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إصابة  26مدني ًا في الهجوم على صالة القادمين

تضامن عربي مع السعودية بعد استهداف مطار أبها
�أعلنت ال�سعودية� ،أم�س� ،إ�صابة
 26مدنيا �إث���ر �سقوط مقذوف،
على �صالة القادمني مبطار �أبها
الدويل.
وق��ال املتحدث با�سم التحالف
العربي يف اليمن ،العقيد تركي
امل��ال��ك��ي� ،أن «م��ق��ذوف��ا معاديا
�سقط ب�صالة القدوم مبطار �أبها
ال��دويل» ،م�شريا �إل��ى �أن��ه يجري
العمل لتحديد نوعيته.
وبح�سب امل��ال��ك��ي ،ف���إن �سقوط
ال�صاروخ «�أدى �إل��ى �إ�صابة 26
�شخ�صا مدنيا من امل�سافرين ومن
جن�سيات خمتلفة ،من بينهم  3ن�ساء
«مينية ،هندية� ،سعودية» وطفالن
�سعوديان ،ومت نقل  8حاالت منها
�إلى امل�ست�شفى لتلقي العالج جراء
�إ�صابات متو�سطة ،وعالج  18حالة
منها باملوقع �إ�صاباتهم طفيفة،
ووج���ود بع�ض الأ��ض�رار املادية
ب�صالة املطار».
ووف��ق الوكالة ال�سعودية ف�إن
امل�سلحني �أع��ل��ن��وا م�س�ؤوليتهم

الكاملة عن الهجوم با�ستخدام
�صاروخ «كروز».
و�أعلنت جماعة «�أن�صار الله» �أم�س،
ق�صف مطار يف قطاع ع�سري جنوب
غربي ال�سعودية.
وقالت قناة «امل�سرية» الناطقة
با�سم «�أن�����ص��ار ال��ل��ه» �إن القوة
ال�صاروخية التابعة للجماعة
�أطلقت �صاروخا من نوع كروز على
مطار �أبها يف ع�سري.
على ج��ان��ب �آخ���ر ،ق��ال��ت هيئة
الطريان املدين ال�سعودية� ،صباح
�أم�س� ،إن حركة الطريان يف مطار
�أبها ال��دويل ت�سري ب�شكل طبيعي
دون �أي م�شكالت.
دول��ي��ا� ،أدان���ت وزارة اخلارجية
البحرينية ب�شدة العمل الإرهابي
الذي قامت به جماعة �أن�صار الله
الذي ا�ستهدف مطار �أبها الدويل
يف ال�سعودية ،و�أ�سفر عن �إ�صابة
عدد من الأ�شخا�ص من بينهم �أطفال
ون�ساء ،يف عمل �إج��رام��ي جبان
�آخ��ر ي�ستهدف املدنيني الأبرياء

ويخالف ك��ل القوانني الدولية
الإن�سانية والأعراف الدولية.
و�أعربت املنامة عن خال�ص متنياتها
بال�شفاء جلميع امل�صابني جراء
هذا العمل الإرهابي ،و�أكدت على
وقوف البحرين التام وت�ضامنها
املطلق م��ع ال�سعودية �ضد كل
من ي�ستهدف �أمنها وا�ستقرارها،
ودعمها يف كل م�ساعيها وجهودها
ال��رام��ي��ة للق�ضاء ع��ل��ى العنف
والإرهاب وا�ستتباب الأمن وال�سالم
يف املنطقة والعامل.
و���ش��ددت وزارة اخل��ارج��ي��ة على
��ضرورة اتخاذ موقف دويل حازم
جت��اه �إي���ران ووق��ف دعمها لهذه
العمليات الإرهابية املتكررة.
من جهة �أخرى ،قال املتحدث با�سم
احلكومة اليمنية راج��ح ب��ادي،
�أم�����س� ،إن ا�ستهداف مطار �أبها
من قبل جماعة �أن�صار الله ،عمل
�إرهابي من الطراز الأول ،م�ؤكد ًا �أن
امل�سلحني ال يفهمون لغة احلوار
بل لغة القوة.

