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السلطنة نائب ًا لرئيس المجلس العالمي للمطارات

عمان :سالح الجو ومروحيات الشرطة
تنقذ خمسة مواطنين

• مروحية سالح اجلو السلطاني

قامت �إحدى الطائرات العمودية التابعة ل�سالح اجلو
العماين بعملية �إخالء طبي لأحد امل�صابني
ال�سلطاين ُ
من على منت �إح��دى ال�سفن التجارية قبالة �سواحل
ال�سلطنة مبحافظة ظفار بعد تلقي طلب �إغاثة من طاقم
ال�سفينة بتعر�ض �أحد طاقمها ب�إ�صابة بحروق بليغة.
من ناحية �أخ��رى قالت �رشطة عمان ال�سلطانية �إن
طريان ال�رشطة نفذ مهمة �إنقاذ مواطن بعد �سقوطه من
�أحد اجلبال مبنطقة وادي ال�رسين بوالية العامرات
ونقله �إلى م�ست�شفى خولة.
ودعت ال�رشطة املواطنني واملقيمني �إلى عدم ارتياد
الأماكن اجلبلية بال دراية وبدون لياقة �صحية �أو بدنية
لأن ذلك قد يعر�ضهم للمخاطر.
بينما قالت الهيئة العامة للدفاع املدين والإ�سعاف
ب�أن فرق الهيئة مبحافظة الظاهرة ا�ستجابت لبالغ
احتجاز ثالثة مواطنني يف �أحد اجلبال مبنطقة املازم
بوالية عربي.
و�أو�ضحت الهيئة عرب تغريدة لها ر�صدتها «�أثري» ب�أنه
متت اال�ستعانة مبروحية من طريان ال�رشطة وذلك
ل�صعوبة ووعورة املكان.

و�أك��دت الهيئة �أن��ه مت �إنزالهم جميعا وهم ب�صحة
جيدة.
من ناحية �أخ��رى اختريت ال�سلطنة نائبا لرئي�س
املجل�س العاملي للمطارات ،وذل��ك يف اجلمعية
العمومية للمجل�س العاملي للمطارات يف اجتماعها الـ
 59يف هوجن كوجن ،ومت بالإجماع اختيار ال�شيخ �أمين
احلو�سني ،الرئي�س التنفيذي ملطارات عمان ،نائب ًا
لرئي�س املجل�س العاملي للمطارات ،ملدة �سنتني.
وي�أتي اختيار ال�سلطنة نظري تطوير الأداء امل�شهود
يف مطارات عمان على امل�ستوى الإداري والت�شغيلي
واملايل والإجنازات يف قطاع الطريان املدين.
ويعد هذا االختيار اجنازا غري م�سبوق وت�أكيدا لدور
ال�سلطنة املهم يف قطاع امل��ط��ارات على اخلارطة
العاملية ،ويعد احلو�سني �أول عربي يتقلد هذا
املن�صب.
ويعترب املجل�س العاملي للمطارات مظلة ت�ضم حتتها
�سلطات املطارات يف العامل ومت �إن�شا�ؤه يف عام 1991
ويقع املقر الرئي�سي للمجل�س يف العا�صمة الكندية
مونرتيال.

البحرين :تنسيق مع مسؤول األنشطة العمالية
في منظمة العمل الدولية
ال��ت��ق��ى وزي����ر ال��ع��م��ل والتنمية
االجتماعية ،رئي�س جمل�س �إدارة
هيئة تنظيم �سوق العمل ،جميل
حميدان ،مب�س�ؤول الأن�شطة العمالية
يف املنطقة العربية مبنظمة العمل
الدولية ،نظام قاحو�ش ،وذلك يف
مكتبه بالوزارة.
وقد مت بحث تعزيز �أوج��ه التعاون
الفني بني مملكة البحرين ومنظمة
العمل الدولية ،و�سبل تطوير احلوار
املثمر بني �أط��راف االنتاج الثالثة
«احلكومة ،العمال� ،أ�صحاب العمل»
خدمة لالقت�صاد والتنمية.
كما ا�ستعر�ض حميدان يف اللقاء واقع
العمل النقابي يف مملكة البحرين
وما �شهده من تطور ملحوظ يف ظل
امل�سرية الإ�صالحية جلاللة امللك
حمد بن عي�سى  ،منوه ًا بالتعديالت
الأخرية التي متت م�ؤخر ًا على بع�ض
�أحكام قانون العمل يف القطاع الأهلي
رقم  36ل�سنة  ،2012والتي حتظر
التمييز بجميع ا�شكاله �ضمن �أحكام
ق��ان��ون العمل يف ال��ق��ط��اع الأهلي
مبملكة البحرين ،وجترمي التحر�ش
اجلن�سي يف مواقع العمل ،وحتديد
العقوبات املتعلقة بذلك ،مع و�ضع
�ضوابط حلماية الأج���ور تكفل عدم
ابراء ذمة �أ�صحاب العمل منها �إال يف
حالة حتويلها يف املواعيد املحددة
عرب البنوك املعتمدة ،وغريها من
التعديالت التي تنطوي على �أبعاد
�إن�سانية و�أخالقية تدعم منظومة
و�أ�س�س حقوق الإن�سان فرد ًا وجماعة.
وا�شاروزيرالعملوالتنميةاالجتماعية

��رم م��دي��ر ��شرط��ة منطقة حائل
ك� ّ
اللواء عثمان املحيميد ع��دد ًا من
من�سوبي ال��ق��وة اخل��ا���ص��ة لأم��ن
الطرق باملنطقة ،نظر ًا جلهودهم
املتميزة والفعالة مبجال عملهم،
بح�ضور مدير �إدارة املتابعة ب�رشطة
املنطقة العميد �شعيب بن تايب
ال�شمري وقائد القوة اخلا�صة لأمن
الطرق املكلف العقيد علي بن �سبيل
احلربي.
وق���دم ال��ل��واء املحيميد التهنئة
للمكرمني ،مثمن ًا لهم ما قاموا به من
جهود ،متطلع ًا �أن يكون هذا التكرمي
حافز ًا لهم ولزمالئهم لتقدمي املزيد
من العطاء يف خدمة الوطن.
من جهتهم عرب املكرمون عن �شكرهم
لقيادات �رشطة املنطقة على هذه
اللفتة الطيبة ،التي �ستكون حافز ًا
لهم لبذل امل��زي��د م��ن اجل��ه��ود يف
جمال عملهم.
من جهة �أخرى احتفلت جامعة امللك
�سعود  ،بتخريج  103طالبات من
كلية الطب الدفعة  ،57بح�ضور وكيلة ق�سم العلوم
والدرا�سات الطبية الدكتورة �سعاد الديحان ،ووكيلة
جامعة االمرية نورة للكليات ال�صحية الدكتورة غادة
بن �سيف و�أع�ضاء هيئة التدري�س و�أمهات اخلريجات،
وذل��ك يف قاعة االحتفاالت وامل ��ؤمت��رات باملدينة
اجلامعية للطالبات.
وب��د�أ احلفل بال�سالم امللكي ،ثم ا�ستهل بتالوة من
القران الكرمي ،بعدها م�سرية اخلريجات ،ثم �ألقت
وكيلة كلية الطب للطالبات بجامعة امللك �سعود
الدكتورة فاطمة احليدر كلمة بهذه املنا�سبة رحبت

التقى فالري دانييل برياز وزي��ر الثقافة
ال��روم��اين ام�س اجلمعة ال��دك��ت��ور �أحمد
املطرو�شي �سفري الدولة لدى رومانيا وذلك
مبقر وزارة الثقافة والهوية الوطنية يف
العا�صمة بوخار�ست.
بحث اجلانبان خالل اللقاء بح�ضور مهرة
علي ال�شايع الدبلوما�سية ب�سفارة الدولة
�سبل تعزيز العالقات الثنائية بني البلدين
ال�صديقني يف املجال الثقايف.
ويف هذا ال�سياق دعا �سفري الدولة �إلى ت�شجيع

تبادل الفعاليات الثقافية بني البلدين
وعقد امل�ؤمترات واملعار�ض والعديد من
الفعاليات املتعلقة بالثقافة والفنون والتي
من �ش�أنها تعزيز التعاون الثقايف والتعرف
على تراث ال�شعبني ال�صديقني.
ونوه �إلى �إقامة اال�سبوع الثقايف االماراتي
يف بوخار�ست يف يونيو املقبل و�أهميته
يف التعريف بثقافة وتراث �شعب االمارات
العربية املتحدة ..ودع��ا وزارة الثقافة
الرومانية �إلى م�ساندة ال�سفارة الجناح هذا

احلدث الثقايف.
من جانبه �أثنى وزي��ر الثقافة الروماين
على تطور العالقات الثنائية بني البلدين
و�أعرب عن رغبته مبوا�صلة تعزيزها مبدئيا
ا�ستعداد الوزارة لتقدمي كل الدعم لإجناح
فعالية اال�سبوع الثقايف االماراتي.
و عرب عن ترحيبه با�ست�ضافة نورة الكعبي
وزي���رة الثقافة وتنمية املعرفة خالل
فعاليات اال�سبوع الثقايف االم��ارات��ي يف
رومانيا.

احتجاج ضد اإلعالم اإلريتري

قطر :مشاورات مع التفيا لتعزيز العالقات

• أحد املكرمني

فيها باحل�ضور ،مهنئة الطالبات على ما قدمنه من
خالل ال�ست �سنوات املا�ضية يف درا�ستهن� ،سائلة االله
عز وجل �أن يوفقهن.
بعد ذل��ك مت عر�ض فيلم التخرج ال��ذي ع�برت من
خالله اخلريجات عن �شكرهن لوالديهن يف م�سريتهن
الدرا�سية ،تالها كلمة اخلريجات �ألقتها �إحدى
الطالبات عربت خاللها عن �سعادتهن بالتخرج،
مقدمة �شكرها �إلى اجلامعة واعتنائها بالتعليم.ويف
ختام احلفل كرمت وكيلة اجلامعة جميع اخلريجات
،ثم �أدت اخلريجات الق�سم الطبي.

وقّ عت قطر وجمهورية التفيا مذكرة
تفاهم لإقامة م�شاورات �سيا�سية بني
وزارتي خارجية البلدين.
وعقدت �أول جولة م�شاورات �سيا�سية
بني وزارتي اخلارجية بدولة قطر
وجمهورية التفيا ،يف العا�صمة
الالتفية ريغا.
تر�أ�س اجلانب القطري يف امل�شاورات
ال�سيا�سية ،الدكتور �أحمد احلمادي
الأم�ين العام ل��وزارة اخلارجية،
بينما تر�أ�س اجلانب الالتفي �أندي�س
بيل�س نائب وزي��ر اخلارجية يف
جمهورية التفيا.
ج���رى خ�ل�ال ج��ول��ة امل�����ش��اورات
ال�سيا�سية بحث العالقات الثنائية
و�سبل دعمها وتطويرها ،و�آخر
تطورات الأو�ضاع على ال�ساحتني
ّ
الإقليمية وال��دول��ي��ة ،بالإ�ضافة
�إلى عدد من الق�ضايا ذات االهتمام
امل�شرتك.
م��ن جهة �أخ���رى اجتمع �سلطان
املريخي وزي��ر ال��دول��ة لل�ش�ؤون
اخلارجية  ،مع علي �أحمد �سفري
دولة �إريرتيا لدى قطر
و�س ّلم وزير الدولة لل�ش�ؤون اخلارجية

السعودية لمجلس األمن :دمرنا طائرتين
معاديتين بدون طيار
�أكدت اململكة العربية ال�سعودية �أن �أنظمة
الدفاع اجلوي امللكي ال�سعودي ،اكت�شفت
طائرتني بدون طيار متجهتني نحو �أهداف
مدنية يف مدينة خمي�س م�شيط باململكة
العربية ال�سعودية ،مت توجيههما من
قبل جهات معادية يف املناطق املدنية
املكتظة بال�سكان ،ومت اعرتا�ضهما
وتدمريهما وف ًقا لقواعد اال�شتباك.
وبح�سب وكالة االنباء ال�سعودية «وا�س»
�أن الت�أكيد ال�سعودي جاء يف الر�سالة
التي بعثها امل��ن��دوب ال��دائ��م لبعثة
اململكة ل��دى الأم��م املتحدة ال�سفري
عبدالله املعلمي �إلى رئي�س جمل�س الأمن
ال��دويل كري�ستوف هيوغ�سن ،وبعث
كذلك ن�سخةً منها �إلى الأمني العام للأمم
املتحدة �أنطونيو غوتريي�ش.
وق���ال ال��دك��ت��ور املعلمي يف ر�سالته:
�إن��ه نتيجة العرتا�ض طائرتي احلوثي

�إل��ى �أن مملكة البحرين ت�سعى على
الدوام ملراجعة ت�رشيعاتها الوطنية
يف املجاالت العمالية املختلفة،
وذلك حتى تكون متالئمة مع معايري
العمل الدولية ،مما يكر�س املحافظة
على حقوق العمال و�صونها على
نحو يحقق العدالة االجتماعية يف
املجتمع.
ويف هذا ال�سياق� ،أكد حميدان ا�ستعداد
الوزارة لال�ستمرار يف برنامج العمل
الالئق ،وذلك بالتعاون مع املكتب
الإقليمي ل��ل��دول العربية التابع

ملنظمة العمل الدولية يف بريوت،
وذلك يف �إطار التعاون الفني وتبادل
اخل�برات والتجارب الناجحة بني
ال��دول املن�ضوية حتت مظلة منظمة
العمل الدولية.
من جانبه� ،أ�شاد قاحو�ش بتجربة
مملكة البحرين الرائدة يف تطوير
�سوق العمل ،ودعمها وت�شجيعهم
للعمل النقابي الذي يهدف للمحافظة
على حقوق �أطراف االنتاج ،الفت ًا �إلى
�أن العمل النقابي يف اململكة قطع
�شوط ًا كبري ًا من خالل �أدائ��ه املهني

وحر�صه على دعم العمال وتر�سيخ
مبادئ احلوار االجتماعي بني �أطراف
الإنتاج الثالثة ،والعالقة املتميزة
ال��ت��ي ت��رب��ط ادارات املن�ش�آت مع
املنظمات النقابية ،منوه ًا بالدور
االي��ج��اب��ي ال���ذي ت��ق��وم ب��ه مملكة
البحرين يف جمل�س �إدارة منظمة العمل
الدولية ،م�ؤكد ًا �أن ذلك �سوف ي�ساعد
على اال�ستفادة من التجارب الرائدة
يف جمال تعزيز بيئة العمل وحفظ
حقوق �أطراف االنتاج وفق املعايري
الدولية.

اإلمارات ورومانيا :بحث آفاق التعاون المشترك

مدير شرطة حائل يك ّرم عدداً من منسوبي
القوة الخاصة ألمن الطرق

• وزير العمل ومسؤول املنظمة الدولية

املعاديتني ،انت�رش احلطام يف منطقتني
مدنيتني ،و�أدى �إلى �إ�صابة  5مدنيني،
بينهم امر�أة وطفل ،بالإ�ضافة �إلى الأ�رضار
التي حلقت ببع�ض املنازل و 4مركبات.
و�أكد �أن املحاوالت امل�ستمرة التي تقوم
بها ميلي�شيا مدعومة من �إيران ال�ستهداف
املدنيني واملن�ش�آت املدنية من خالل
الطائرات بدون طيار ،والقوارب ال�رسيعة
املتفجرة التي يتم التحكم فيها عن ُبعد،
والهجمات العدائية التي تنطلق من
حمافظة احلديدة على وجه التحديد ،يف
وقت يلتزم فيه التحالف بوقف �إطالق النار
يف احلديدة على النحو املحدد يف اتفاق
�أ�ستوكهومل ،مت ّثل حماول ًة ا�ستفزازية من
امليلي�شيا ،بارتكابها مثل هذه الأعمال
العدائية والإرهابية� ،سع ًيا منها ال�ستفزاز
قوات التحالف للقيام بعمليات ع�سكرية
يف حمافظة احلديدة.

و�أ���ض��اف املعلمي� :أود �أن �أ�ؤك���د لكم
التزامنا بدعم اجلهود ال�سيا�سية التي
قادها املبعوث اخلا�ص للأمني العام
�إلى اليمن ،ورئي�س جلنة تن�سيق �إعادة
االنت�شار لتنفيذ اتفاق �أ�ستوكهومل
بنجاح.
و�أكد حتذير اململكة العربية ال�سعودية،
لكل جهة معادية ،ب�أ�شد العبارات ،من
ا�ستهداف املدنيني والأهداف املدنية،
م�شد ًدا على �أن ا�ستخدامهم هذه التكتيكات
الإرهابية يف الهجمات االنتحارية� ،سيتم
ردع��ه ب�شكل قاطع وحا�سم ،و�ستتخذ
اململكة العربية ال�سعودية والتحالف
لدعم ال�رشعية يف اليمن جميع التدابري
الرادعة وف ًقا للقانون الإن�ساين الدويل
لوقف هذه االنتهاكات والتعديات.
و�أ�شار �إلى �أن اململكة تدعو �إلى التنفيذ
الكامل لقرارات جمل�س الأمن ذات ال�صلة

• سلطان املريخي مع سفير إريتريا

 ال�سفري الإريرتيُ ،مذكرة احتجاجعلى م�ضمون الت�رصيح ال�صحايف
ل��وزارة الإع�لام بجمهورية �إريرتيا
والذي مت فيه الزج با�سم قطر واتهامها
بتمويل �أعمال تخريب �ضد �إريرتيا،
وهو االتهام الذي ت�ستنكره دولة قطر

