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الدفاع الجوي ينفذ رماية بصواريخ “الهوك”
اإلماراتية الــقــوات  مع  الميدانية  للخبرات  وتــبــادل  بالجهوزية  ارتــقــاء 

نّفــذ ســاح الجــو الملكــي البحرينــي، ممثــًا بجنــاح 
الدفــاع الجــوي )الهــوك( مســاء أمــس رمايــة ناجحة 
بصواريــخ الهــوك فــي معســكره الخارجــي بميــدان 
إطــار  فــي  بأبوظبــي،  المقاطــرة  بمنطقــة  الرمايــة 
التعاون العســكري األخوي المشترك الذي يجمع قوة 
دفــاع البحريــن والقــوات المســلحة بدولــة اإلمــارات 
العربية المتحدة الشــقيقة، بحضور قائد ساح الجو 
الملكي البحريني اللواء الركن طيار الشــيخ حمد بن 
عبــدهللا آل خليفــة، وقائــد القــوات الجويــة والدفاع 
الجــوي بالقــوات المســلحة لدولــة اإلمــارات العربيــة 

المتحــدة اللــواء الركن طيــار إبراهيــم العلوي.وجاء 
تنفيذ الرماية الحية بكفاءة عالية عكســت ما يتمتع 
بهــا ضبــاط وأفــراد منســوبي جنــاح الدفــاع الجــوي 
)الهــوك( بســاح الجــو الملكــي البحرينــي مــن إتقــان 
لرمايــة الصواريــخ ودقــة إصابتهــا لألهــداف بنســبة 
فــي  الهــوك  رمايــة  تنفيــذ  ويأتــي   .% 100 جــاءت 
أبوظبي ليعكس مدى الترابط األخوي في العاقات 
الوثيقــة بيــن البلدين التي لها جذور تاريخية قديمة 
يرعاهــا ويعّززهــا عاهل الباد القائــد األعلى صاحب 
الجالــة الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة، وأخــوه 
رئيــس دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة الشــقيقة 

سالح الجو الملكي البحريني نفذ رماية ناجحة بصواريخ “الهوك”صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.
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شــاركت وزارة الداخليــة بوفد رفيع المســتوى 
الســيبراني،  لألمــن  العالمــي  المنتــدى  فــي 
الــذي عقــد فــي مدينــة ليــل الفرنســية، ويعــد 
منصــة دوليــة تجمــع خبــراء التحــول الرقمــي 
والمســؤولين األمنييــن؛ لتعزيــز رؤيــة عالميــة 
مكافحــة  جهــود  ودعــم  الســيبراني  لألمــن 
وزارة  وفــد  الســيبرانية.وضم  الجريمــة 
الداخليــة مســاعد رئيــس األمــن العام لشــؤون 
بــن  حمــد  ركــن  العميــد  والتدريــب  العمليــات 
لــإدارة  العــام  والمديــر  خليفــة،  آل  محمــد 
العامــة لمكافحــة الفســاد واألمــن االقتصــادي 
واإللكتروني العميد بســام المعراج، وبمشــاركة 
320 متحدثــا مــن قطاعات دولية عديدة، منها 

مؤسســات تقنيــة المعلومــات واألمــن الوطني 
والدفــاع والمصــارف، في 4 جلســات تمهيدية 
و30 ورشــة عمــل و20 محاضــرة مــن شــركاء 

المنتدى، فضا عن عروض تقنية.
مــن  كل  االفتتاحيــة  الجلســة  فــي  وتحــدث 
وزير الداخلية الفرنســي كريستوف كاستانير، 
أول  الفريــق  الوطنــي  للــدرك  العــام  والمديــر 
ريتشار ليزوريه، والمدير العام للوكالة الوطنية 
الفرنســية لألمــن الســيبراني غيامــي بوبــارد، 

بعدها بدأت الجلسة الرئيسية للمنتدى.
وأكــد العميــد ركــن حمــد بــن محمــد آل خليفــة 
أن األمــن اإللكترونــي أصبــح مجاال رئيســا من 
منظومــة تحقيق األمن الشــامل فــي البحرين، 
ممــا يتطلــب تعزيز التعاون والتنســيق وتبادل 
الخبــرات والتدريــب فــي هــذا المجــال، منوها 
مكافحــة  فــي  الداخليــة  وزارة  جهــود  إلــى 
الجرائم اإللكترونية وتعزيز األمن السيبراني.

