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 نقابة العاملين المدنيين بـ «الدفاع» 
  تسّير رحلة عمرة جوية لمنتسبيها

  صرح رئيس نقابة العاملني املدنيني بوزارة الدفاع م.أحمد 
العنـــزي بأن النقابة بصدد تســـيير رحلة عمرة جوية ألداء 

مناسك العمرة ملنتسبيها الى الديار املقدسة.
  علمـــا أن فترة العمرة اجلوية اعتبـــارا من يوم اخلميس 
املوافـــق ٢٠١٠/١/٢٠ الى الســـبت ٢٠١١/١/٢٢ حيث تعتبر هذه 
العمرة هي اخلامسة بالنسبة لنقابة العاملني املدنيني (جوا) 
بســـعر مدعوم من النقابة ضمن إطار جهود النقابة لتوفير 
جميع اخلدمات املتميزة ملنتســـبيها وتشمل الرحلة (تذاكر 

سفر + املواصالت + اإلقامة). 

 سيحصل عليها أيضًا أعضاء السلك الديبلوماسي

 ملك البحرين يلغي الجوازات الخاصة ألسرته ويمنحها 
لرؤساء وأعضاء «الوزراء» و«الشورى» و «النواب»

 ألغى العاهل البحريني امللك 
حمد بن عيسى آل خليفة قانونا 
العائلة احلاكمة  يتيح ألفــــراد 
احلصول بشكل استثنائي على 
الســــفر  ما يعرف بـ «جوازات 
اخلاصــــة» واســــتبدله بقانون 
النواب  يتيح ألعضاء مجلسي 
والشورى احلاليني والسابقني 
احلصول على هذا اجلواز الذي 
يعتبر من أهم االمتيازات التي 
يحصل عليهــــا املواطن في أي 

دولة.
  ومبوجب القرار اجلديد، فقد 
قــــرر العاهــــل البحريني قصر 
اجلوازات الديبلوماسية على امللك 
وولي العهــــد ورئيس وأعضاء 
مجلس الوزراء ورئيسي مجلسي 
الشورى والنواب وأعضاء السلك 

الديبلوماسي.
  وتشير املادة اجلديدة في التعديل اجلديد الى أحقية رئيسي مجلسي النواب والشورى احلصول على 
جواز سفر ديبلوماســــي، وأحقية جميع أعضاء مجلسي النواب والشورى احلاليني والسابقني في اجلواز 

اخلاص.
  وكانت العبارة السابقة تشير الى انه «متنح جوازات السفر اخلاصة الى أعضاء األسرة احلاكمة وذلك 

بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء و(كذلك إلى) رئيس املجلس الوطني ونائبه السابقني».
  ويعتبر هذا القرار الذي يعنى بتنظيم جواز السفر البحريني األول منذ ١٩٧٥ قبل توقف التجربة البرملانية 
األولى في البالد، قبل ان تنطلق مجددا عام ٢٠٠٢. وال يعطي التعديل اجلديد اي امتياز ألي مواطن من غير 
املكلفني باملهام الرســــمية والوظيفية والبعثات اخلاصة، ومن املتوقع ان ينال القرار استحســــان جمعيات 

حقوق االنسان ومنظمات املجتمع املدني في البحرين. 

 القس جونز يصعد مجددًا ويعتبر سورة 
األنفال تحرض على الكراهية والقتل!

 تواجد بمظاهرة لألقباط في لوس أنجيليس 

 القس املثير للجدل تيري جونز خالل أزمة تهديده بحرق املصحف الشريف 

 تظاهر العشـــرات من املســـيحيني األقباط أمام السفارة 
املصرية في لوس اجنيليس ضد اإلسالم واملسلمني مستعينني 
باملتطرف تيري جونز، حيث رفع املتظاهرون يافطات تندد 

وتهاجم الدين اإلسالمي والنبي محمد ژ.
  وقد طالب املتظاهرون بإلغاء املادة الثانية من الدستور 
املصري التي تنص على ان الشـــريعة اإلســـالمية هي التي 

حتكم وطالبوا بدولة علمانية.
  وبحسب موقع أخبار مصر، عّبر املتظاهرون عن سخطهم 
ومعارضتهم لبناء مسجد قرطبة بنيويورك حيث وصفوه 
بأنه سيكون أكبر قاعدة إسالمية شيطانية إرهابية للتدريب 

على اإلرهاب والعنف.
  وقد تال املتطرف األميركي تيري جونز بعض اآليات من 
القرآن الكرمي من مصحف مترجم للغة اإلجنليزية وقال ان 
القرآن وحتديدا ســـورة األنــفال حتـــرض على الكــراهية 

والقــتل. 
  وقام بتمزيـــق صفحات القرآن حتـــت تهليل وتصفيق 
املتظاهرين األقباط، فيما داســـت ســـيدة مسيحية مصرية 
بقدميها صفحات القرآن بعد أن مزقه ورماه أرضا املتطرف 
تيري جونز، كما اتهم املتظاهرون األمن املصري مبا ادعوا 
انه تستر على املجازر التي يقوم بها املسلمون في مصر من 
خطف واغتصاب املسيحيات وإجبارهن على اعتناق الدين 
اإلسالمي. وقد اتهم املتظاهرون اإلسالم واملسلمني باإلرهاب 
والشيطان من خالل يافطات كتب عليها: املوت لإلسالم، اإلسالم 

هو اخلطر الذي يهددنا، وتهديد اإلسالم حقيقي لنا. 

 ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة


