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طالبت المجتمع الدولي بالحفاظ على سالمة المالحة البحرية

السفير العمادي نفى تصريحات منسوبة له بشأن حركة الجهاد اإلسالمي

السعودية تدعو إلى التصدي لألعمال
اإلرهابية التخريبية

الدوحة تؤكد على احترام كافة
الفصائل الفلسطينية

�أكد جمل�س الوزراء ال�سعودي يف
جل�سته التي عقدها م�ساء �أم�س
الأول يف ق�رص ال�سالم بجدة برئا�سة
خادم احلرمني امللك �سلمان بن
عبدالعزيز� ،أن الأعمال الإرهابية
التخريبية �ضد من�ش�آت حيوية
مبا يف ذلك تلك التي تعر�ضت لها
حمطتا �ضخ خلط الأنابيب �رشق ـ
غرب الذي ينقل النفط ال�سعودي
من املنطقة ال�رشقية �إلى ميناء
ينبع وتلك التي وقعت م�ؤخر ًا
يف اخلليج العربي ال ت�ستهدف
اململكة فح�سب و�إمن��ا ت�ستهدف
�أم���ان �إم����دادات الطاقة للعامل
واالقت�صاد العاملي.
و�شدد املجل�س على �أهمية الت�صدي
جلميع اجلهات الإرهابية التي
تنفذ مثل هذه الأعمال التخريبية
مبا يف ذلك جماعة �أن�صار الله يف
اليمن ،جم��ددا ادان��ة ال�سعودية
للأعمال التخريبية التي ا�ستهدفت
ي��وم الأح��د املا�ضي �سفن �شحن
جتارية مدنية بالقرب من املياه
الإقليمية ل�ل�إم��ارات يف خليج
عمان.
واك��د جمل�س ال��وزراء ال�سعودي
�أن هذا الهجوم الإره��اب��ي الذي
طال �أي�ض ًا ناقلتي نفط �سعوديتني
وهما يف طريقهما لعبور اخلليج
العربي يف املياه االقت�صادية
للإمارات ،ي�شكل تهديد ًا خطري ًا
لأم���ن و���س�لام��ة ح��رك��ة املالحة
البحرية ،ومبا ينعك�س �سلب ًا على
ال�سلم والأمن الإقليمي والدويل،
م�شددا على امل�س�ؤولية امل�شرتكة
للمجتمع الدويل يف احلفاظ على

• امللك �سلمان مرتئ�سا اجتماع جمل�س الوزراء

�سالمة املالحة البحرية و�أمن
الناقالت النفطية حت�سب ًا للآثار
التي ترتتب على �أ�سواق الطاقة
وخ��ط��ورة ذل��ك على االقت�صاد
العاملي.
وق���در املجل�س ج��ه��ود اجلهات
املخت�صة ب�أمن الدولة ومتكنها
يف عملية ا�ستباقية من الق�ضاء
على خلية �إرهابية تت�ألف من 8
عنا�رص مت ت�شكيلها حديث ًا تخطط
للقيام بعمليات �إرهابية ت�ستهدف
من�ش�آت حيوية وم��واق��ع �أمنية
وحتييد خطرهم واملحافظة على
حياة الآخ��ري��ن املوجودين يف
املحيط ال�سكاين للموقع.
م��ن جهة �أخ����رى ،ق��رر جمل�س
الوزراء ال�سعودي� ،أم�س الأول،
امل��واف��ق��ة ع��ل��ى ن��ظ��ام الإق��ام��ة
املميزة.

وجاء يف ن�ص القرار ال�صادر من
جمل�س الوزراء �أنه «بعد النظر يف
قرار جمل�س ال�شورى وبعد االطالع
على التو�صية املعدة يف جمل�س
ال�ش�ؤون االقت�صادية والتنمية،
قرر جمل�س الوزراء املوافقة على
نظام الإقامة املميزة .وقد �أُعد
مر�سوم ملكي بذلك».
وي��أت��ي ال��ق��رار يف �سياق تنفيذ
�إ���ص�لاح��ات لتنويع االقت�صاد
ال�سعودي .و�أقر جمل�س ال�شورى،
�أم�����س ،نظام الإق��ام��ة املميزة
الذي يلغي نظام الكفيل ومينح
املقيمني مزايا خا�صة وحرية
�أكرب.
وينق�سم م�رشوع «الإقامة املميزة»
�إلى ق�سمني� :إقامة دائمة ،و�إقامة
م��ؤق��ت��ة ب��ر���س��وم حم���ددة تخول
حاملها ممار�سة الأعمال التجارية