اســتقبل القائد العام لقــوة دفاع البحرين 
المشــير الركــن الشــيخ خليفــة بــن أحمــد 
العامــة  بالقيــادة  مكتبــه  فــي  خليفــة  آل 
صباح أمس، سفير الجمهورية الجزائرية 
مملكــة  لــدى  الشــعبية  الديمقراطيــة 
قــدم  الــذي  الســايح،  قــادري  البحريــن 
للمشــير ملحق الدفاع لجمهورية الجزائر 
الديمقراطيــة الشــعبية الشــقيقة المقيــم 
المملكــة  لــدى  والمعتمــد  الريــاض  فــي 
العقيد علي زناتة؛ بمناسبة تعيينه ملحًقا 

عسكرًيا جديًدا لباده في المملكة.
دفــاع  لقــوة  العــام  القائــد  ورحــب 
الجزائريــة  البحريــن بســفير الجمهوريــة 

مملكــة  لــدى  الشــعبية  الديمقراطيــة 
لجمهوريــة  الدفــاع  وملحــق  البحريــن، 
الجزائــر الديمقراطيــة الشــعبية الشــقيقة 
لــدى  والمعتمــد  الريــاض  فــي  المقيــم 
المملكــة، متمنًيــا لملحــق الدفــاع الجديــد 

التوفيق في أداء مهام عمله.
حضــر اللقــاء مدير ديوان القيــادة العامة 
اللــواء الركــن حســن محمد ســعد، ومدير 
التعــاون العســكري اللــواء الركــن بحــري 

محمد هاشم السادة.

وزارة الداخلية شاركت في المنتدى

القائد العام مستقبال السفير الجزائري

المشير يستقبل الملحق العسكري الجزائري“الداخلية” تشارك في “األمن السيبراني”

المنامة - وزارة الداخلية
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المنامة - وزارة الداخلية

بحــث المديــر العــام لــإدارة العامــة للدفــاع 
العربيــة  اإلمــارات  بدولــة  ونظيــره  المدنــي 
المتحدة الشــقيقة، ســبل التعاون والتنسيق 
الثانــي  للمؤتمــر  الجيــد  اإلعــداد  إطــار  فــي 
لعمليــات اإلطفــاء واإلنقــاذ الذي تســتضيفه 
مملكــة البحريــن بالتعاون مع شــركة أرامكو 
لرؤســاء  الدوليــة  والرابطــة  الســعودية 
اإلطفاء خال شهر فبراير المقبل، حيث من 
المقــرر أن يشــارك الدفاع المدنــي اإلماراتي، 
كمــا  المؤتمــر.  فــي  إســتراتيجي  كشــريك 

اللقــاء والــذي عقــد فــي أبوظبــي،  تــم فــي 
بحــث مجــاالت التعــاون المتعلقــة بالتطوير 
والتدريــب بما من شــأنه تعزيز التواصل في 
مجــال الدفــاع المدني. من جهــة أخرى، قام 
المديــر العــام لــإدارة العامة للدفــاع المدني 
بزيــارة معرض “انترســك” العالمــي؛ لاطاع 
علــى أحــدث التقنيــات واآلليــات والمعــدات 
في مجال اإلطفاء واإلنقاذ، ودعوة عدد من 
الشركات الكبرى للمشاركة في المؤتمر الذي 

تستضيفه مملكة البحرين.

