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لبحث االعتداءات األخيرة وتداعياتها على المنطقة

اإلمارات تطالب بموقف موحد في ظل التحديات

خادم الحرمين يدعو لعقد قمتين

ترحيب خليجي بدعوة السعودية

خليجية وعربية طارئتين

دعا خادم احلرمني امللك �سلمان بن عبدالعزيز ،م�ساء �أم�س
الأول ،اال�شقاء قادة دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية
وقادة الدول العربية الى عقد قمتني خليجية وعربية طارئتني
يف مكة املكرمة يوم اخلمي�س  30مايو احلايل لبحث االعتداءات
وتداعياتها على املنطقة.
وقال م�صدر م�س�ؤول بوزارة اخلارجية ال�سعودية يف بيان بثته
وكالة االنباء ال�سعودية ان الدعوة جاءت يف �إطار حر�ص خادم
احلرمني ال�رشيفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز على الت�شاور
والتن�سيق مع الدول ال�شقيقة يف جمل�س التعاون لدول اخلليج
العربية وجامعة الدول العربية يف كل ما من �ش�أنه تعزيز
االمن واال�ستقرار يف املنطقة وذلك يف ظل الهجوم على �سفن
جتارية يف املياه االقليمية لدولة االمارات العربية املتحدة.
وا�ضافت الوكالة ان القمتني �ستعقدان على هام�ش القمة
اال�سالمية املقررة يف  31مايو احلايل «و�ستبحثان اي�ضا ما
قامت به ميلي�شيات احلوثي االرهابية املدعومة من ايران من
الهجوم على حمطتي �ضخ نفطيتني باململكة وملا لذلك من
تداعيات خطرية على ال�سلم واالمن االقليمي والدويل وعلى
امدادات وا�ستقرار ا�سواق النفط العاملية».
من جهة �أخرى ،بحث ويل العهد ال�سعودي الأمري حممد بن
�سلمان يف ات�صال هاتفي مع وزير اخلارجية الأمريكي مايك
بومبيو� ،أم�س الأول ،تطورات الأو�ضاع يف املنطقة.
وقالت وكالة الأنباء ال�سعودية �أن اجلانبني ناق�شا خالل
االت�صال اجل��ه��ود الرامية لتعزيز الأم���ن واال���س��ت��ق��رار يف
املنطقة.