وفق �ضوابط معينة.
ومينح النظام اجلديد للمقيم
مزايا الإقامة مع �أ�رسته وا�ست�صدار
�أذون زي��ارة للأقارب وا�ستقدام
العمالة وامتالك العقار وامتالك
و�سائل النقل.
كما مينح املقيم حرية اخلروج
من اململكة والعودة �إليها من دون
�إذن م�سبق� ،إ�ضافة �إلى مزاولة
الأن�شطة التجارية.
و�سيتولى «مركز الإقامة املميزة»
�ش�ؤون هذا النوع من الإقامة� .أما
ال�رشوط التي يجب ا�ستيفا�ؤها
للح�صول على الإق��ام��ة املميزة
فت�شمل «وجود جواز �سفر �ساري
املفعول وم�لاءة مادية للمتقدم
و�أن ال يقل عمر احلا�صل على
الإقامة املميزة عن  21عام ًا و�أن
يكون حا�صال على �إقامة نظامية
يف اململكة �إذا تقدم بالطلب من
داخلها».
ك��ذل��ك تتطلب ���س��ج� ً
لا جنائي ًا
نظيفا ،وتقرير ًا �صحي ًا يثبت خلو
املقيم من الأمرا�ض املعدية مبا
ال يتعار�ض مع الأنظمة املعمول
بها .وبح�سب ما هو معلن حاليا،
ف�إنه ال توجد تفا�صيل �شاملة
حول تكلفة احل�صول على الإقامة
املميزة� ،أو حجم املالءة املالية
املطلوبة عند ال��ف��رد لت�سهيل
ح�صوله عليها.
ويرى خرباء اقت�صاد �أن تطبيق
نظام «الإقامة املميزة �سيخف�ض
حتويالت الأجانب �إل��ى اخلارج
و�سيوفر  10مليارات دوالر �سنوي ًا
على االقت�صاد.

ُعمان بحثت مجاالت التعاون مع كوريا الجنوبية

ا�ستعر�ض الوزير امل�س�ؤول عن �ش�ؤون الدفاع العماين بدر
البو�سعيدي جم��االت التعاون القائمة بني �سلطنة عمان
وكوريا اجلنوبية ،كما مت بحث عدد من الأمور ذات االهتمام
امل�شرتك.
جاء ذلك فيما ا�ستقبل البو�سعيدي مبكتبه مبع�سكر بيت الفلج
�أم�س رئي�س اللجنة الدائمة ل�ش�ؤون الدفاع الوطني يف الربملان
الكوري �أهن جيو باك الذي بد�أ زيارة �إلى ال�سلطنة.
�إل��ى ذل��ك ،ح�صلت جامعة ال�سلطان قابو�س على برنامج
الهند�سة املدنية بكلية الهند�سة على االع�تراف من معهد
املهند�سني املدنيني الربيطاين.
ونظر ًا لأن معهد املهند�سني املدنيني يعرتف ر�سم ًيا الآن
ب�شهادات الهند�سة املدنية املعتمدة من قبل جمل�س االعتماد
للهند�سة والتكنولوجيا الأمريكي ،ف�ستكون هناك العديد من
املزايا خلريجي وطلبة الهند�سة املدنية بجامعة ال�سلطان
قابو�س ،فالطلبة الذين يتخرجون من برامج «»ABET
املعتمدة لن يكونوا بحاجة �إلى طلب التقدم للح�صول على
التقييم الأكادميي للح�صول على م�ؤهل املهند�سني املدنيني.
وي�شجع املعهد �أع�ضاءه ملوا�صلة تطورهم املهني عن طريق
توفري جمموعة من املوارد املعرفية مثل الدورات التدريبية
واملن�شورات ،ويتمتع كذلك �أع�ضاء املعهد بالعديد من املزايا
مثل فر�ص التطوير الوظيفي ورفع امل�ستوى املهني والو�صول
�إلى �شبكة وا�سعة من املهنيني وموارد املعرفة وغريها.