ول��ف��ت ب���ادي �إل���ى �أن���ه مل يبق
�أم��ام التحالف وال�رشعية �سوى
العمل الع�سكري لإنهاء الإرهاب
امل�سلحني.
كما �أدان��ت م�رص ب�أ�شد العبارات
ا�ستهداف مطار �أبها الدويل مبنطقة
ع�سري ال�����س��ع��ودي��ة ،و�أك����دت �أن
ا�ستهداف امل��ط��ارات ميثل خرقا
�صارخا لكل القوانني والأع��راف
الدولية.
و�أع���رب بيان ل���وزارة اخلارجية
عن متنيات م�رص ب�رسعة ال�شفاء
للم�صابني ،وط��ال��ب بالوقف
الفوري لأي ا�ستهداف للأرا�ضي
ال�سعودية.
و�أكدت م�رص وقوفها حكومةً و�شعب ًا
مع احلكومة وال�شعب ال�سعودي
يف مواجهة �أي حماولة ال�ستهداف
�أمنها وا�ستقرارها.
ودع���ا ال��ب��ي��ان املجتمع ال��دويل
للعمل على الت�صدي لكافة الأعمال
الإرهابية التي من �ش�أنها زعزعة
اال�ستقرار يف املنطقة.

• مطار أبها

الرياض :ندعم الخطة األممية
لحماية المواقع الدينية

حذرت من النتائج الكارثية إلغالق مضيق هرمز

قطر :المنطقة ال تتحمل المزيد من التوترات
�أك��دت املتحدثة الر�سمية با�سم
وزارة اخلارجية القطرية لولوة
اخلاطر �أن بالدها �سعيدة بلعب
دور يف الو�ساطة بني الواليات
املتحدة الأمريكية و�إيران لتهدئة
التوترات ،حيث تعمل الدوحة
بالتعاون مع ع��دد من الأط��راف
الأخ��رى على غ��رار اليابان حلل
اخلالف القائم.
وقالت يف ت�رصيحات لقناة فرن�سا
 24االنكليزية� :إن الإيرانيني
منفتحون على التفاو�ض و�أن
على كال الطرفني تقدمي خماوفه
ومطالبه على طاولة احل��وار يف
�إطار حتمل امل�س�ؤولية اجلماعية
لإر���س��اء الأم��ن يف املنطقة التي
حتتاج �إلى حلول �سلمية يف جميع
خالفاتها ولي�س فقط بني وا�شنطن
وطهران.
و�شددت اخلاطر على �أن املنطقة
ال تتحمل املزيد من التوترات
وعلى وج��ه اخل�صو�ص التدخل
الع�سكري ،وبينت �أن��ه يف حال
�إغالق م�ضيق هرمز ،ف�إن النتائج

�ستكون وخيمة وت�رض لي�س فقط
با�ستقرار وم�صالح قطر و�إمنا
العامل ب�أ�رسه.
وفيما يخ�ص حل الأزمة اخلليجية،
�أب��رزت اخلاطر �أن الدوحة تقدر
الو�ساطة الكويتية وجتدد �شكرها
وترحيبها بهذه اجلهود وت�ؤكد
دائما �أنها منفتحة على احلوار
لكنها مل تتلق �إلى حد الآن ردود
فعل �إيجابية من دول احل�صار.
وعن تنظيم ك�أ�س العامل 2022
يف قطر� ،أو�ضحت اخلاطر �أن قطر
تبذل كل اجلهود لتكون ن�سخة
املونديال على �أح�سن ما يكون
وتثمن دور كل الأطراف امل�ساهمة
يف تنظيم هذا احلدث العاملي.
كما �أب���رزت املتحدث الر�سمي
ل���وزارة اخلارجية �أن الدوحة
عملت على حت�سني ظروف العمال
يف البنية التحتية لك�أ�س العامل،
وق��ام��ت ب��ع��دد م��ن الإ���ص�لاح��ات
كتعديل نظام الكفالة و�إلغاء
اخلروجية طبقا للقوانني القطرية
ويف كنف االح��ت�رام للمواثيق

• لولوة اخلاطر

الدولية ،كما مت افتتاح مكتب
ملنظمة العمل الدولية من �أجل
التن�سيق والعمل على حت�سني
ظروف العمل مربزة �أن قطر تعمل
على �أن ت�صبح منوذجا يحتذى
به يف املنطقة يف جم��ال حقوق
العمال واحرتام الإن�سان.
على جانب �آخر ،قال قائد مركز
الدوحة امل�شرتك لتن�سيق االنقاذ