للقمتين الطارئتين

• امللك سلمان بن عبدالعزيز

أكد أن المملكة سترد بكل قوة وحزم على محاوالت زعزعة استقرارها

الجبير :ال نريد حرب ًا في المنطقة

وذكر �أن دول املنطقة عانت من جرائم النظام الإيراين
�أكد وزير الدولة لل�ش�ؤون اخلارجية ال�سعودي عادل
ومن تدخالته على مدى العقود املا�ضية ،م�شريا �إلى �أن
اجلبري� ،أن اململكة ال تريد حربا يف املنطقة وال
امل�شكلة هي يف النظام الإيراين الذي ب�إمكانه جتنيب
ت�سعى �إلى ذلك و�ستفعل ما يف و�سعها ملنع قيام هذه
املنطقة خماطر احلروب بالتزامه بالقوانني واملواثيق
احلرب ويف الوقت نف�سه ت�شدد على �أنه يف حال اختار
الدولية والتوقف عن التدخل يف ال�ش�ؤون الداخلية
الطرف الآخر احلرب ف�إن اململكة �سرتد على ذلك وبكل
ل��دول املنطقة وع��ن دع��م اجلماعات وامليلي�شيات
قوة وحزم و�ستدافع عن نف�سها وم�صاحلها.
الإرهابية وعن تطوير �أ�سلحته ال�صاروخية وبرناجمه
وقال اجلبري خالل امل�ؤمتر ال�صحايف �إن ال�سعودية
النووي وتهديد �أمن املمرات البحرية.
تتمنى من النظام الإيراين التحلي باحلكمة و�أن يبتعد
وحول ا�ستهداف من�ش�آت النفط يف اململكة� ،أو�ضح
ووك�لا�ؤه عن التهور والت�رصفات اخلرقاء وجتنيب
اجلبري �أن جماعة �أن�صار الله ،تدار من قبل �إيران
املنطقة املخاطر و�أال يدفع النظام الإيراين املنطقة
وهدفهم وا�ضح وه��و زعزعة الأم��ن واال�ستقرار يف
�إلى ما ال حتمد عقباه الفتا �إلى �أن اململكة طالبت
املنطقة ،م�شددا على �أن اململكة لن ت�سمح لأحد �أن
املجتمع ال��دويل بتحمل م�س�ؤوليته باتخاذ موقف
ي�سيء لأمنها وا�ستقرارها الذي تعده خطا �أحمر لن
حازم من هذا النظام لإيقافه عند حده ومنعه من ن�رش
• عادل اجلبير متحدثا ً
ت�سمح بتجاوزه.
الدمار والفو�ضى يف العامل �أجمع.و�أ�ضاف �أن اململكة
وعن القمتني اخلليجية والعربية الطارئة يف مكة
تتابع بقلق �شديد تطورات الأو���ض��اع على ال�صعيد
الإقليمي والدويل والتي تت�صاعد نتيجة ت�رصفات النظام الإيراين ووكالئه املكرمة اللتني �ستعقدان يوم اخلمي�س  30مايو ،قال �إنه �سيتم خالل هاتني
العدوانية يف املنطقة ،مبينا �أن اململكة ت�ؤكد �أن يديها دائما ممتدة لل�سلم القمتني بحث العدوان الإيراين يف املنطقة لتداعياته اخلطرية على ال�سلم
وت�سعى لتحقيقه وترى �أن من حق �شعوب املنطقة مبا فيها ال�شعب الإيراين والأمن الإقليمي والدويل ،معربا عن �أمله يف اخلروج مبوقف موحد وحث
�إيران على الكف عن تبني مثل هذه ال�سيا�سات.
�أن تعي�ش يف �أمن وا�ستقرار و�أن تن�رصف �إلى حتقيق التنمية.

ولي العهد البحريني :نواصل الجهود لتحقيق
أهداف التنمية المنشودة
�أكد ويل العهد البحريني نائب القائد
الأعلى النائب الأول لرئي�س جمل�س
الوزراء الأمري �سلمان بن حمد ،على
ا�ستمرارية تطوير اخلدمات احلكومية
بجودة وكفاءة عالية تلبي احتياجات
املواطنني من تلك اخلدمات ،وتدعم
�أهداف التنمية امل�ستدامة املن�شودة،
مبا يتما�شى مع ر�ؤى وتوجيهات
العاهل البحريني امللك حمد بن
عي�سى.
ولفت �إلى «�أن اململكة خطت خطوات
متقدمة على �صعيد تطوير وحتديث
ال�برام��ج التنموية التي ت�صب يف
�صالح الوطن وامل��واط��ن ،ا�ستناد ًا
�إلى مبادئ ر�ؤية البحرين االقت�صادية
 ،2030وتوا�صل العمل على تكري�س
ثقافة الإب���داع واالبتكار يف جميع
الربامج واملبادرات احلكومية لزيادة
الإن��ت��اج��ي��ة ورف���ع ك��ف��اءة وفاعلية
اجلهات احلكومية و�أدائها».
وقال «�إننا �سنوا�صل اجلهود لتحقيق
�أه��داف التنمية املن�شودة من خالل
حتفيز مقومات البنية االقت�صادية
وم��وا���ص��ل��ة ت��ع��زي��ز تناف�سيتها،
والت�شجيع على اال�ستثمار يف كافة
القطاعات احلديثة».
و�أ�شار �إلى «�أن مملكة البحرين عززت