• البو�سعيدي م�ستقب ً
ال �أهن جيو باك

لتخفيف معاناته الإن�سانية على
ق���ال رئ��ي�����س اللجنة القطرية
طريق �إنهاء احل�صار ولي�س مقابل
لإع��ادة �إعمار قطاع غزة ال�سفري
�أي �شيء �آخر».
حممد العمادي �إن الت�رصيحات
و�أ�شار �إلى �أن «ما تقوم به قطر
املن�سوبة �إليه ب�ش�أن اتهام حركة
�إمنا هو من �أجل حقن وحماية الدم
اجلهاد الإ�سالمي غري �صحيحة
الفل�سطيني ،ونرف�ض �أي عدوان
باملطلق ،و�أنها ت�أويل يراد به
يتعر�ض له ال�شعب الفل�سطيني،
امل�سا�س بالعالقة مع الأ�شقاء
وه��ذا ما ن�ؤكده يف كل املحافل
الفل�سطينيني وخمالفة للواقع.
ال��دول��ي��ة» .و���ش��دد البيان على
و�أكد العمادي يف بيان له ،على
«احرتم قرار الف�صائل الفل�سطينية،
احرتام كافة الف�صائل الفل�سطينية
و�أثق �أنها تعمل وفق تقديراتها
وتقدير ت�ضحياتها والعالقة
للواقع ملا فيه ال�صالح� ،سواء
املتميزة التي تربطه بها مبا فيها
�أكان ذلك يف ميدان ال�سيا�سة �أو
الأخوة يف حركة اجلهاد اال�سالمي
املقاومة �أو التو�صل للتفاهمات
ك�إحدى �أهم الف�صائل على ال�ساحة
• حممد العمادي
الأخ�يرة نحو تثبيت التهدئة يف
الفل�سطينية.
�إطار قرار فل�سطيني موحد يعك�س
وق����ال« :ك���ان يل ع���دة ل��ق��اءات
وات�����ص��االت مبا�رشة م��ع الأخ���وة باجلهاد خالل وحدتها امليدانية واهدافها املرحلية» .واختتم
زياراتي املتكررة لغزة ،ولهم مواقفهم الإيجابية البيان بالقول�« :أدع��و الأخ��وة الذين ت�رسعوا يف
التي تنم عن �إدراكهم العميق لطبيعة املرحلة التي الت�أويل �إلى الرتيث وعدم اال�ستعجال يف تف�سري
متر بها الق�ضية الفل�سطينية وما تتطلبه من حكمة الأم��ور لأن ما بيننا عرب م�سرية الإعمار والبناء
وتخفيف احل�صار هو �أكرب من اختزاله يف ت�رصيح
وروية».
و�أ�ضاف« :قطر ،ومن خالل دعمها املايل يف املنحة مل اق�صد فيه الإ�ساءة لأحد».
الأخ�ي�رة ،لت�ؤكد على موقفها الثابت يف دعم وغادر ال�سفري حممد العمادي قطاع غزة فجر �أم�س
�صمود ال�شعب وكل الف�صائل ومكونات املجتمع عرب حاجز بيت حانون برفقة نائبه خالد احلردان
الفل�سطيني عامة وخ�صو�صا يف قطاع غزة ،وذلك بعد و�صوله االثنني املا�ضي.

قطر شاركت في ورشة عمل الستعراض
قواعد «اإليكاو» لتسوية الخالفات
�شاركت قطر يف االجتماع الأول
لور�شة عمل ا�ستعرا�ض قواعد
االي��ك��او لت�سوية اخلالفات
الذي عقد يف مونرتيال – كندا
يف ال��ف�ترة م��ا ب�ين  7ال��ى 9
مايو وتهدف منظمة الطريان
املدين الدويل من خالل ور�شة
العمل هذه الى مراجعة كافة
القواعد املتعلقة ب�أ�ساليب
ف�ض اخلالفات وت�أثريها على
�صناعة الطريان املدين.
وتتكون جمموعة العمل من 23
دول��ة من �ضمنها قطر وخالل
ور�شة العمل قدمت قطر مقرتحا
حللول من �ش�أنها ان ت�ساهم
يف ت�رسيع عمل ق��واع��د ف�ض

