9

شؤون

خارجية
www.alshahedkw.com
العدد ( )3860الجمعة  20سبتمبر 2019
info@alshahedkw.com

بهدف االستمرار في تطوير قدرات السالح وتعزيز الكفاءة القتالية

ُعمان :اختتام تمرين البساط السحري

بمشاركة بريطانيا وأميركا

موزا بنت ناصر :التعليم بات الضحية األولى
في أوقات الحرب

• جانب من فعاليات التمرين

اختتمت فعاليات التمرين اجلوي العماين الربيطاين
امل�شرتك «الب�ساط ال�سحري»� ،أول من �أم�س ،الذي
نفذه �سالح اجلو ال�سلطاين العماين مع �سالح اجلو
امللكي الربيطاين ،وب�إ�سناد من البحرية ال�سلطانية
العمانية ،وقوة ال�سلطان اخلا�صة� ،إ�ضافة �إلى �سالح
اجلو الأمريكي.
وقد ا�شتمل التمرين ،والذي ي�أتي يف �إطار التعاون
امل�شرتك بني ال�سلطنة واململكة املتحدة على تنفيذ
عمليات جوية تدريبية م�شرتكة ،بهدف اال�ستمرار
يف تطوير قدرات ال�سالح وتعزيز الكفاءة القتالية
واجلاهزية العملياتية للكوادر الفنية والأجهزة
واملعدات� ،إ�ضافة �إل��ى تعزيز التدريب امل�شرتك
من �أجل حتقيق التمازج يف تنفيذ العمليات اجلوية
امل�شرتكة ،وتبادل اخلربات مع الدول ال�صديقة.
كما ت�ضمن التمرين مهاما تدريبية م�شرتكة يف عدد
من املهام اجلوية وفق اخلطط املو�ضوعة لت�سل�سل
�أح��داث��ه وجمرياته ،وق��د حظي التمرين مبتابعة
مبا�رشة من اللواء الركن طيار مطر بن علي العبيداين
قائد �سالح اجلو ال�سلطاين العماين.
وح��ول ختام فعاليات التمرين اجل��وي امل�شرتك،
حتدث املقدم الركن طيار وليد الناعبي قائال:
«ي�ساهم هذا التمرين امل�شرتك يف �إدام��ة الكفاءة
العالية للطيارين امل�شاركني وت��ب��ادل اخلربات
يف جمال العمليات اجلوية القتالية امل�شرتكة،

شاركت في جلسة نقاشية في جامعة جورجتاون بواشنطن

والتدريب مع القوات اجلوية ،ومن خالل التمرين مت
تنفيذ الكثري من املهام اجلوية امل�شرتكة واملتعلقة
بعمليات الدفاع والهجوم اجلوي امل�شرتك وعمليات
الإ�سناد اجل��وي القريب وعمليات البحث والإنقاذ
القتايل ،ومب�شاركة ع��دد من الطائرات املقاتلة
والعمودية والنقل واال�ستطالع اجل��وي وب�إ�سناد
من البحرية ال�سلطانية العمانية ،وقوة ال�سلطان
اخلا�صة ،و�سالح اجلو الأمريكي».
وقال املقدم طيار �ستيف كينورثي من �سالح اجلو
امللكي الربيطاين «لقد �أكملنا �أ�سبوعني من مهمات
الطريان و�أجرينا خالل هذه الفرتة العديد مناملهمات
اجلوية التدريبية امل�شرتكة مع طائرات �سالح اجلو
ال�سلطاين العماين ،حيث �إننا ب�صدد القيام مبهمات
جوية العام املقبل ،وقد �أتاح لنا هذا التمرين الفر�صة
للتدريب على تنفيذ مهمات تدريبية متعددة�،إ�ضافة
�إلى توثيق العالقات الوطيدة والتعاون امل�شرتك
الذي يربطنا ب�سالح اجلو ال�سلطاين العماين».
وي�أتي التمرين «الب�ساط ال�سحري» يف اطار اخلطط
التي تنتهجها قيادة �سالح اجلو ال�سلطاين العماين
والهادفة �إلى ا�ستمرار عمليات تطوير وتعزيز قدرات
�سالح اجلو ال�سلطاين العماين ،ومبا يتواكب مع مهامه
وواجباته الوطنية و�صو ًال �إلى حتقيق امل�ستويات
املن�شودة خدمة للوطن الغايل ،كما ي�أتي يف اطار
�سل�سلة التمارين املخططة مع الدول الأخرى.