• جانب من زيارة األمير سلمان إلى العائالت البحرينية

م��ن منظومة خدماتها احلكومية
ب��ت��وف�ير البيئة امل��ح��ف��زة لتقدمي
اخلدمات ،بطريقة مبتكرة من خالل
�إطالق العديد من املبادرات الرامية
�إلى تطوير الأداء والعمل احلكومي
با�ستخدام �أف�ضل املمار�سات احلديثة
ً
مواكبة لعملية التطوير يف القطاع
ال��ع��ام ،مبا يخدم تطلعات العمل
احلكومي وي�سهم يف رف��ع م�ستوى
العمل والإجناز».
ونوه الأمري �سلمان مبا ت�شهده الأجواء
ّ

الرم�ضانية م��ن ال��ت��زام مبوا�صلة
نهج التوا�صل ال��ذي مييز جمتمعنا
البحريني مبا يعك�س الرتابط القوي
واملتني بني كافة مكونات املجتمع
التي جتتمع على حب الوطن .م�ؤكد ًا
�سموه على �أهمية احلفاظ على الروابط
االجتماعية ب�ين �أب��ن��اء املجتمع
وحمايتها وتنميتها وهو ما يتجلى يف
جمال�س �أهايل البحرين الكرام.
و�أ���ض��اف «�أن اململكة وف��رت البنية
التحتية التقنية ال�لازم��ة لتطوير

اإلمارات :تعزيز الشراكات الدولية
لتحقيق األمن الغذائي
�أكدت وزيرة الدولة الإماراتية امل�س�ؤولة عن ملف الأمن
الغذائي مرمي املهريي� ،أن الإمارات تلعب دورا رئي�سيا
وحموريا يف اجلهود الدولية الرامية �إلى حتقيق التنمية
امل�ستدامة �ضمن �إطار امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية مبا
ي�شمل دعم حتقيق الأمن الغذائي العاملي.
جاء ذلك خالل م�شاركتها يف املنتدى العاملي الثالث
للم�ساعدات الإمنائية الر�سمية حول تنمية الزراعة
امل�ستدامة الذي انعقد خالل الفرتة من  15-13مايو
احلايل يف �سيول.
وت�أتي امل�شاركة يف �إطار �سعي الإم��ارات �إلى تعزيز
�رشاكاتها الدولية وامل�ساهمة الفعالة يف اجلهود
الدولية الرامية �إلى حتقيق الأم��ن الغذائي الوطني
والعاملي من خالل ا�سرتاتيجية مبتكرة للإمناء عمادها
نقل التكنولوجيا.

و�شهد املنتدى ال�سنوي م�شاركة وا�سعة من �صناع القرار
وخرباء الزراعة الدوليني وممثلني عن منظمة الأغذية
والزراعة للأمم املتحدة «الفاو» وك�برى املنظمات
البحثية العاملية.
ويهدف املنتدى �إلى تنمية و�سائل الزراعة امل�ستدامة
التي تعد ركيزة لتحقيق ج��دول �أعمال �أجندة الأمم
املتحدة  2030للتنمية امل�ستدامة التي تعد دولة
الإمارات م�ساهما رئي�سيا فيها.
من جانبها� ،أك��دت املهريي خ�لال لقائها مع وزير
الزراعة والأغ��ذي��ة وال�ش�ؤون الريفية وت�شانغ جيل
كيم رئي�س املعهد االقت�صادي الريفي الكوري كيم جي
�سو على عمق العالقات الإماراتية الكورية اجلنوبية
ومتيزها يف خمتلف املجاالت و�أن الأمن الغذائي ركيزة
�أ�سا�سية لهذا التعاون املثمر.

اخلدمات احلكومية وحت�سني جودتها
وك��ف��اءت��ه��ا ،وت�سهيل �إج��راءات��ه��ا
وحتديث �آلياتها مبا يخدم املواطنني
يف خمتلف ال��ق��ط��اع��ات» ،م�شري ًا
�إل��ى �أن «العمل م�ستمر على حتفيز
القطاع العام ليواكب عملية التطوير
وتفعيل دوره كمنظم مبا ي�سهم يف
حتقيق التناف�سية ،والتميز يف جودة
اخلدمات وتقدميها ب�رسعة وفاعلية،
وهو ما ينعك�س �أثره على املواطنني
واملقيمني».