الجنســية  شــئون  مــن  وفــد  يشــارك 
اجتمــاع  فــي  واإلقامــة  والجــوازات 
لجنــة االتصــال الــذي يعقــد فــي العاصمــة 
البلجيكيــة بروكســل يومــي 22 و23 يناير 
2019، ويناقــش البيانات المســبقة للركاب 
الــركاب  اســم  ســجل  إلــى  إضافــة   )API(

.)PMR(
وأوضحت منظمة الجمارك العالمية أن هذا 
االجتمــاع يــدرس تنفيــذ واجهــة برمجيــة 
واالســتخدام  التفاعليــة،  للتطبيقــات 

الفعــال لبيانــات الــركاب بطريقــة متقدمة، 
للــركاب  المســبقة  البيانــات  واســتخدام 
وسجل اسم الركاب لوسائل النقل األخرى 
كالسفن السياحية والقطارات، مع االلتزام 

بمعايير نقل تلك البيانات.
كما يناقــش االجتماع إدارة أمن معلومات 
ولوائــح  لقوانيــن  وفًقــا  المســافرين 
الجهــات  ودور  البيانــات  خصوصيــة 
قــرار  تنفيــذ  فــي  الحــدود  عــن  المســئولة 

مجلس األمن الدولي. اســتقبل قائــد خفــر الســواحل اللــواء ركــن 
بحــري عــاء عبــدهللا ســيادي أمــس، قائــد 
األدميــرال  الباكســتانية  البحريــة  القــوات 

ظفر العباسي والوفد المرافق له.
خفــر  قائــد  رحــب  اللقــاء،  بدايــة  وفــي 
مشــيًدا  العباســي،  باألدميــرال  الســواحل 
البحريــة  القــوات  بيــن  العاقــات  بتنامــي 
الباكســتانية وخفــر الســواحل فــي مختلف 
مجــاالت التعــاون والجهود المشــتركة لرفع 
مســتوى األمــن البحري وتعزيــزه بما يخدم 

قائــد  زيــارة  وخــال  المشــتركة.  المصالــح 
القوات البحرية الباكستانية مركز العمليات 
البحرية، اســتمع إليجاز عن مهام وواجبات 
خفــر الســواحل ودوره فــي المحافظة على 
األمــن والســامة البحريــة، كمــا اطلــع علــى 

آليات سير العمل والخدمات المقدمة.
وفي ختام الزيارة، أكد قائد خفر السواحل 
أهمية تبادل مثل هذه الزيارات التي تسهم 
فــي تعزيــز وتدعيــم عاقــات الصداقة بين 

البلدين.

مدير الدفاع المدني يلتقي نظيره اإلماراتي

“الجنسية” تشارك في مؤتمر دولي

تعزيز األمن البحري مع باكستان

الرفاع - قوة الدفاع

تتواصــل فعاليــات التمرين المشــترك 
“حمد 3”، فقد نفذت عدد من طائرات 
البحرينــي  الملكــي  الجــو  ســاح 
بمشــاركة طائــرات مــن ســاح الجــو 
بالقــوات المســلحة بجمهوريــة مصــر 
العربية الشقيقة تمريًنا جوًيا مشترًكا 
فــي أجــواء مملكــة البحريــن، وتخلل 

التدريبــات  مــن  العديــد  التمريــن 
التكتيكيــة  والمنــاورات  المشــتركة 
فعاليــات  مجريــات  تسلســل  وفــق 
الــذي يأتــي ضمــن الخطــط  التمريــن 
المعــدة لتطويــر الجهوزيــة العملياتية 
وتبادل الخبرات مع القوات المسلحة 

بجمهورية مصر العربية.

مناورات بين سالحي الجو الملكي والمصري

مع سمو الشيخ محمد بن مبارك... )1-2(
حدث في يوم اإلثنين...

