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أشاد بوقوف واشنطن مع دول الخليج والدفاع عن أمن المنطقة

بالتعاون مع مكتب التحقيقات الفيدرالي األميركي

العاهل البحريني :تعزيز التعاون

«الداخلية» القطرية تنظم دورة حول إدارة األزمات والكوارث

مع أميركا في المجال العسكري

• امللك حمد بن عيسى مستقبال كينيث ماكينزي

بحث العاهل البحريني امللك حمد بن عي�سى ،مع
اجل�ن�رال كينيث ماكينزي قائد القيادة املركزية
الأمريكية ،امل�ستجدات الإقليمية والدولية وبخا�صة
تطورات الأحداث التي ت�شهدها املنطقة.
وذك��رت وكالة الأن��ب��اء البحرانية� ،أم�س الأول� ،أن
العاهل البحريني �أثني خالل اللقاء على الدور الفاعل
الذي ت�ضطلع به الإدارة الأمريكية ،بالتعاون مع الدول
احلليفة يف �ضمان �أم��ن وا�ستقرار املنطقة وتعزيز
الأمن وال�سلم الدوليني ،منوهً ا بجهود اجلرنال كينيث
ماكينز لتطوير التعاون البحريني الأمريكي يف املجال
الع�سكري والدفاعي.
و�أك��د العاهل البحريني� ،أن البحرين تقدر موقف
الواليات املتحدة الأمريكية يف الوقوف مع دول اخلليج
العربي؛ للدفاع عن �أم��ن وا�ستقرار املنطقة ،وردع
التهديدات التي تواجهها ،م�ؤك ًدا �أن مملكة البحرين
�ستقوم بدورها مع الأ�شقاء واحللفاء يف هذا العمل
امل�شرتك لت�أمني املمرات الدولية للتجارة والطاقة
وحرية املالحة يف املنطقة.
من جانبه� ،أعرب قائد القيادة املركزية الأمريكية،
عن �شكره وتقديره للعاهل البحريني واعتزازه بجهوده
يف توثيق روابط ال�صداقة التاريخية وتعزيز التعاون
الع�سكري مع ب�لاده ،م�شي ًدا بالدور احليوي ململكة
البحرين و�إ�سهاماتها يف خدمة ال�سالم واال�ستقرار
الإقليمي والعاملي.
�إلى ذلك ،بد�أت الأمانة العامة ملجل�س النواب البحريني،
اليوم ،يف تنفيذ املرحلة الثانية من برنامج الثقافة
ً
م�ستهدفة فئة
الربملانية الذي �أطلقته يف يوليو املا�ضي

ال�شباب ،حيث �ستت�ضمن م�شاركة � 290شاب و�شابة،
وذلك بالتعاون مع الأمانة العامة ملجل�س ال�شورى يف
الفرتة من � 19إلى � 21أغ�سط�س احلايل.
وي�أتي برنامج الثقافة الربملانية بتوجيهات من رئي�سة
جمل�س النواب البحريني فوزية زينل ،و رئي�س جمل�س
ال�شورى البحريني علي ال�صالح بهدف �إ�رشاك املجتمع
يف التجربة الربملانية يف اململكة من خالل رفع الوعي
وتنمية الثقافة الربملانية لدى جميع الفئات.
كما يرمي الربنامج �إلى تعزيز العمل الربملاين بكافة
جماالته مبا يتوافق مع االولويات الوطنية وامل�رشوع
اال�صالحي للملك حمد بن عي�سى ،وتفعيل امل�شاركة
العامة والفاعلة من قبل املواطنني بثقافة العمل
الربملاين �ضمن اخلطة الوطنية لتعزيز االنتماء والوالء
الوطني وتر�سيخ قيم املواطنة.
وجت��در الإ���ش��ارة �إل��ى �أن من �أه��داف برنامج الثقافة
الربملانية تبني برامج تدريبية وتوعوية م�صممة لرفع
م�ستوى الوعي بثقافة العمل الربملاين واخت�صا�صات
جمل�س النواب وال�شورى لدى فئات املجتمع املختلفة،
�إل��ى جانب امل�ساهمة يف تعزيز التوا�صل وتفعيل
ال�رشاكة املجتمعية ،و تطوير التعاون والتن�سيق مع
كافة ال�رشائح والفئات ال�شبابية ،وال�سعي للتعرف
على ر�ؤى �أبناء املجتمع ومالحظاتهم ومقرتحاتهم،
وتعريفهم عن كثب على العمل النيابي والربملاين
واملهام املنوط مبجل�س النواب وال�شورى.
ت�أتي هذه امل�شاركة بني االمانتني العامتني ملجل�سي
ال�شورى والنواب �ضمن جهود التو�أمة وتعزيز العمل
امل�شرتكة.