العميد الركن حممد ال�شهواين
يف ت����صري��ح��ات ���ص��ح��اف��ي��ة �إن
اج��ت��م��اع امل��ن��ظ��م��ة العاملية
للبحث والإن��ق��اذ ع�بر برنامج
االت�����ص��االت العاملية للأقمار
ال�صناعية الثالث والثالثني يف
العادة يعقد �سنويا يف كندا �إال
�أنه يعقد لأول مرة يف قطر ويف
منطقة اخلليج.
ولفت ال�شهواين �إلى �أن نحو 46
دولة من خمتلف القارات ت�شارك
ب��امل ��ؤمت��ر ميثلها ن��ح��و 200
�شخ�ص م��ن اخل�ب�راء والفنيني
يف جمال االت�صاالت كما ي�شارك
يف االجتماع عدد من املنظمات
ال��دول��ي��ة العاملة يف جم��االت
ال��ب��ح��ث واالن���ق���اذ واملنظمة
ال���دول���ي���ة ل���ل���ط�ي�ران امل���دين
واملنظمة البحرية لالت�صاالت
�إ�ضافة ال��ى املنظمة الدولية
لالت�صاالت.
و�أ�شار الى �أن امل�ؤمتر يناق�ش عددا
من الق�ضايا ذات ال�صلة بالبحث
عرب الأقمار ال�صناعية ويتناول

امل�شاركون بالنقا�ش �أح��دث ما
تو�صلت �إليه التكنولوجيا يف
جمال البحث والإنقاذ با�ستخدام
الأقمار ال�صناعية.
و�أ���ض��اف�« :إن امل�س�ؤولية تكمن
يف �إيجاد البيئة الآمنة للمالحة
البحرية واملالحة اجلوية خا�صة
و�أن قطر �سوف ت�ست�ضيف ك�أ�س
ال��ع��امل  2022وه��و م��ا يتطلب
بيئة �آمنة عرب املالحة البحرية
واجلوية.
وق��ال �إن قطر �سوف ت�ستفيد من
التكنولوجيا املتعلقة باملالحة
والق�ضايا ذات ال�صلة من �أجل
توفري مالحة جوية �آمنة و�سوف
ت�ستفيد ب�شكل مبا�رش الهيئة
العامة للطريان امل��دين ووزارة
ال��دف��اع وك��ل م�ستخدمي البحر
والبحر.
ولفت �إل��ى �أن النقا�شات �سوف
ت�ترك��ز يف مم���ي���زات الأج���ي���ال
اجلديدة من الأق��م��ار ال�صناعية
ونظم االت�صاالت امل�ستخدمة من
قبل الطائرات.

�أكدت ال�سعودية دعمها ملبادرة املمثل ال�سامي يف «خطة عمل الأمم
املتحدة حلماية املواقع الدينية » ،مبينةً �أن االعتداءات على �أماكن
العبادة وا�ستباحة حرمة هذه الأماكن تعد �أعما ًال �إرهابية تتطلب من
اجلميع الت�صدي لها� ،إ�ضافة �إلى الت�صدي للأعمال التي تغذي الإرهاب
وتن�رش �أفكار الكراهية وممار�سات الظلم وال�صدام احل�ضاري.
جاء ذلك يف كلمة اململكة �أمام اجتماع حتالف الأمم املتحدة للح�ضارات
املنعقد يف مقر الأم��م املتحدة بنيويورك� ،ألقاها م�س�ؤول اللجنة
ال�سيا�سية اخلا�صة و�إنهاء اال�ستعمار ،يف وفد اململكة الدائم بالأمم
املتحدة في�صل بن نا�رص احلقباين.
ونقلت وكالة االنباء ال�سعودية عن احلقباين قوله« :لقد �رشف الله
�سبحانه وتعالى ال�سعودية للقيام على خدمة احلرمني ال�رشيفني حيث
ت�ستقبل ماليني احلجاج واملعتمرين يف مكان وزمان واحد على مدار
العام ،ما جعل اململكة يف ريادة دول العامل يف �إدارة احل�شود ال�ضخمة
يف م�ساحة �صغرية ويف وقت واحد ،وهو ما جعلها �صاحبة التجربة
الرائدة يف هذا املجال».
و�أفاد ب�أن مبادرة املمثل ال�سامي ت�أتي كخطوة �إيجابية ملد ج�سور
املحبة وال�سالم ،والت�صدي لكل من ينتهك حرمة الأماكن املقد�سة
وتوفري الأمن لدور العبادة.