���ش��ارك��ت رئي�س جمل�س �إدارة
م�ؤ�س�سة التعليم ف��وق اجلميع
وع�����ض��و جم��م��وع��ة امل��داف��ع�ين
عن �أه��داف التنمية امل�ستدامة
ل�ل�أم��م املتحدة ال�شيخة موزا
بنت نا�رص� ،أول من �أم�س ،يف
جل�سة نقا�شية بعنوان «التعليم
ح��ق للجميع» نظمتها جامعة
جورجتاون بالتعاون مع م�ؤ�س�سة
«التعليم ف��وق اجلميع» مبقر
اجلامعة يف مدينة وا�شنطن.
وت��ه��دف اجلل�سة �إل��ى مناق�شة
التحديات التي يواجهها التعليم
وكيفية عالجها ،بالإ�ضافة �إلى
دور اجلامعات يف ابتكار احللول
ملواجهة هذه التحديات وحماية
التعليم وقت الأزمات.
و�أك�����دت ال�����ش��ي��خ��ة م����وزا على
�أه��م��ي��ة ح��م��اي��ة ال��ت��ع��ل��ي��م يف
�أوق��ات الأزم��ات ،ك�أمر جوهري
لت�أهيل �أجيال امل�ستقبل لك�رس
دوام���ة ال��ن��زاع��ات و�إع���ادة بناء
جمتمعاتهم على �أ�س�س اال�ستقرار
والنمو امل�ستدام.
ويف هذا ال�سياق ،قالت« :ما يدعو
للأ�سف �أن التعليم بات ال�ضحية
الأول����ى يف �أوق����ات احل���رب...
بينما للتعليم القدرة على توفري
احلياة الطبيعية واال�ستمرارية
واال�ستدامة �أثناء النزاعات».
و�أ�ضافت« :بعد انتهاء النزاعات
ي�����س��م��ح ال��ت��ع��ل��ي��م للقياديني
املتعلمني ال�شباب بالعودة �إلى
�أوطانهم وك�رس دوام��ة العنف،
حيث يعيدون بناء بلدانهم كما
يعيدون ت�صميم جمموعة جديدة
من القيم».
كما دعت اجلامعات �إلى �أخذ زمام

املبادرة و�إيجاد حلول مبتكرة
ت�ضمن حماية التعليم.
وق��ال��ت« :لي�س ه��ن��اك مقيا�س
واحد جلميع احللول ،فالتعليم
يف �أوقات الأزمات يواجه عقبات
و�صعوبات متعددة ،ويجب �أن
نكون مبدعني ومبتكرين لهذه
احللول».
كما اجتمعت ال�شيخة موزا بنت
نا�رص برئي�س جمموعة البنك
ال���دويل ديفيد مالبا�س وذل��ك
مبقر البنك بالعا�صمة الأمريكية
وا�شنطن.
ومت خ�ل�ال االج��ت��م��اع مناق�شة
اتفاقية ال�رشاكة املوقّ عة حديثًا
ب�ين م��ؤ���س�����س��ة «ال��ت��ع��ل��ي��م فوق
اجلميع» والبنك ال��دويل ب�ش�أن
�إحلاق مليوين طفل باملدار�س يف