مبا يف ذلك  2140و 2216و 2541من
�أجل منع امللي�شيات من ا�ستخدام ميناء
احل��دي��دة كمن�صة انطالق لعملياتهم
يقو�ض اجلهود
الإرهابية العديدة ،مما ّ
التي بذلها املبعوث اخلا�ص بالن�سبة
لليمن وال�ساعية للو�صول �إل��ى حل
�سلمي.
و�أ�ضاف� :أن اململكة العربية ال�سعودية
تدعو ع�لاوة على ذل��ك ،جمل�س الأمن
�إل��ى ات��خ��اذ ت��داب�ير عاجلة للت�صدي
ملخزونات الأ�سلحة احلوثية ونزع
�سالح هذه امليلي�شيا الإرهابية ،من �أجل
منع ت�صاعد هذه الهجمات التي تثري
التوترات الإقليمية ،وتزيد من خماطر
ات�ساع رقعة املواجهات الإقليمية.
وطالب املعلمي يف ختام ر�سالته،
بتعميمها كوثيقة ر�سمية من وثائق
جمل�س الأمن.

وترف�ضه جملة وتف�صي ًال.
و�أو���ض��ح وزي��ر ال��دول��ة لل�ش�ؤون
اخل��ارج��ي��ة لل�سفري الإري��ت�ري،
�أن �سيا�سة دول��ة قطر تقوم على
ُم��رت��ك��زات ث��اب��ت��ة ،ه��ي االح�ت�رام
ُ
املتبادل بني الدول ،وعدم التدخل

يف ال�ش�ؤون الداخلية و�إر�ساء �أ�س�س
ال�����س�لام والتعاي�ش ب�ين ال��دول
وال�شعوب ،و�أكد حر�ص قطر على
�أمن وا�ستقرار منطقة القرن االفريقي
وعلى العالقات التاريخية العميقة
واملمتدة مع ال�شعب الإريرتي.

لجنة العالقات السعودية األميركية:

التقارب مع العراقي يحفظ المنطقة
�أك��د رئي�س جلنة العالقات ال�سعودية
الأمريكية «�سابراك»� ،سلمان الأن�صاري،
على �أن التقارب ال�سعودي العراقي يحفظ
ا�ستقرار املنطقة والعامل.
وقال الأن�صاري ،ام�س اجلمعة� ،إن« :التقارب
بني البلدين تت�ضح �أبعاده الإ�سرتاتيجية منذ
� 22أكتوبر  ،2017حني وقعا يف العا�صمة
ال�سعودية الريا�ض اتفاقا لإطالق املجل�س
التن�سيقي امل�شرتك ،الأول من نوعه،
بح�ضور وزير اخلارجية الأمريكي ال�سابق
ريك�س تيلر�سون».
و�أ�ضاف �أن« :اململكة اتخذت خطوات عملية
لتعزيز وتن�شيط هذه العالقات التي ظلت
مجُ مدة طوال الـ 3عقود املا�ضية ،وهو ما بدا
يف افتتاح منفذ عرعر احلدودي يف �أغ�سط�س
 ،2017و�إعادة ت�شغيل خط املالحة اجلوي
بني الريا�ض وبغداد يف �أكتوبر  2017بعد
توقف ا�ستمر منذ .»1990

و�أ�شار الأن�صاري �إل��ى �أن «ما ي�ؤ�رش �إلى
تعزيز العالقة هو ما �أعلنت عنه اململكة يف
م�ؤمتر �إعادة �إعمار العراق الذي ا�ست�ضافته
الكويت يف فرباير  ،2018عن تخ�صي�ص 1.5
مليار دوالر مل�شاريع ت�صب يف �إعادة �إعمار
العراق ،ال��ذي دمرته احل��روب ،ومزقته
الطائفية ،واملذهبية ،التي زرعتهما �إيران
بخبث �شديد يف ال�شارع العراقي».
وتابع« :ال�رشاكة اال�سرتاتيجية بني البلدين
��ضروري��ة ملواجهة الأع���داء امل�شرتكني
الذين حاولوا توظيف انقطاع العالقات
ب�ين ال��ع��راق وحميطه ال��ع��رب��ي ،لن�رش
الطائفية واملذهبية وتوظيف ال�شارع
العراقي ليكون خنجرا يف ظهر �شقيقه
العربي ،وبالتايل ف�إن �أي تقارب �سعودي
عراقي ،هو يف احلقيقة خطوة يف �سياق
احلفاظ على الأم��ن واال�ستقرار الإقليمي
والعاملي».