الزياني :تعزيز التعاون المشترك
مع الدنمارك

ا�ستقبل الأم�ين العام ملجل�س التعاون ل��دول اخلليج العربية د.
عبداللطيف الزياين ،يف مكتبه مبقر الأمانة العامة يف مدينة الريا�ض،
�أم�س� ،سفري الدمنارك لدى ال�سعودية �أوله مو�سبي بح�ضور د .عبدالعزيز
العوي�شق الأمني العام امل�ساعد لل�ش�ؤون ال�سيا�سية واملفاو�ضات.
ومت خالل اللقاء ،بحث عالقات التعاون امل�شرتك بني جمل�س التعاون
والدمنارك و�سبل تعزيزها يف خمتلف املجاالت ،بالإ�ضافة �إلى الق�ضايا
الإقليمية ذات االهتمام امل�شرتك.

المنامة شاركت في فعاليات مؤتمر العمل الدولي

دعا إلى توثيق الروابط بين البلدين

البحرين تفوز بمقعد لجنة «الجندر»

بن زايد :اإلمارات وألمانيا تعمالن

في انتخابات الكونغرس للصحافيين
فازت البحرين مبقعد جلنة «اجلندر»
عن منطقة ال�رشق الأو�سط ،وذلك
يف انتخابات الكونغر�س العاملي
لالحتاد ال��دويل لل�صحافيني التي
جرت �ضمن �أعمال امل�ؤمتر العاملي
الـ  30لالحتاد الدويل لل�صحافيني،
الذي انطلق �أم�س يف تون�س.
وق��ال��ت وك��ال��ة �أن��ب��اء البحرين
�إن رئي�سة جمعية ال�صحافيني
البحرينية عهدية ال�سيد فازت بهذا
املقعد بجدارة يف انتخابات �أكرب
املحافل ال�صحافية العاملية،
ليعزز هذا االجناز خطوات اململكة
يف املحافل ال�صحافية الدولية.
وتعد هذه املرة الأولى التي ت�شارك
فيها البحرين ممثلة برئي�سة بجمعية
ال�صحافيني البحرينية ،بالرت�شح
لع�ضوية �إح����دى جل���ان االحت���اد
ال��دويل ،و�أهمها هي جلنة اجلندر
«النوع» ،والتي جرت انتخاباتها
�أم�����س يف تون�س .وق��ال��ت رئي�سة
جمعية ال�صحافيني البحرينية �إنها
تر�شحت لع�ضوية ه��ذه اللجنة،
ك�أول �إعالمية و�صحافية بحرينية
ت�شارك يف ه��ذه االنتخابات التي
تعقد الن��ت��خ��اب ق��ي��ادات جديدة
ل�ل�احت���اد وال��ل��ج��ن��ة التنفيذية
لالحتاد ،وذلك بالرت�شح عرب مقعد
اجلندر ك��ون جمعية ال�صحافيني
البحرينية ع�ضوة و���ش��ارك��ت يف
الكونغر�س العاملي لالحتاد الدويل
لل�صحافيني .يف �ش�أن �آخر ،تر�أ�س
وزير العمل والتنمية االجتماعية
البحريني ،رئي�س جمل�س �إدارة
هيئة تنظيم �سوق العمل ،جميل
حميدان ،وفد البحرين امل�شارك
يف ال��دورة الـ  108مل�ؤمتر العمل
ال����دويل ال���ذي ان��ع��ق��د يف جنيف
واختتمت �أعماله �أم�س ،مب�شاركة
وزراء العمل يف جميع دول العامل،