رح��ب��ت الإم�����ارات ب��دع��وة خ��ادم
احل��رم�ين ،ل��ق��ادة دول جمل�س
التعاون اخلليجي والدول العربية
لعقد قمتني خليجية وعربية
طارئتني مبكة املكرمة 30 ،مايو
احلايل ،للت�شاور والتن�سيق حول
الظروف الدقيقة التي متر بها
املنطقة وتداعياتها على الأمن
واال�ستقرار.
وقالت وزارة اخلارجية والتعاون
الدويل يف بيان �إن «هذه املبادرة
لي�ست بالغريبة م��ن القيادة
ال�سعودية التي طاملا حر�صت
وعملت على تر�سيخ الأمن وال�سالم
يف املنطقة» ،م�شيدة بالدور
القيادي خل��ادم احلرمني يف كل
ما يجمع الكلمة ويوحد ال�صف
وين�سق املواقف.
كما �أ�ضافت �أن «الظروف الدقيقة
احلالية تتطلب موقف ًا خليجي ًا
وعربي ًا موحد ًا يف ظل التحديات
والأخ��ط��ار املحيطة و�أن وحدة
ال�صف �رضورية والدعوة الكرمية
ال��ت��ي ب���ادر بها خ���ادم احلرمني
ال����شري��ف�ين مت��ث��ل ف��ر���ص��ة مهمة
لدول املنطقة ،لتحقيق ما ت�صبو
�إليه من تعزيز فر�ص اال�ستقرار
وال�����س�لام والت�صدي للتحديات
والأخ��ط��ار املحيطة ع�بر موقف
خليجي وعربي جماعي ،يحر�ص

على �أمننا امل�شرتك و�سيادتنا
و�إجنازاتنا».
م��ن جانبها ،رح��ب��ت البحرين
بدعوة خادم احلرمني لعقد قمتني
طارئتني مبكة املكرمة.
وقالت وزارة اخلارجية البحرينية
يف بيان «تثمن مملكة البحرين
ع��ال��ي� ًا ه��ذه ال��دع��وة م��ن خ��ادم
احلرمني ال�رشيفني ،م�ؤكدة دعمها
التام لكافة اخلطوات التي تتخذها
ال�سعودية ،وت�ضامنها الدائم مع
ما تبذله من جهود م�ضنية وما
م�ساع حثيثة لأجل
تقوم به من
ٍ
احلفاظ على �أمن وا�ستقرار املنطقة
وتعزيز امل�صالح العربية».
وتابعت« :ت�شدد مملكة البحرين
على �أن الدعوة من خادم احلرمني
ت�ؤكد ال��دور الريادي لل�سعودية
يف قيادة العمل العربي امل�شرتك
واحلر�ص على تعزيز قدرته على
جت��اوز ال��ظ��روف بالغة الدقة،
ال��ت��ي مت��ر ب��ه��ا منطقة اخلليج
ال��ع��رب��ي م���ن خ�ل�ال الت�شاور
والتن�سيق امل�����ش�ترك ب�ين دول
جمل�س التعاون والدول العربية
للتو�صل �إلى موقف جماعي موحد
ي�ضمن ل��دول املنطقة و�شعوبها
الأمن واال�ستقرار وا�ستمرار التنمية
والتقدم ،وي�سهم يف احلفاظ على
الأمن وال�سلم الدوليني».