Û  في األسبوع الماضي، وبالتحديد يوم اإلثنين 14 من
هــذا الشــهر، وجه صاحــب الجالة الملــك المفدى إلى 
تطويــر المعهــد الدبلوماســي وتحويلــه إلــى أكاديمية 
ســمو  اســم  تحمــل  الدبلوماســية  للدراســات  خاصــة 
رئيــس  نائــب  آل خليفــة،  مبــارك  بــن  الشــيخ محمــد 
مجلــس الــوزراء رائــد الدبلوماســية البحرينيــة وأحد 

مؤسسيها األوائل.
Û  وفــي الكلمــة التــي ألقاهــا جالــة الملك فــي االحتفال

الــذي ُأقيم في اليوم نفســه بمناســبة اليوبيل الذهبي 
المكانــة  جالتــه  أوجــز  البحرينيــة،  للدبلوماســية 
الرفيعة والمتميزة لسمو الشيخ محمد بن مبارك، مما 
ال يتــرك مجــااًل للمزيــد، عندمــا قــال جالتــه إن تاريخ 
الدبلوماســية البحرينيــة العريق يســجل له اإلخاص 

في األداء والتميز في العطاء.
Û  ،إن سمو الشيخ محمد بن مبارك يستحق، عن جدارة

هذا اإلطراء والثناء والتكريم وأكثر.
Û  هــذه المناســبة واالحتفالية التي أقيمــت يوم االثنين

46 عاًمــا مضــت  إلــى  الــوراء،  إلــى  عــادت بذاكرتــي 
بالتمــام والكمــال، عندمــا حّطــت فــي مطــار البحريــن 
 )Air India( الهنــدي  الطيــران  الدولــي طائــرة شــركة 
التــي كنت على متنهــا قادمة من مدينة بومباي، التي 

تسمى اآلن مومباي.
Û  كان ذلك في الساعة 9 صباًحا من يوم اثنين من شهر

ينايــر مــن العام 1973م. كنت عائــًدا إلى أرض الوطن 

بعــد أن أتممــت دراســتي الجامعيــة وحصلــت علــى 
شــهادة البكالوريــوس فــي العلوم السياســية واإلدارة 
العامــة مــن جامعــة بومبــاي، وكنــت بطبيعــة الحــال 
لالتحــاق  ومتعطًشــا  متلهًفــا  بــل  ومتحفــًزا  متطلًعــا 
بالعمــل فــي وزارة الخارجية، وفــي أمّس الحاجة إلى 

الوظيفة.
Û  قبــل أن أغــادر بومباي كنت قد حررت طلب الوظيفة

مدعوًمــا بالمســتندات المطلوبــة وموجًهــا إلــى معالي 
وزيــر الخارجية وقتها ســمو الشــيخ محمــد بن مبارك 
آل خليفــة. ومــا إن بلغْت الســاعة 11 من صباح اليوم 
نفســه إال وأنــا واقــف فــي مكتــب المرحــوم الشــيخ 
الشــؤون  مديــر  خليفــة  آل  فــارس  بــن  عبدالرحمــن 
اإلداريــة والمالية بوزارة الخارجيــة آنذاك وقدمت له 

طلب الوظيفة.
Û  فــي تلك األيــام كانت الحياة ال تزال بســيطة واألمور

البوابــات  كل  تعقيــد،  وال  تكلــف  بــا  ــرة  مَيسَّ ســهلة 
واألبــواب كانــت مفتوحة مــن غير ُحــراس أو ُحجاب 
بما في ذلك أبواب مكاتب المســؤولين، وكنت أســكن 
فــي بيتنــا القديــم في فريــج المخارقة الــذي يبعد 10 
دقائــق مشــًيا إلى مبنــى دار الحكومة، الذي كان يضم 
مكاتــب وزارة الخارجيــة. لم ُتختــرع في ذلك الوقت 
الهواتــف النقالــة، وكمعظم البيوت فــي ذلك الوقت ال 
يوجد في بيتنا القديم هاتف حتى أتمكن من االتصال 
واالستفسار عن مصير طلبي، فقمت بزيارة المرحوم 

الشــيخ عبدالرحمــن بــن فــارس فــي مكتبه فــي اليوم 
الثانــي من تقديمي الطلــب واليوم الثالث أيًضا، وفي 
اليوم الرابع، يوم خميس، أخبرني الشيخ عبدالرحمن 
بــأن وزيــر الخارجيــة قد وافــق على التحاقــي بالعمل 
فــي الــوزارة، وأســتطيع أن أباشــر العمل يــوم اإلثنين 
مــن األســبوع التالــي. وبالفعل في تمام الســاعة 7 من 
صبــاح ذلــك اإلثنيــن كنــت جالًســا علــى طاولــة عملي 
بــوزارة الخارجيــة، أي أن حصولــي على فرصة العمل 

قد تم بسرعة وفي أقل من أسبوع بساعات.
Û  حرصــُت فــي ذلك االثنين أن أذهب إلى مكتب الوزير

ألشــكره، وإذا لــم تخنــي الذاكرة فقــد كان وقتها األخ 
الزميــل البشــوش الســفير حمــد العامــر مديــًرا لمكتب 

الوزير.
Û  أحسســُت، وأنا شــاب صغير في ذلك الوقت، أن هذه

الدنيا مليئة بالخير والطيب واألريحية، واستنشــقت 
عندمــا  والياســمين  النرجــس  وعبــق  الزهــور  رائحــة 
اســتقبلني الوزير في مكتبه، دون موعد مســبق وفي 
أول يــوم مــن وقوفــي علــى العتبــة األولــى مــن ســلم 
العمــل فــي وزارتــه، جلســت أمامــه صامًتا عاجــًزا عن 
التعبيــر عــن الشــكر، فرحب بي وأســدى إلــي باقة من 
النصائــح والتوجيهــات خاصتهــا أن علينــا جميًعا أن 
نعمــل لصالــح هذا الوطن، وخرجت من مكتبه بعد أن 

تعلمت كيف يجب أن يتصرف الكبار.
Û  حصلــت علــى فرصة العمل التي كنــت أتطلع إليها في

أقل من أســبوع ودون أي “واســطة”، ِخاًفا لما يّدعي 
بــأن الحصــول علــى فرصــة عمــل الئــق فــي  البعــض 
وزارات الدولــة أو غيرهــا تحتــاج إلــى “واســطة” وإلى 
ســند من ذي نفوذ، نعم حصلت على الوظيفة دون أن 
أشــعر بأي عائق أو َنَفٍس طائفي ودون أن أُشــم رائحة 
أو أرى أي أثــر لتفرقــة أو لتمييــز. وأنــا لســُت الوحيــد، 
فهناك المئات أو ربما اآلالف ممن مروا بالتجربة ذاتها، 
وهــذه كلمــة حــق وشــهادة صــدق مربوطة فــي عنقي 
ــُم علــي األمانــة والواجــب والضميــر أن ُأدلــي بهــا  ُتَحتِّ

وأنقلها إلى مسامع كل من يريد أن يسمع الحقيقة.
Û  فــي يــوم االثنيــن قبــل 46 عاًمــا ترســخت وال تــزال

متشبثة وعالقة وراسخة في كياني وقلبي ووجداني 
القناعــة واإليمــان بأن بادي بلد خيــر ومحبة وعطاء، 
َليســْت هي “المدينة الفاضلة” أو “يتوبيا” التي تخيلها 
قدماء اإلغريق، وال كل من فيها مائكة أو معصومون 
أو منزهــون مــن الــزالت واألخطــاء، وهــي كغيرها من 
نة أو خالية مــن التجاوزات ومن  الــدول ليســت ُمحصَّ
األمــراض واألعــراض المزعجة، لكنها با أدنى شــك ال 
تســتحق أن تجابــه بالجحــود والنكــران، بــل يجــب أن 
ُتبــذل في ســبيلها الُمهــج واألرواح. بلــدي زاخر وغني 
برجال ونساء صادقين مخلصين وعلى أتم االستعداد 
للذود عن حياضه وإفناء حياتهم في خدمة ترابه كما 
فعل وال يزال، سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة 

وألكثر من 50 عاًما، وغًدا للحديث بقية.

عبدالنبي الشعلة