تر�أ�س رئي�س هيئة الأركان اجتماع
اللجنة الأمنية امل�شرتكة الفريق
الركن ذياب النعيمي �أم�س ،بالقيادة
العامة لقوة دفاع البحرين.
ومت خ�لال االجتماع بحث ال�سبل
الكفيلة بتطوير التعاون الذي من
�ش�أنه تقوية التن�سيق بني الأجهزة
الع�سكرية والأمنية باململكة ملا فيه
خري و�صالح الوطن واملواطنني.
ح�رض االجتماع رئي�س الأمن العام
البحريني اللواء ط��ارق احل�سن،
وم��دي��ر �أرك����ان احل��ر���س الوطني
اللواء الركن ال�شيخ عبد العزيز
بن �سعود ،وم�ساعد رئي�س هيئة
الأركان للعمليات اللواء الركن غامن
الف�ضالة ،وقائد �سالح البحرية
امللكي البحريني ال��ل��واء الركن
بحري حممد الع�سم ،وعدد من كبار
ال�ضباط وامل�س�ؤولني باجلهات
املعنية.
على جانب �آخ��ر� ،أك��د رئي�س وفد
ال�شعبة ال�برمل��ان��ي��ة للبحرين
النائب ه�شام الع�شريي �أن جمل�س
النواب يويل �أهمية كبرية لتحقيق
�أهداف التنمية امل�ستدامة من خالل
و���ض��ع اخل��ط��ط واال�سرتاتيجيات

وم��راق��ب��ة ومتابعة تنفيذها مع
ال�سلطة التنفيذية ب�شكل مبا�رش من
خالل ا�ستخدام الأدوات وال�صالحيات
الرقابية للمجل�س.
وقال �أن احلكومة البحرينية �أدرجت
ه��ذه الأه���داف يف برنامج عملها،
ومت ربطها ب��الإج��راءات التنفيذية
للربنامج يف خمتلف املجاالت
املعنية ،فيما �أو�ضح الع�شريي �أن
جمل�س النواب حر�ص �أثناء عر�ض
برنامج عمل احلكومة قبل �إقراره �أن
يت�ضمن الأولويات التي من �ش�أنها
العمل على حتقيق �أه��داف التنمية
امل�ستدامة للمملكة ومواطنيها
وامل��ق��ي��م�ين ع��ل��ى �أر���ض��ه��ا �ضمن
منظومة قابلة للتنفيذ واملراقبة،
وبني �أن البحرين من �أوائل الدول
التي جّ
اتهت نحو تبني الأه��داف
الإمنائية للألفية قبل عام ،2015
وت��ق��دمي ت��ق��اري��ر ط��وع��ي��ة تقي�س
حجم اجنازاتها يف هذا املجال،
ريا �إلى دور ال�سلطة الت�رشيعية
م�ش ً
الفعال يف رب��ط �أه���داف التنمية
امل�ستدامة بحقوق الإن�سان .وذكر
الع�شريي خالل ندوة دور املجال�س
الت�رشيعية يف حتقيق التنمية

 41دولة بحلول عام .2025
و�ست� ّؤمن االتفاقية  250مليون
دوالر ،و�ستغطي جمموعة من
الدول النامية للعمل على توفري
التعليم االبتدائي للأطفال يف
بلدانهم.
وت�أتي هذه االتفاقية مب�ساهمة
ج��ه��ود ���ص��ن��دوق ق��ط��ر للتنمية
ك�رشيك رئي�سي للم�ؤ�س�سة.
ويف �ش�أن �آخر� ،شاركت النيابة
العامة القطرية يف االجتماع
العا�رش مل�ساعدي النواب العموم
وامل��دع�ين ال��ع��ام�ين ور�ؤ���س��اء
هيئات التحقيق ب��دول جمل�س
التعاون لدول اخلليج العربية،
ال��ذي اختتمت �أعماله �أول من
�أم�س ،يف العا�صمة العمانية،
م�سقط.

وتر�أ�س وفد النيابة العامة يف
االجتماع ،املحامي العام الأول
مدير �إدارة التفتي�ش الق�ضائي
يف ق��ط��ر �إب��راه��ي��م القبي�سي.
وناق�ش االجتماع ،جمموعة من
امل��وا���ض��ي��ع املتعلقة ب�أعمال
النيابات العامة واالدعاء العام
بدول املجل�س ،من �أهمها قواعد
التعاون امل�شرتك بني النيابات
العامة واالدعاء العام ،والالئحة
اال�سرت�شادية للتفتي�ش على �أعمال
الأع�ضاء ،وقواعد حماية الطفل،
واملوا�ضيع الأخرى املدرجة على
جدول الأعمال.
وي ��أت��ي ه��ذا االجتماع حت�ضريا
الج���ت���م���اع ال����ن����واب ال��ع��م��وم
اخلليجيني يف �شهر �أكتوبر املقبل
املزمع �إقامته يف م�سقط.