,,
البحرين تؤكد

أهمية التشاور
والتنسيق

المشترك بين دول
مجلس التعاون
والدول العربية

أكدت أنها أقرت تشريعات جديدة لمكافحة غسيل األموال

قطر :اإلرهاب يهدد السلم
واألمن الدوليين
�شاركت قطر يف امل�ؤمتر الدويل
حول التعاون الإقليمي والدويل يف
مكافحة الإره��اب وم�صادر متويله
ع�بر االجت����ار غ�ير امل����شروع يف
املخدرات واجلرمية ،الذي انعقد
يف العا�صمة الطاجيكية دو�شنبه،
بح�ضور ممثلني عن الأمم املتحدة
واالحت��اد الأوروب��ي ومنظمة الأمن
والتعاون يف �أوروبا.
وتر�أ�س الوفد القطري يف امل�ؤمتر،
املبعوث اخلا�ص لوزير اخلارجية
ال��ق��ط��ري مل��ك��اف��ح��ة الإره�����اب
والو�ساطة يف ت�سوية املنازعات
د .مطلق القحطاين.
وقال القحطاين �إن الإرهاب الدويل
ومتويله ي�شكالن تهديدات خطرية
على ال�سلم والأمن الدوليني.
و�أ�ضاف« :من امل�س�ؤولية اجلماعية
ك��أع�����ض��اء يف املجتمع ال���دويل،
مكافحة الإره���اب ومتويله وفق ًا
ل�لال��ت��زام��ات ال��دول��ي��ة مبوجب
القانون ال��دويل مبا يف ذلك قرار
جمل�س الأمن  ،»2019« 2467الذي
يدعو جميع الدول �إلى منع وقمع
متويل الأعمال الإرهابية واالمتناع
عن تقدمي �أي �شكل من �أ�شكال الدعم
للكيانات �أو الأ�شخا�ص املتورطني
يف الإره����اب».و�أك����د �أن مكافحة
متويل الإره����اب كانت ومازالت
�إحدى �أهم �أولويات قطر ،و�أ�شار يف
هذا ال�صدد �إلى ما اعتمدته قطر من
ت�رشيعات جديدة وفاعلة ملكافحة
متويل الإرهاب وغ�سيل الأموال وفق ًا
اللتزاماتها الدولية.
و�أ���ض��اف« :كما �صدقت قطر على
معظم االتفاقيات الدولية والإقليمية
املتعلقة مب��ك��اف��ح��ة الإره�����اب،
و�أن�ش�أت �آل��ي��ات وطنية ملكافحة
متويل الإرهاب وغ�سيل الأموال وفق ًا
لقرارات جمل�س الأم��ن وتو�صيات
جمموعة العمل امل��ايل ،وعززت
العالقة التعاونية ب�ين خمتلف
جهات انفاذ القانون يف مكافحة
متويل الإره��اب وم�شاركة القطاع
اخلا�ص يف �إدراك التحديات العملية
لهذه الظاهرة على �أر�ض الواقع»،
مو�ضح ًا �أن قطر تعمل عن كثب مع
هيئات الأمم املتحدة ذات ال�صلة.

• مطلق القحطاني متحدثا ً

وقال« :لقد �ساهمت قطر م�ؤخرا مببلغ
 75مليون دوالر ملكتب مكافحة
الإره���اب التابع ل�ل�أم��م املتحدة
لدعم مهمته على م��دى ال�سنوات
اخلم�س املقبلة ،وذل��ك لتحقيق
�أهدافه».و�أ�شار �إلى �أن العالقة بني
الإرهاب الدويل واجلرمية املنظمة
العابرة للحدود هي عالقة حقيقية
وخطرية.و�أ�ضاف« :بل �إنها �أ�صبحت
�أك�ثر تطورا وخطورة من �أي وقت
م�ضى وبد�أت تقوم هذه املجموعات
ب�أن�شطة �إلكرتونية عالية التقنية،
وب���امل���ع���ام�ل�ات امل���ع���ق���دة عرب
الإنرتنت� ،صحيح �أنه ال ميكن لأي
حكومة مواجهة ه��ذه التهديدات
اخلطرية مبفردها لذلك ،ال غنى
ع��ن التعاون والتن�سيق وتبادل
املعلومات ب�شكل منهجي على جميع
امل�ستويات ،حمليا و�إقليميا ودوليا
ملكافحة هذه الظاهرة وبطرق �أكرث
فاعلية».
وتابع« :ميكننا التحدث كثري ًا حول
الأ�سباب والتحديات ،لكن ويف �ضوء
البعد الإقليمي لهذا امل�ؤمتر و�أهمية
التعاون والت�آزر الإقليمي ،البد من
الرتكيز على م�س�ألة خطرية ويف
غاية الأهمية وهي ت�أثري املنازعات
وال�رصاعات الإقليمية على اجلهود
امل�شرتكة».
وبني �أن درو���س املا�ضي ت�ؤكد �أن
الإره���اب يتغذى يف بيئات تفتقر
�إلى اال�ستقرار ،وقال �إن احلروب

وال����صراع��ات والعنف ال�سيا�سي
واحلروب الأهلية والقتل اجلماعي،
عنا�رص خ��ط�يرة ت��غ��ذي الإره���اب
والتطرف.
و�أ�ضاف« :على �سبيل املثال� ،أدت
اال�ضطرابات ال�سيا�سية احلالية
يف منطقة ال�رشق الأو�سط و�شمال
�أفريقيا الناجمة ع��ن النزاعات
امل�سلحة وغ�يره��ا م��ن النزاعات
وال��ت��وت��رات ال�سيا�سية يف بع�ض
هذه البلدان �إلى تقوي�ض جهودنا
اجلماعية وت�شتيت تركيز واهتمام
الدول ،بالإ�ضافة �إلى �إ�ضعاف �أمن
حدود هذه الدول».
و�أك���د امل��ب��ع��وث اخل��ا���ص لوزير
اخلارجية� ،أن الأج��واء والظروف
غري امل�ستقرة يف املنطقة مهدت
الطريق �أمام املنظمات الإجرامية
وال�شبكات الإره��اب��ي��ة لالزدهار
والتكاثر ،و�أن املنظمات الإجرامية
غريت �أ�سلوبها وتكتيكاتها ،و�أقامت
ع�لاق��ات و�شبكات م��ع املنظمات
واجل��م��اع��ات امل��ت��ط��رف��ة يف تلك
املناطق .و�أ�ضاف« :كما �أن هناك
خطر ًا من �إمكانية ا�ستخدام منطقة
احل��رب لي�س فقط يف �أن�شطة غري
م�رشوعة مثل االجتار غري امل�رشوع
باملخدرات ولكن �أي�ضا يف جتارة
الأ�سلحة ومكونات �أ�سلحة الدمار
ال�شامل ،والتي ميكن ا�ستخدامها
لأغرا�ض �إرهابية تهدد �أمن املنطقة
ب�أكملها».

عمان :اختتام دورة المهارات بوحدة «المهام الخاصة» بوالية نزوى
اختتمت ب��وح��دة ��شرط��ة امل��ه��ام اخلا�صة
بوالية نزوى العمانية ،دورة ت�أهيل وتطوير
املهارات لرتبة �رشطي التي ا�ستمرت ملدة
خم�سة �أ�سابيع مب�شاركة �أكرث من  170م�شاركا
من خمتلف ت�شكيالت ال�رشطة العمانية.
وقد هدفت ال��دورة �إل��ى �إك�ساب امل�شاركني
املعارف واملهارات التي تعينهم على �أداء
واجبهم الوظيفي ،وتعريف رجل ال�رشطة
بالئحة التحقيق واملحاكمة ،وتنمية احل�س
الأمني لرجل ال�رشطة ،واملعارف الالزمة
للتعامل مع النزالء واملوقوفني ،ورفع كفاءة
رجل ال�رشطة يف ا�ستخدام الأ�سلحة اخلفيفة،
�إ�ضافة �إلى تدريبات يف حفظ النظام.
رعى اختتام الدورة م�ساعد قائد �رشطة املهام
اخلا�صة العمانية العقيد جمال بن حبيب
القري�شي.

• جانب من ختام الدورة