• حميدان مترئسا الوفد البحريني

ومنظمات �أ�صحاب العمل والعمال،
واالحت��ادات والنقابات العمالية،
وخ�ب�راء ووف���ود املنظمات ذات
العالقة.
و�ضم وف��د البحرين� ،إ�ضافة �إلى
ممثلي وزارة ال��ع��م��ل والتنمية
االجتماعية ،ممثلني عن «�أ�صحاب
العمل» متثلهم غرفة جتارة و�صناعة
البحرين ،و«العمال» وميثلهم كل
من االحت��اد العام لنقابات عمال
البحرين واالحت��اد احلر لنقابات
عمال البحرين� ،إلى جانب م�شاركة
رئي�س البعثة الدائمة للبحرين لدى
املقر الأوروب��ي للأمم املتحدة يف
جنيف ،د .يو�سف بوجريي ،ف�ضال
عن عدد من امل�س�ؤولني يف وزارة
العمل والتنمية االجتماعية وهيئة
تنظيم �سوق العمل.
وتكت�سب م�شاركة اململكة يف هذا
امل��ؤمت��ر ال�سنوي �أهمية خا�صة؛
لكون البحرين ع�ضوا منتخبا يف
جمل�س �إدارة املنظمة ،وهي �أعلى
هيئة م�رشفة بعد م�ؤمتر العمل يف
منظمة العمل الدولية ،كما ت�أتي
�أهمية هذه امل�شاركة يف �إطار حر�ص
اململكة على م�شاركة املجتمع
ال�����دويل ،يف ���ص��ي��اغ��ة توجهات

و�سيا�سات املنظمة التي يتم بحثها
خالل امل�ؤمتر ،والعمل على دعم
الق�ضايا العمالية ،ومناق�شة
تطورات التوظيف ونوعية املهن
املتجددة ،على �ضوء املتغريات
ال�رسيعة يف �أ�سواق العمل يف دول
العامل ،وكذلك م�ستجدات تطوير
م��ن��ظ��وم��ة احل��م��اي��ة االجتماعية
عامليا ،و�آفاق احلوار الثالثي بني
�أطراف الإنتاج ،ف�ضال عن الوقوف
على التحديات التي تواجه �أ�سواق
العمل ،وو�ضع احللول واملعاجلات
ملواجهة ال�صعوبات التي تعرت�ض
عملية التنمية والإنتاج ،مبا ي�سهم
يف تطوير �أ�سواق العمل النامية عرب
تقدمي الدعم الفني والتقني الالزم
لها .وحتظى هذه الدورة باهتمام
عاملي ،حيث �أنها تعقد على هام�ش
احتفال منظمة العمل الدولية مبرور
 100عام على �إن�شائها.
و�شارك يف �أعمال امل�ؤمتر عدد من
ر�ؤ�ساء الدول ال�صناعية الكربى �إلى
جانب عدد من ر�ؤ�ساء احلكومات
وكبار ال�شخ�صيات حول العامل،
وذلك يف �إطار اهتمامها بالق�ضايا
امل��ع��رو���ض��ة ع��ل��ى ج���دول �أع��م��ال
امل�ؤمتر.

من أجل السالم
دعا ويل عهد �أبوظبي نائب القائد
الأعلى للقوات امل�سلحة الإماراتية
ال�شيخ حممد بن زايد مع الرئي�س
الأملاين فرانك فالرت �شتاينماير
�سبل تعزيز ال�صداقة والتعاون
بني البلدين وجممل الق�ضايا ذات
االهتمام امل�شرتك.
جاء ذلك خالل ا�ستقبال الرئي�س
الأمل��اين لل�شيخ حممد بن زايد،
الذي بد�أ زيارة لربلني ت�ستغرق
ي��وم�ين ،ح��ي��ث مت ا�ستعرا�ض
العالقات القائمة بني البلدين
و�أه��م امل�شاريع امل�شرتكة التي
تخدم امل�صالح املتبادلة ،كما
مت ا�ستعرا�ض جممل الق�ضايا
وال��ت��ط��ورات ع��ل��ى ال�ساحتني
الإقليمية والدولية.
من جانبه �أعرب ال�شيخ حممد بن
زايد عن �سعادته بزيارة �أملانيا
ولقاء رئي�سها ناقال �إليه حتيات
الرئي�س الإماراتي ال�شيخ خليفة
بن زايد ومتنياته لل�شعب الأملاين
ال�صديق دوام التقدم واال�ستقرار.
و�أكد بن زايد �أن الإمارات و�أملانيا
��شري��ك��ت��ان يف ال��ع��م��ل م��ن �أج��ل
ال�سالم واال�ستقرار على ال�ساحتني
الإقليمية والدولية ،وتر�سيخ قيم
الت�سامح والتعاي�ش بني الب�رش،

• الرئيس األملاني مستقبالً الشيخ محمد بن زايد

و�أن لديهما موقفا م�شرتكا من
نبذ الإره��اب ،و�رضورة الت�صدي
ت�برر
للقوى التي تدعمه� ،أو
ِّ
ممار�ساته.
و�أ�شار �إلى �أن العالقات الإماراتية
 الأملانية �أُ�س�ست منذ قيامهاعلى التقدير واالحرتام املتبا َدل
وامل�صالح امل�شرتكة.
و�أ�ضاف �أن الإمارات تويل العالقات
مع �أملانيا �أهمية خا�صة ،وحتر�ص
على توثيق الروابط بني البلدين،
خا�صة يف املجاالت التي تتعلق
باقت�صاد امل�ستقبل ،وما يت�صل

به من تكنولوجيا وابتكار وبحث
علمي وغريها.
و�أك��د �أن العالقات بني الإم��ارات
و�أملانيا ال تنح�رص يف املجاالت
ال�����س��ي��ا���س��ي��ة واالق��ت�����ص��ادي��ة
والتكنولوجية فقط ،و�إمنا متتد
كذلك �إل��ى امل��ج��االت الثقافية
والتعليمية ،ما مينحها عمقا
ح�����ض��اري��ا و���ش��ع��ب��ي� ًا خا�صاً،
ويجعلها من��وذج��ا للعالقات
املتطورة با�ستمرار.
من جانبه� ،أ�شاد �سفري الإمارات
لدى �أملانيا علي الأحمد بالعالقات

الثنائية بني االم��ارات و�أملانيا
وا�صف ًا �إياها باملتميزة.
و�أكد �أن الإمارات هي �أكرب �رشيك
لأملانيا يف ال�رشق الأو�سط منذ
�أك�ثر من � 10سنوات ،الفتا �إلى
�أنها �رشاكة تاريخية مبنية على
الثقة بني البلدين حيث �إن ٪ 30
من حجم جتارة �أملانيا مع الدول
العربية متر عرب االمارات.
و�أو�ضح �أن زي��ارة ال�شيخ حممد
بن والوفد املرافق �إل��ى برلني
ت�ؤكد متانة العالقات الإماراتية -
الأملانية.
ول��ف��ت �إل���ى �أن ال��ع�لاق��ات بني
البلدين ال�صديقني حتظى �أي�ضا
بالتن�سيق واحلوار بني الطرفني،
م�ؤكد ًا �أن عالقات �أملانيا مع دول
املنطقة ت�ساهم يف الو�صول �إلى
حلول للعديد من الق�ضايا.
وق��ال الأحمد �إن ق�ضايا ال�رشق
الأو�سط مهمة لأملانيا ودول �أوروبا
وللعامل �أجمع �سواء من الناحية
الأمنية �أو ق�ضايا الالجئني ولذلك
البد من البحث عن حلول م�شرتكة
مع كافة الأطراف املت�أثرة ،الفتا
�إل��ى �أن ق�ضايا الوطن العربي
لي�س املت�أثر منها فقط العرب بل
العامل ككل.

عمان بحثت مستجدات المنطقة مع ليتوانيا
عقدت �أم�س مبدينة تراكاي الليتوانية اجلل�سة
التا�سعة من امل�شاورات ال�سيا�سية بني �سلطنة
العماين
عمان وليتوانيا تر�أ�سها من اجلانب
ُ
�أمني عام وزارة اخلارجية بدر البو�سعيدي وعن
اجلانب الليتواين نائب وزير خارجية الليتوانية

نريي�س جريمان�س .ومت خالل اجلل�سة تدار�س
�أوجه التعاون الثنائي بني البلدين ال�صديقني
و�سبل تعزيزها ،ال�سيما يف جم��االت التبادل
التجاري والثقايف والتعاون ال�سياحي والزراعي
وال�صحي وغريها من جماالت التنوع االقت�صادي

والعلوم والتكنولوجيا والتعليم ،مبا يخدم
م�صالح البلدين وال�شعبني ال�صديقني.
وتبادل اجلانبان خالل اجلل�سة الآراء ووجهات
ال َنّظر ح��ول ع��دد م��ن الق�ضايا وامل�ستجدات
الإقليمية والدولية ذات االهتمام امل�شرتك.