«الخارجية القطرية» :آلة القتل اإلسرائيلية ال تلقي با ًال للقيم اإلنسانية
علقت املتحدثة الر�سمية با�سم وزارة
اخلارجية القطرية لولوة اخلاطر على
حادث اغتيال قوات االحتالل الإ�رسائيلي
ل�سيدة فل�سطينية عند حاجز قلنديا� ،شمايل
القد�س املحتلة ،ما �أدى �إلى ا�ست�شهادها.
وقالت اخلاطر يف تغريدة لها على ح�سابها
الر�سمي مبوقع «تويرت» «االغتيال املتعمد
لهذه ال�سيدة العزالء ومن هذه امل�سافة
القريبة هو دليل يجدد قناعتنا �أن �آلة القتل
املتوح�شة لقوات االح��ت�لال اال�رسائيلي
ال تلقي با ً
ال ال للقانون الدويل وال للقيم
الإن�سانية».
و�أ�ضافت :ال ي�ست�سيغ هذا الفعل القبيح �أو
يربر له �أو ي�سكت عنه �إال من فقد �إن�سانيته
وت�شوهت فطرته.

قوة دفاع البحرين :تقوية التنسيق
بين األجهزة العسكرية في المملكة
امل�ستدامة املنعقدة يف العا�صمة
العمانية م�سقط �أن جمل�س النواب
البحريني يحر�ص على التعاون مع
الأجهزة الرقابية الأخرى امل�ستقلة
وي�ستند �إلى تقاريرها يف متابعة
وتقييم مدى حتقق �أهداف التنمية
امل�����س��ت��دام��ة ،وال���ت���زام ال�سلطة
التنفيذية بتطبيق ما ورد يف برنامج
عملها ،ومن �أهمها ديوان الرقابة
املالية والإداري�����ة ،وامل�ؤ�س�سة
الوطنية حلقوق االن�سان ،وغريها
من الأجهزة والهيئات وامل�ؤ�س�سات
امل�ستقلة و�شبه احلكومية يف �سبيل
امل�ضي قدم ًا يف حتقيق التنمية
امل�ستدامة.و�أ�ضاف �أنه من املهم
ان يتم العمل والتعاون الوثيق مع
الأجهزة الإح�صائية واملعلوماتية
ل��ل��دول��ة م��ن خ�ل�ال تفعيل مبد�أ
ال�����ش��ف��اف��ي��ة واالف�����ص��اح وت��ق��دمي
االح�صائيات واملعلومات الدقيقة
التي تعطي م�ؤ�رشات وا�ضحة متكن
الربملان من املراقبة الفاعلة على
عملية التنمية امل�ستدامة وك�شف
موا�ضع اخللل ان وجدت والعمل على
عالجه وو�ضع الإج��راءات الوقائية
دون قوع �أي خلل ممكن.

• جانب من احللقة النقاشية

• لولوة اخلاطر

و�أطلقت قوات االحتالل الإ�رسائيلي النار
�صباح �أم�س الأول على امر�أة فل�سطينية من
م�سافة قريبة ،عند حاجز قلنديا �شمايل
القد�س املحتلة ،ما �أدى �إلى ا�ست�شهادها.
و�أظهرت لقطات تلفزيونية جنود االحتالل
وهم يحا�رصون املر�أة الفل�سطينية ويطلقون
عليها النار من م�سافة قريبة.
ذكرت تقارير �إخبارية فل�سطينية �أن ال�سيدة
الفل�سطينية �أ�ضلت امل�سلك املخ�ص�ص
للم�شاة على احلاجز و�أ�صيبت بجروح
خطرية قبل �أن يعلن عن ا�ست�شهادها.
ونقلت وكالة الأنباء الفل�سطينية «وفا» عن
�شهود عيان قولهم �إن املر�أة «�أ�صيبت ب�شكل
مبا�رش ،وتركتها ق��وات االحتالل تنزف
لوقت طويل».