وزير التعليم البحريني :إنشاء جامعة
حكومية جديدة

ترأس اجتماع مجلس أمناء أكاديمية اإلمارات الدبلوماسية

عبداهلل بن زايد :تأهيل الكفاءات الشابة لنشر قيم التسامح
تر�أ�س وزير اخلارجية والتعاون
ال��دويل الإماراتي رئي�س جمل�س
�أم���ن���اء �أك���ادمي���ي���ة الإم������ارات
الدبلوما�سية ال�شيخ عبدالله
ب��ن زاي��د اجتماع جمل�س �أمناء
الأكادميية التا�سع الذي عقد يف
�أبوظبي �أم�س.
وا�ستعر�ض ال�شيخ عبدالله بن
زاي��د مع �أع�ضاء جمل�س الأمناء
نتائج و�إجن��ازات الأكادميية يف
العام الأكادميي ال�سابق واخلطة
اال���س�ترات��ي��ج��ي��ة وال��ت�����ص��ورات
امل�ستقبلية والأن�شطة الأكادميية
للعام الدرا�سي املقبل مبا يف
ذلك م�ستجدات برنامج ماج�ستري
الأعمال الإن�سانية والتنموية.
وناق�ش مع �أع�ضاء جمل�س الأمناء
م�ستجدات مركز التميز لأهداف
التنمية امل�ستدامة للمنطقة
العربية وتو�صيات االجتماع
الثامن للمركز و�أه��م اخلطوات
العملية التي مت اتخاذها بهذا
ال�ش�أن.
و�أك����د ال�شيخ ع��ب��دال��ل��ه خالل
االجتماع الدور الهام واملحوري
ال��ذي تلعبه �أكادميية الإم��ارات
الدبلوما�سية يف �إع��داد وت�أهيل
الكفاءات الوطنية ال�شابة التي
ت�ضطلع مب�س�ؤولية ن�رش ر�سالة
الدولة القائمة على تر�سيخ قيم
ال�سالم والت�سامح والتعاي�ش بني
ال�شعوب بالإ�ضافة �إل��ى تعزيز
ال��ت��ع��اون ال����دويل والعالقات
الإيجابية املتميزة مبا يتوافق مع
�أولوياتنا الوطنية والتنموية.
و�أ�شار �إلى �أن املقيا�س احلقيقي
ل��ن��ج��اح الأك��ادمي��ي��ة ه��و متيز
و�إجن��از اخلريجني ..م�شيد ًا يف
هذا ال�صدد بالدور ال��ذي تلعبه
الأكادميية يف �إعداد دبلوما�سيي

املنازعات وت�سوية اخلالفات
التي ت�ؤثر على �صناعة الطريان
املدين ،وذلك مبا يتنا�سب مع
التطور الكبري الذي ي�شهده هذا
القطاع يف كافة انحاء العامل.
يذكر ان جمل�س منظمة الطريان
املدين الدويل قد اعتمد خالل
اجلل�سة اخلام�سة من دورته
 215وال��ت��ي ع��ق��دت ال��ع��ام
املا�ضي التو�صية ال�صادرة
عن الدورة ال�سابعة والثالثني
للجنة القانونية ب�إن�شاء
املجموعة املذكورة وذلك بعد
مقرتح مقدم من قطر.
يذكر �أن قطر افتتحت مكتبها
ال��دائ��م يف منظمة الطريان

املدين الدويل «�إيكاو» مبدينة
مونرتيال الكندية.
وي�ضم املكتب الدائم لقطر يف
الإيكاو نخبة من اخل�براء يف
جمال الطريان املدين.
وميثل املكتب ا�ضافة نوعية
ل�����ص��ن��اع��ة ال���ط�ي�ران امل��دين
يف قطر م��ن خ�لال امل�شاركة
ال��دائ��م��ة والفعالة يف كافة
الفعاليات وامل��ب��ادرات التي
تقيمها منظمة الطريان املدين
ال��دويل ،بالإ�ضافة �إلى دوره
يف تعزيز التعاون وتبادل
اخل�ب�رات م��ع خمتلف ال��دول
املمثلة مبندوبني مقيمني يف
مقر املنظمة مبونرتيال.

• ماجد النعيمي

ك�شف وزير الرتبية والتعليم البحريني د .ماجد النعيمي عن التوجه
لإن�شاء جامعة حكومية جديدة لتغطية عدد من الربامج التي مل يتم
تغطيتها من قبل م�ؤ�س�سات التعليم العايل الأخرى يف البالد.
وقال خالل مداخلة له يف جمل�س النواب يف اجلل�سة االعتيادية التي
عقدت �أم�س االول« :هناك توجه لإن�شاء جامعة حكومية بالتعاون مع
القطاع اخلا�ص� ،ستت�سم بطرح برامج �أكادميية جديدة تختلف عن تلك
الربامج التي تطرح يف م�ؤ�س�سات التعليم العايل الأخرى».
و�أ�ضاف« :يبقى التعليم من �أهم ركائز تقدم املجتمع وتنميته ،ومن
خالل الدعم الكبري ال��ذي حت�صل عليه وزارة الرتبية والتعليم يف
البحرين ا�ستطاعت البحرين �أن تتبو�أ مراكز متقدمة يف جمال التعليم،
حيث حققت جامعة البحرين �إجناز ًا مهم ًا يف �آخر تقييم دويل تخ�ضع له
خمتلف اجلامعات يف العامل».
و�أكد الوزير على �أن م�ؤ�س�سات التعليم العايل تعد رافد ًا مهم ًا من روافد
االقت�صاد ،جمدد ًا حر�ص الوزارة على ت�شجيع اال�ستثمار يف �إطار التعليم
وفق القانون واملعايري امل�سموح بها يف مملكة البحرين .وقال« :يف
الوقت الذي �أغلقت فيه عدد من م�ؤ�س�سات التعليم العايل غري املطابقة
للمعايري وال�رشوط ،مت ال�سماح بافتتاح م�ؤ�س�سات تعليمية �أخرى ،كما
�أن الكثري من م�ؤ�س�سات التعليم العايل العريقة ت�أتي للبحرين لوجود
نظام يحمي امل�ستثمر ولوائح تنظيمية حتمي الطالب».

مجلس الشارقة :توفير بيئة إعالمية
متميزة تحقق أفضل المعايير

• ال�شيخ عبدالله بن زايد خالل االجتماع

امل�ستقبل القادرين على موا�صلة
م�سرية الإجن��ازات الدبلوما�سية
وحت��ق��ي��ق �أه������داف ال�سيا�سة
اخلارجية للإمارات.
م��ن ج��ان��ب��ه ،ت��وج��ه م��دي��ر عام
�أكادميية الإم��ارات الدبلوما�سية
برناردينو ليون خالل االجتماع
بال�شكر �إلى ال�شيخ عبدالله بن
زايد و�أع�ضاء املجل�س على الدعم
امل�ستمر للأكادميية واحلر�ص
على و���ض��ع م�سار ا�سرتاتيجي
وا�ضح لها مكنها من �إعداد �أجيال
امل�ستقبل وال��ك��وادر الوطنية
ال�شابة بالإ�ضافة �إلى و�صولها
مل�ستوى متقدم ي�ضاهي �أكرث
الأكادمييات عراقة على م�ستوى
العامل.

و�أ�ضاف« :فخورون مبا حققناه
من �إجن��ازات خالل العام 2018
حيث نظمنا العديد من املبادرات
والأن�شطة املميزة التي �أثرت
جت��رب��ة امل��ت��درب�ين مثل �إط�لاق
الن�سخة الأول����ى م��ن «م�ؤمتر
�أبوظبي للدبلوما�سية» و«مركز
التميز لأهداف التنمية امل�ستدامة
للمنطقة ال��ع��رب��ي��ة» وغريهما
الكثري ون�سعى يف العام 2019
�إل���ى تعزيز مكانة �أكادميية
الإمارات الدبلوما�سية وتر�سيخها
على امل�ستوى ال��دويل لت�صبح
مركز ًا عاملي ًا مرموق ًا يف �إعداد
�أبرز الدبلوما�سيني العامليني».
وت���ق���دم �أك���ادمي���ي���ة الإم�����ارات
الدبلوما�سية قيمة فريدة تتمثل

يف التجربة التعليمية ال�شاملة
التي توفرها لإعداد دبلوما�سيي
الإم�����ارات امل�ستقبليني حيث
ت�ستخدم الأك��ادمي��ي��ة �أ�ساليب
تعليمية حديثة جتمع م��ا بني
امل��ح��ا��ضرات وجل�سات احل��وار
التفاعلية مع دبلوما�سيني و�صناع
�سيا�سات عامليني بالإ�ضافة �إلى
تقدمي درا�سات حتليلية عاملية
وعدد من املوا�ضيع الدبلوما�سية
العامة واملتخ�ص�صة املتعلقة
بدبلوما�سية القرن الـ 21وق�ضايا
التنمية امل�ستدامة وتغري املناخ
واال���س��ت��خ��دام ال�سلمي للطاقة
ال��ن��ووي��ة وال��ط��اق��ة املتجددة
وق�ضايا ال�سلم والأمن على �صعيد
املنطقة والعامل.

ت��ر�أ���س ويل عهد ون��ائ��ب حاكم
ال�����ش��ارق��ة رئ��ي�����س املجل�س
التنفيذي لإمارة ال�شارقة ال�شيخ
�سلطان القا�سمي م�ساء �أم�س الأول
االجتماع اال�سبوعي للمجل�س.
وا���س��ت��ع��ر���ض ال�����ش��ي��خ �سلطان
القا�سمي ع��دد ًا من املقرتحات
املعنية بتطوير الأنظمة الإعالمية
و�آلياتها مبا يوفر بيئة �إعالمية
متميزة حتقق �أف�ضل املعايري يف
عمل امل�ؤ�س�سات الإعالمية.
و�أك��د ال�شيخ القا�سمي حر�ص
املكتب الإعالمي حلكومة ال�شارقة
على التن�سيق مع اجلهات الإعالمية
كافة مبا ي�سهم يف توطيد العالقات
الإعالمية البناءة واال�ستفادة من
�أف�ضل اخلربات.
ويف نهاية العر�ض ق��دم رئي�س
جمل�س ال�شارقة للإعالم عدد ًا من
التو�صيات التي اعتمدها املجل�س
ووج��ه بالتن�سيق ب�ش�أنها مع
اجلهات املعنية.
واطلع املجل�س على تقرير هيئة
م��ط��ار ال�����ش��ارق��ة ال����دويل حول
تطوير البنية التحتية للمطار

• جانب من االجتماع

ورفده ب�أف�ضل اخلدمات.
من جانبه ،قال رئي�س هيئة مطار
ال�شارقة الدويل علي املدفع �إن
الهيئة تعمل على درا�سة اجلوانب
ال��ت��ط��وي��ري��ة ك��اف��ة وو�ضعها
مو�ضع التنفيذ بالتعاون مع
�أف�ضل ال�رشكات العاملية ذات
االخت�صا�ص .وت�ضمن التقرير
عددا من التو�صيات التي اعتمدها
املجل�س.
كما اطلع املجل�س على تقرير
حول �سري عمل جلنة تخ�صي�ص
الأرا���ض��ي يف �إم���ارة ال�شارقة،
حيث ا�ستعر�ض رئي�س دائ��رة

التخطيط وامل�ساحة املهند�س
خالد املهريي جهود اللجنة يف
�سبيل تنفيذ اخت�صا�صاتها بدء ًا
من و�ضع املعايري واال�شرتاطات
لتخ�صي�ص الأرا����ض���ي ودرا���س��ة
طلبات امل�ستحقني وحتديد �آلية
توزيع الأرا�ضي.
و�أ�شار املهريي �إلى االجتماعات
ال��ت��ي عقدتها اللجنة و�أب���رز
نتائجها من خالل اح�صائيات بعدد
الأرا���ض��ي املمنوحة يف خمتلف
مدن ومناطق الإم��ارة بالإ�ضافة
�إل��ى جهودها يف و�ضع الأنظمة
احلديثة لتخ�صي�ص الأرا�ضي.