رئيس الشورى السعودي :عالقتنا بالفلبين

قائمة على التعاون وتبادل المصالح

• جونيور مستقبال آل الشيخ

ا�ستقبل وزير خارجية الفلبني
ت��ي��ودورو لوك�سني جونيور
مبقر وزارة اخلارجية يف مانيال
�أم�س ,رئي�س جمل�س ال�شورى
ال�شيخ د .عبد الله �آل ال�شيخ،
وذلك يف �إطار زيارته الر�سمية
�إلى الفلبني.
ونوه وزير اخلارجية الفلبيني
خ�ل�ال اال���س��ت��ق��ب��ال بعالقات
ال��ت��ع��اون وال�����ص��داق��ة التي
جتمع ب�ين اململكة والفلبني
م�شيد ًا بامل�ستويات املتميزة
التي و�صلت �إليها العالقات
الثنائية يف �شتى املجاالت،
م�شري ًا �إلى �أن �إ�سهام ال�سعودية
الفاعل يف �إع��ادة �إعمار مدينة
مراوي الفلبينية ي�ؤكد حر�صها
على تعزيز العالقات القائمة
وتطويرها .و�أع��رب عن �شكره
للمملكة العربية ال�سعودية على
ا�ست�ضافتها قرابة املليون عامل
من اجلن�سية الفلبينية ،داعي ًا �إلى
زيادة عدد الرحالت اجلوية بني
البلدين تعزيز ًا للعالقات بني
البلدين وال�شعبني ال�صديقني.
من جانبه� ،أكد رئي�س جمل�س

ال�����ش��ورى ال�����س��ع��ودي متانة
العالقات القائمة بني اململكة
والفلبني ,م�شريا �إلى �أن هذه
العالقات قدمية وقائمة على
التعاون وتبادل امل�صالح.
ون��وه يف ه��ذا ال�صدد بكفاءة
العمالة الفلبينية املتخ�ص�صة
التي تعمل يف اململكة ,م�ؤكدا
�أن هذه العمالة �أ�سهمت بدورها
يف �أوجه التنمية التي �شهدتها
امل��م��ل��ك��ة مب��ا ان��ع��ك�����س على
م�ستوى العالقات بني البلدين,
الفت ًا �إل��ى �أن حكومة اململكة
تويل العمالة الفلبينية و�سائر
العاملني من اجلن�سيات الأخرى
اهتمام ًا خا�ص ًا وذلك انطالقا
من القيم الإن�سانية امل�ستمدة
من الدين الإ�سالمي احلنيف.
وكان رئي�س جمل�س ال�شورى
ال�����س��ع��ودي ق��د و���ص��ل �أم�س
�إل��ى مانيال يف زي��ارة ر�سمية
للفلبني ،على ر�أ���س وف��د من
جمل�س ال�شورى ي�ضم عدد ًا من
ً
تلبية
�أع�ضاء املجل�س؛ وذلك
لدعوة تلقاها من رئي�س جمل�س
النواب الفلبيني.