السعودية :تخريج الدورة التأهيلية الـ48
لكلية الملك فهد األمنية

رعى وزير الداخلية ال�سعودي الأمري عبدالعزيز
بن �سعود� ،أول من �أم�س ،حفل تخريج كلية امللك
فهد الأمنية لطلبة ال��دورة الت�أهيلية الثامنة
والأربعني لل�ضباط اجلامعيني ،والدفعة ال�ستني
من طلبة بكالوريو�س العلوم الأمنية وطلبة
الدفعة ال�ساد�سة من الربنامج الأكادميي الأمني
لالبتعاث اخلارجي ،وذلك يف ا�ستاد الأمري نايف
مبقر الكلية يف الريا�ض.

و�أكد مدير كلية امللك فهد الأمنية اللواء د .علي
الدعيج ،ا�ستمرار الكلية يف تطوير براجمها
التدريبية مبا يتواءم مع متطلبات التطور الذي
ت�شهده اململكة وتعزيز ريادتها الإقليمية يف
ت�أهيل �ضباط الأمن ،مبينا �أن عدد اخلريجني بلغ
خريجا من الدورة الت�أهيلية الثامنة
« »1872
ً
والأرب��ع�ين لل�ضباط اجلامعيني ،والدفعة
ال�ستني من برنامج بكالوريو�س العلوم الأمنية،

والدفعة ال�ساد�سة من الربنامج الأكادميي الأمني
لالبتعاث اخلارجي.
بدوره ،عرب رقيب �أول الكلية في�صل ال�شهراين
عن �شكره وتقديره لوزير الداخلية على رعايته
حلفل تخرجهم ،م�ؤكدا عزم الطلبة لبذل �أرواحهم
فداء للوطن ،داعيا الله �أن يدمي على اململكة
�أمنها و�أمانها يف ظل قيادة خادم احلرمني امللك
�سلمان بن عبدالعزيز.

اإلمارات :لم ندخر جهداً لتخفيف معاناة الشعب السوري
�أك��دت الإم���ارات �أنها مل تدخر �أي
جهد للم�ساهمة يف اجلهود الدولية
للتخفيف م��ن م��ع��ان��اة ال�شعب
ال�سوري.
ج��اء ذل��ك يف كلمة الإم���ارات �أمام
الدورة الثانية والأربعني ملجل�س
حقوق الإن�سان يف �إط��ار احلوار
التفاعلي للجنة التحقيق الدولية
امل�ستقلة ب�ش�أن �سورية والتي
�ألقاها مندوب وزارة اخلارجية
والتعاون الدويل الإماراتية را�شد
عزام.
ورح���ب ع���زام يف م�ستهل الكلمة
ب�أع�ضاء جلنة التحقيق الدولية
امل�ستقلة وعرب عن تقديره جلهود
اللجنة لإحاطة املجل�س ب�أحدث
التطورات يف �سورية وفقا لقرار
جمل�س حقوق الإن�سان .17/40
وعرب عزام عن قلق الإم��ارات �أمام

جمل�س حقوق الإن�سان �إزاء تدهور
الو�ضع الإن�ساين يف �سورية الذي
مازال يت�سبب يف ت�رشيد الآالف من
املدنيني الأبرياء وحرمان الفئات
ال�ضعيفة يف املجتمع من كل حماية
ال�سيما الأطفال والن�ساء والأ�شخا�ص
امل�سنني.
كما �أكد عزام �أن الإمارات مل تدخر �أي
جهد للم�ساهمة يف اجلهود الدولية
للتخفيف م��ن م��ع��ان��اة ال�شعب
ال�سوري الفتا �إلى �أن بالده قامت منذ
 2012ب�رصف ما يقارب  1.01مليار
دوالر كم�ساعدات �إن�سانية و�إمنائية
طارئة لالجئني ال�سوريني يف الأردن
ولبنان والعراق واليونان وكذلك
للنازحني داخليا ب�سبب النزاع
ف�ضال عن تخ�صي�ص جزء من هذه
التربعات لتمويل عدة م�شاريع يف
جماالت ال�صحة ،والبناء والتنمية

