبا�س والأمني العام ملجمع البحوث الإ�سالمية د.
نظري حممد عياد ووكيل الأزهر ال�سابق د .عبا�س
�سليمان.
جرى خالل اللقاء تبادل الأحاديث الودية والأمور

ذات االهتمام امل�شرتك ال��ذي يعزز التعاون يف
املجاالت الدينية والق�ضايا ذات االهتمام امل�شرتك.
وح�رض املقابلة الأمني العام مبكتب االفتاء العماين
ورئي�س جلنة التعاون مع الأزه��ر ال�شيخ �أحمد
ال�سيابي و�أع�ضاء جلنة التعاون بني وزارة الأوقاف
وال�ش�ؤون الدينية والأزهر ال�رشيف.
ي�أتي هذا اللقاء �ضمن منظومة التعاون القائم بني
وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون الدينية والأزهر ال�رشيف.