أكاديمية السلطان قابوس للشرطة

تستقبل دفعة جديدة من المواطنين

ا�ستقبلت �أكادميية ال�سلطان قابو�س لعلوم ال�رشطة �صباح �أم�س،
دفعة جديدة من املواطنني امللتحقني ب�رشطة عمان ال�سلطانية
من حملة دبلوم التعليم العام ،وذلك بعد �أن اجتازوا االختبارات
والفحو�صات الطبية .ويخ�ضع امللتحقون للمراحل التدريبية
املختلفة التي ت�ؤهلهم للقيام بالواجبات واملهام التي ت�ضطلع
بها �رشطة عمان ال�سلطانية ،وت�شمل املراحل التدريبية؛ املعارف
الأ�سا�سية يف علوم ال�رشطة والقانون والإ�سعافات الأولية �إ�ضافة
�إلى التطبيقات العملية .وي�أتي توظيف هذه الدفعة اجلديدة من
حماة احلق وحرا�س املبادئ يف �إطار ا�ستمرار �إج��راءات �رشطة
عمان ال�سلطانية يف توظيف املواطنني وفق اخلطة املعتمدة من
القيادة العامة لل�رشطة.

انطلقت �أعمال دورة �إدارة الأزمات
وال��ك��وارث ال��ك�برى التي تنظمها
وزارة الداخلية بالتعاون مع مكتب
التحقيقات ال��ف��ي��درايل الأمريكي
«� ،»FBIأم�س الأول ،وت�ستمر خم�سة
�أيام مب�شاركة � 43ضابطا من خمتلف
�إدارات الوزارة.
وتهدف الدورة التي ت�أتي يف �إطار
اال�ستعداد ملونديال ك�أ�س العامل
� ،2022إل��ى �إك�����س��اب امل�شاركني
امل��ع��ارف وامل���ه���ارات املرتبطة
بالتعامل م��ع الأزم����ات الأمنية
وحاالت الطوارئ الكربى ،وحتديد
�أولويات الأخطار املحتملة ،وو�ضع
ال�سيناريوهات والت�صورات وحتديد
الإجراءات املنا�سبة ملواجهتها.
ولفت مدير �إدارة التخطيط واجلودة
ب��وزارة الداخلية القطرية العميد
عبدالرحمن ال�سليطي �إلى �أهمية هذه
ال��دورة التي ي�شارك فيها ال�ضباط
املكلفون فعليا باملهام امليدانية
يف تنفيذ اخلطط الأمنية ملونديال
ك�أ�س العامل  ..2022وقال «تكت�سب
الدورة �أهميتها من احلدث الريا�ضي
الكبري ال��ذي ت�ست�ضيفه دول��ة قطر
عام  ،2022والدور الكبري لوزارة
الداخلية يف مواجهة �أي �أخطار
حمتملة».
و�أك���د �أن وزارة الداخلية معنية
بالتح�ضري واال���س��ت��ع��داد الكامل
ملواجهة ال��ت��ه��دي��دات واملخاطر
املحتملة التي ميكن �أن تواجه هذه
البطولة انطالقا من ر�سالتها يف
حتقيق اال�ستقرار الأمني ..م�شريا �إلى
�أن الغاية الرئي�سية ال�سرتاتيجية
وزارة الداخلية « »2022-2018هي
امل�ساهمة يف ت�أمني ا�ست�ضافة ك�أ�س

• جانب من فعاليات الدورة التدريبية

العامل .»2022
و�أو�ضح �أن خطة ت�أمني مونديال ك�أ�س
العامل  2022تت�ضمن الربط بني
جميع اجلهات املعنية يف الدولة
مع �إ�رشاك القطاع اخلا�ص ،من �أجل
حتقيق الأمن واحلماية من املخاطر
املحتملة والتهديدات املختلفة،
وذل��ك با�ستخدام جميع الو�سائل
والأ�ساليب وطرق العمل التي ت�ضمن
عدم و�صول التهديدات �إلى املواقع
امل ��ؤث��رة يف املن�ش�آت التي يقام
عليها احلدث �أو جمهوره.
و�أ���ش��ار �إل��ى �أن ه��ذه ال���دورة التي
يقدمها فريق اال�ستجابة للحوادث