• راشد عزام متحدثا

الوطنية ،واملياه والنظافة العامة
�إ���ض��اف��ة �إل���ى امل�ساهمة يف دعم
برامج اال�ستقرار يف حمافظة الرقة

و�صندوق االئتمان لإع��ادة �إعمار
�سورية وذلك بالتعاون مع ال�رشكاء
الدوليني.
ويف هذا ال�صدد دعا عزام يف كلمته
املجتمع الدويل �إلى موا�صلة الدعم
و امل�ساعدة الإن�سانية لل�شعب
ال�سوري ال�شقيق ،و�رضورة توفري
ال�ضمانات الكافية لو�صول تلك
امل�ساعدات ب�شكل م�ستمر وبدون
عائق �إلى املناطق املحتاجة.
وع��ل��ى ال�����ص��ع��ي��دي��ن ال�سيا�سي
والدبلوما�سي �أك��د ع��زام تقدير
االم��ارات جلهود املبعوث اخلا�ص
للأمني العام للأمم املتحدة ال�سيد
غري بيدر�سن وم�ساعيه الد�ؤوبة
للتو�صل �إل��ى هدنة �شاملة وفقا
لقرار جمل�س الأمن  ،2254و�إحياء
العملية ال�سيا�سية ويف مقدمتها
ت�شكيل اللجنة الد�ستورية ح�سبما

جاء يف التقرير.
و�أعرب يف هذا ال�سياق عن ارتياح
الإمارات ال�ستعداد احلكومة ال�سورية
ل��ل��ت��ع��اون م��ع امل��ب��ع��وث الأمم���ي
لت�سهيل مهمته خدمة لل�سالم.
ون��وه ع��زام �إل��ى �أن « �إع��ادة فتح
�سفارة الإمارات يف دم�شق يتما�شى
مع الدعوة الإماراتية امل�ستمرة
للم�شاركة العربية يف الو�ضع
احلايل الذي متر به �سورية ،كما
�أن ذلك ين�سجم مع تطلعات الإمارات
لتفعيل العمل العربي امل�شرتك
واالرتقاء به بال�شكل الذي يدعم
ويعزز امل�صالح العربية م�شريا �إلى
�أن الإمارات مقتنعة ب�أهمية الدور
العربي يف التو�صل �إلى حل �سيا�سي
باعتباره ال�سبيل الوحيد ال�سرتجاع
الأم��ن واال�ستقرار تلبية لتطلعات
ال�شعب ال�سوري امل�رشوعة».

وزير العدل يوقع على وثيقة

«المليون متسامح»

وقع وزير العدل الإماراتي �سلطان الظاهري على «وثيقة
املليون مت�سامح» ،وهي مبادرة �إن�سانية عاملية �أطلقتها دار
زايد للثقافة الإ�سالمية �ضمن منا�شط معر�ض �أبوظبي الدويل
للكتاب ،وتتبنى ر�سالة «�أن يكون الفرد مت�ساحم ًا مع نف�سه
ومع من حوله و مع جمتمعه لأن يف الت�سامح حياة» ،وتدعو
اجلماهري امل�ستهدفة �إلى حتقيق قيمة ريادية يف ا�ستدامة
الت�سامح.
و�أكد خالل ا�ستقباله للجنة التوقيع  -على الر�ؤية املتميزة
ونهج الت�سامح الذي �أ�صبح مرادفا ال�سم الإم��ارات ،دولة
ال�سعادة والت�سامح والتميز والريادة والإجنازات احل�ضارية،
م�شريا �إلى �أن ال�سعادة والت�سامح والتميز �أي�ضا من عنا�رص
التفوق والريادة يف ال�سنوات القادمة و�أ�سلوب عمل يومي
بوزارة العدل.