اخل��ط�يرة يف مكتب التحقيقات
الفيدرايل الأم�يرك��ي ،ت�أتي �ضمن
برنامج الت�أهيل والتدريب املدرج
يف خطة معهد ت��دري��ب ال�رشطة
لال�ستعداد ملونديال ك�أ�س العامل
.2022
من جانبه قال امل�س�ؤول يف وحدة
�إدارة املخاطر باللجنة الأمنية يف
اللجنة العليا للم�شاريع والإرث
العقيد عبدالعزيز ال�سليطي� ،إن هذه
ال��دورة ت�أتي بهدف حت�سني الأداء
وتطوير مهارات امل�شاركني فيها
مبا يعود بالنفع على �أمن الوطن
وتنظيم مونديال ك�أ�س العامل 2022

ب�شكل �أكرث �أمنا.
ويت�ضمن برنامج الدورة العديد من
املحا�رضات النظرية والتدريبات
العملية ح��ول �إدارة الأزم����ات،
والتخطيط للفعاليات اخلا�صة،
و���س��ب��ل و���ض��ع خ��ط��ة اال�ستجابة
ل�ل��أزم���ات ،وتقييم املعلومات
يف مركز القيادة ،وبناء الوعي
باملواقف والظروف ،ف�ضال عن كيفية
حتليل معلومات احلوادث الكربى،
وحاالت الطوارئ االفرتا�ضية� ،إلى
جانب متارين تتعلق مبركز القيادة
الوطني وغريها من املو�ضوعات
ذات ال�صلة.

الدوحة شاركت في المؤتمر الدولي لإلحصاء بماليزيا
�شاركت قطر يف �أعمال امل�ؤمتر الدويل للإح�صاء،
يف دورته الثانية وال�ستني ،والتي بد�أت �أم�س
االول ،يف العا�صمة املاليزية كواالملبور ،وذلك
بوفد برئا�سة رئي�س جهاز التخطيط والإح�صاء
د� .صالح النابت.
وي��ع��د ه���ذا امل���ؤمت��ر ال���ذي ينظمه املعهد
الدويل للإح�صاء ،كل �سنتني ،جتمعا عامليا
لر�ؤ�ساء الأجهزة واملعاهد الإح�صائية ،وكبار

الإح�صائيني واملهنيني ،واخلرباء من الأجهزة
الر�سمية والأو���س��اط الأكادميية ،بغية تبادل
املعرفة ،و�إق��ام��ة من�صة لتبادل املعلومات
واملنهجيات ،وفهم التطور والتحديث يف
العملية الإح�صائية ،وتطبيقها يف جماالت
البحوث و�صنع القرارات ،و�إيجاد �شبكات تفاعل
للم�شاركة والتعاون يف امل�ستقبل .كما يوفر
امل�ؤمتر فر�صة للم�ؤ�س�سات والأفراد للم�شاركة

ب����أوراق بحثية و�إت��اح��ة الفر�صة للم�شاركة
وامل�ساهمة يف تطوير الإح�صاءات واملبادرات
التي تعود بالنفع على الدول واملجتمعات.
ويت�ضمن جدول �أعمال امل�ؤمتر هذا العام نحو
 1300ورقة بحثية ،تقدم على مدار �ستة �أيام،
وت��ت��وزع على العديد من اجلل�سات العامة،
واخلا�صة واملوازية التي يح�رضها نحو 2500
م�شارك من  130دولة.

إجراءات تسجيل الطلبات في اللجان تسير بانتظام

اإلمارات 194 :مرشح ًا لـ «الوطني االتحادي» في اليوم األول
بد�أت �أم�س االول ،على م�ستوى الإمارات عملية
ت�سجيل �أع�ضاء الهيئات االنتخابية الراغبني يف
الرت�شح للدورة الرابعة من انتخابات املجل�س
الوطني االحت��ادي  2019موزعة على  9مراكز
بكافة مناطق الدولة حيث بلغ عدد املر�شحني
الذين تقدموا بطلبات تر�شيحهم خالل اليوم
الأول لت�سجيل املر�شحني  194مر�شحا يف جميع
�إمارات الدولة من بينهم  67من الإناث و  127من
الذكور و�سط ح�ضور كبري من املر�شحات ملراكز
الت�سجيل بينما ت�ستمر عملية ت�سجيل املر�شحني
�إلى يوم اخلمي�س املقبل املوافق � 22أغ�سط�س
احلايل.
وا�ستقبلت اللجنة الوطنية لالنتخابات خالل
اليوم الأول طلبات الرت�شح �ضمن الدوام الر�سمي
الذي امتد من ال�ساعة � 8صباحا وحتى ال�ساعة
 3ع�رصا يف مراكز الت�سجيل والتي تتوزع على
جميع �إمارات الدولة.
و بلغ عدد طلبات الرت�شح خالل اليوم الأول يف
�إم��ارة �أبوظبي  52طلبا موزعني على �أبوظبي
والعني والظفرة من بينهم  20امر�أة ويف �إمارة
دبي  21طلبا من بينهم � 9إناث و �إمارة ال�شارقة
 47طلبا من بينهم  15من الإن��اث و يف �إمارة
عجمان  7طلبات و �إمارة �أم القيوين  13طلبا
من بينهم � 6إناث و�إمارة ر�أ�س اخليمة  28طلبا
من بينهم � 10إناث و�إمارة الفجرية  26طلبا من
بينهم � 7إناث.
ووفقا للجدول الزمني النتخابات املجل�س
الوطني االحت��ادي � 2019سوف تعلن اللجنة

• عملية تسجيل املرشحني تسير بسهولة ويسر

الوطنية لالنتخابات ع��ن القائمة الأولية
ملر�شحي املجل�س يف � 25أغ�سط�س احلايل على
�أن يتم الإعالن عن القائمة النهائية يف � 3سبتمرب
املقبل.
و�أ�شاد وكيل وزارة الدولة ل�ش�ؤون املجل�س
ال��وط��ن��ي االحت����ادي ع�ضو اللجنة الوطنية
لالنتخابات رئي�س جلنة �إدارة االنتخابات
طارق هالل لوتاه ،ب�سهولة الإجراءات املتبعة
واجلهوزية العالية للجان الإم��ارات كما �أثنى
خالل اجلولة التي قام بها على عدد من مراكز

ت�سجيل املر�شحني يف �إم��ارة دبي وال�شارقة
وعجمان على الدور البارز الذي تقوم به الفرق
املتخ�ص�صة يف اللجنة الوطنية لالنتخابات
وفرق جلان الإمارات للتوعية ب�أهمية امل�شاركة
يف العملية االنتخابية من خالل الإعداد املميز
للربامج التوعوية والتثقيفية.
و�أ�ضاف ان �إجناح العملية االنتخابية هو حتد
كبري لنا جميع ًا و�سنعربه بنجاح ،م�شدد ًا
على �أهمية م�شاركة �أبناء الدولة بالعملية
االنتخابية �سواء كان بالرت�شح �أو بت�شجيع

�أ�صحاب الكفاءات على الرت�شح �أو من خالل
ممار�سة عملية الت�صويت يوم االقرتاع لإي�صال
�صوتهم احلقيقي ودعم املر�شحني املنا�سبني
لتبوء موقع امل�س�ؤولية.
وكانت اللجنة الوطنية لالنتخابات قد حددت يف
وقت �سابق �رشوط الرت�شح لالنتخابات املقبلة
والوثائق املطلوبة لإمتام عملية الرت�شح كما
ح��ددت اللجنة ��شروط الرت�شح من املوظفني
العموميني ،والع�سكريني ،و�أع�ضاء ال�سلطة
الق�ضائية.
وم��ن جانبه� ،أع��رب املدير التنفيذي لإدارة
�ش�ؤون املواطنني يف دي��وان ويل عهد �أبوظبي
رئي�س جلنة �إمارة �أبوظبي النتخابات املجل�س
الوطني االحت��ادي � 2019سيف القبي�سي عن
�سعادته بحجم الإق��ب��ال الكبري ال��ذي �شهدته
عملية ت�سجيل املر�شحني عن �إمارة �أبوظبي يف
مقارها الثالثة �أبوظبي و العني والظفرة حيث
�شهد اليوم الأول لت�سجيل املر�شحني عن �إمارة
�أبوظبي  52مر�شحا من بينهم � 20إناث.
و�أكد القبي�سي خالل جولة تفقدية لعملية ت�سجيل
املر�شحني النتخابات املجل�س الوطني االحتادي
على �أن �إج��راءات ت�سجيل املر�شحني يف جلنة
�إمارة �أبوظبي ت�سري بانتظام وفقا للتعليمات
ال�صادرة من اللجنة الوطنية لالنتخابات،
م�شريا �إلى �أن وقت الت�سجيل منذ و�صول املر�شح
لال�ستقبال حتى اكتمال الإج��راءات مل يتجاوز
 5دقائق وهو ما ي�شري �إلى �سري عملية ت�سجيل
املر�شحني بكل دقة و�سهولة.

وفد أردني اطلع على تجربة قضاء أبوظبي
اطلع وفد من قطاع العدالة الأردين خالل زيارته دائرة الق�ضاء يف �أبوظبي على
جتربة نيابة �أبوظبي ،يف تقدمي خدمات ق�ضائية متميزة وفق �أرقى املعايري ،ف�ضال
عن ا�سرتاتيجيتها وهيكلها التنظيمي ،والتطور الذي �شهدته خالل ال�سنوات املا�ضية
عرب التحول الرقمي وا�ستخدام �أحدث التقنيات من خالل برنامج النيابة العامة
الإلكرتوين ،الذي ي�ضمن اخت�صار الوقت واجلهد وحتقيق �رسعة الإجناز.
كما تعرف على نظام املحاكمة عن بعد ،الذي يت�ضمن نظام ربط النيابة العامة
واملحاكم اجلزائية باملن�ش�آت العقابية والإ�صالحية ومراكز ال�رشطة ،با�ستخدام
تقنية االت�صال املرئي� ،إلى جانب االطالع على تطبيق «بلغ النيابة» ،املخ�ص�ص
لأفراد املجتمع يف �إمارة �أبوظبي ،للإبالغ عن �أي واقعة معاقب عليها قانونا مع
تقدمي الدليل.
وت�ضمنت الزيارة جولة يف املبنى الرئي�س لدائرة الق�ضاء ،تعرف خاللها الوفد
على اخلدمات املقدمة و�سهولة �إجناز املعامالت� ،إذ �شملت اجلولة مراكز �إ�سعاد
املتعاملني ،وقاعة ظبية املخ�ص�صة لتقدمي اخلدمات الق�ضائية والعدلية لفئة
املتعاملني من الن�ساء ،واملكتبة املركزية للدائرة التي تقدم خدمات مكتبية
عاملية امل�ستوى عن طريق توفري واقتناء جميع امل�صادر املتخ�ص�صة يف القانون،
و�إدارتها عرب نظام �إلكرتوين عاملي يتميز ب�سعته و�شموليته العالية وتب�سيطه
لإجراءات العمل� ،إ�ضافة �إلى نظام فهر�سة وقواعد بيانات متعددة تتميز بدقتها
و�سهولة البحث فيها.

• جانب من زيارة الوفد األردني

