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اجلمعة ٤ نوفمبر ٢٠٢٢ عربية وعاملية

ملك البحرين يشيد بزيارة بابا الڤاتيكان التاريخية: لها أثر كبير

املنامة - وكاالت: وصل بابا الڤاتيكان 
البابــا فرانســيس إلى املنامة فــي زيارة 
رســمية تاريخية هي األولــى من نوعها 
ململكة البحرين، تأكيدا على الدور االنساني 
الذي تلعبه اململكة ونهجها في نشر السالم 

والتآخي على مستوى العالم. 
وما استضافة املنامة لفعاليات ملتقى 
البحرين للحوار «الشرق والغرب من أجل 
التعايش اإلنســاني»، الذي يعقد برعاية 
العاهــل البحريني امللك حمد بن عيســى 
ســوى ترجمة لهذا الــدور احلريص على 
الوحدة االنســانية ضمن جو من احترام 
االديان واحلرية مع احلفاظ على الثوابت.

وكان امللك حمد بن عيسى ملك البحرين 
في مقدمة مستقبلي بابا الڤاتيكان. كما كان 
في االستقبال صاحب السمو امللكي األمير 
سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس 
مجلس الوزراء، وعدد من كبار املسؤولني.

 وقالت وكالة األنباء البحرينية «بنا» 
إن البابا يشــارك خالل زيارته التاريخية 

في ملتقى البحرين للحوار. 
وأعــرب امللــك حمــد بن عيســى، عن 
ترحيبه بزيارة البابا فرانســيس ململكة 
البحرين، الفتا إلى أن هذه الزيارة سيكون 
لها أثر طيب وكبير لكل دول اخلليج وكافة 

الدول العربية.
وثمن عاهل البحرين في كلمة له خالل 
اســتقباله بقصــر الصخير، الــدور الذي 
يقوم به البابا فرانســيس لنشــر السالم 
على مســتوى العالم، الفتا إلى أن السالم 
هو الطريق الوحيد لالستقرار في جميع 

البلدان. وقــال إن اجلميع في اململكة لهم 
احلرية في ممارســة عبادتهم في جو من 
األلفــة واالحتــرام املتبــادل، حفاظا على 
ثوابتنا املوروثة باحترام املعتقدات الدينية.

وأكــد أن مملكة البحريــن تدعم كافة 
جهود السالم، وترفض كل أشكال التمييز 
من أجل تثبيت مواقفنا املشتركة إلحالل 
الســالم في العالم، ووحدتنا اإلنســانية، 
الفتا إلى أن مملكة البحرين تعتمد دواما 
ســبل التأخي واحترام سياســات الدول 
وعدم التدخل في شؤون البالد الداخلية.

ودعا العاهل البحريني إلى وقف احلرب 
الروســية األوكرانية، موضحــا أن بالده 
تســاهم بكل طاقتها لتحقيــق هذا األمر، 
فضال عن ضرورة التصدي للفكر املتطرف، 

حفاظا على كافة األمم والشعوب.
ودعا، اهللا ســبحانه وتعالى أن يكلل 
كل اجلهود الهادفة للســالم بالنجاح من 
أجل استقرار األوضاع في كل دول العالم، 
متمنيا لقداسة البابا فرانسيس أن يوفقه 
اهللا في كافة األمور التي يقوم بها من أجل 

سالم العالم.
من جهتــه، دعا البابا فرانســيس في 
خطاب ألقاه في باحة قصر الصخير امللكي 
إلــى «ضمان ظــروف عمل آمنــة والئقة 
باإلنســان فــي كل مــكان» وإلــى «إتاحة 
احلريات الدينية كاملة واملساواة في الكرامة 

وتوفير الفرص للجميع».
وتطــرق البابــا الى قضايــا االحترام 
والتســامح واحلرية الدينيــة التي أقرها 
دستور البحرين. وتســتمر زيارة البابا 

أربعة أيــام ويخصص اجلزء األكبر منها 
للتأكيد على أهمية احلوار بني األديان.

كما استقبل امللك حمد بن عيسى شيخ 
األزهــر د.أحمــد الطيب في مطــار قاعدة 
الصخيــر اجلوية ،بحســب موقع األزهر 

على «تويتر».
وقــال العاهل البحرينــي: إن ما يقوم 
به فضيلة اإلمام األكبر منذ ســنوات هو 
محل تقدير من كل القادة واحلكماء حول 
العالم، وبخاصة في مملكة البحرين، حيث 
تتالقى أهدافنا جميعا في العمل من أجل 

اإلنسانية، والتعايش بني البشر.
بــدوره، أعــرب فضيلة اإلمــام األكبر 
رئيس مجلس حكماء املسلمني، عن سعادته 
بالتواجد في بلده الثاني مملكة البحرين، 
ولقاء امللك حمد بن عيسى، مؤكدا تقديره 
ملا يقوم به في خدمة شعبه، ودعمه لقضايا 
األمتني العربية واإلسالمية، وجهوده في 

نشر السالم محليا وعامليا.
وشكر شيخ األزهر العاهل البحريني 
علــى حفاوة االســتقبال، مؤكــدا تقديره 
للبحرين وقيادتها في خدمة األمتني العربية 

واإلسالمية.
ويلقي البابا اليــوم كلمة أمام أعضاء 
«مجلس حكماء املسلمني» في جامع قصر 
الصخير. ويلتقي كذلك شيخ األزهر اإلمام 
أحمد الطيب الــذي وقع معه في أبوظبي 
وثيقة تاريخية حول األخوة اإلنسانية.

وفي ســتاد البحريــن الوطني، حيث 
يرأس البابا قداسا صباح الغد، يتوقع أن 
يحضر نحو ٢٨ ألف مؤمن مســيحي من 

املقيمني في قطر والدول اخلليجية املجاورة.
وفي كنيســة القلب املقدس، الكنيسة 
األقدم في املنامة حيث يلتقي البابا الكهنة 
العاملني في البحرين قبيل مغادرته األحد، 
قال كاهن الرعية كزافيه ماريان داســوزا 
لفرانس برس «بعد كوفيد-١٩، إنه لفرح 
أن تعود هذه العائلة» الى الكنيسة، مضيفا 

«سيمنحنا بالتأكيد بركته».
وقال البابا فرنسيس للصحافيني الذين 
رافقوه خالل الرحلة إلى املنامة «إنها رحلة 
مثيــرة لالهتمام ســتجعلنا نفكر ونقدم 
أخبارا جيدة». واستقبل البابا في القاعدة 
اجلوية على وقع املوسيقى التقليدية بينما 
كان أطفال في محيط القصر امللكي يطلقون 

التحية والهتافات املرحبة.
وهذه هي الزيارة الثانية فقط التي يقوم 
بها بابا الڤاتيكان لشبه اجلزيرة العربية، 
بعد زيارته لدولة اإلمارات العربية املتحدة 
عام ٢٠١٩، عندما أصبح أول بابا يزور هذه 

املنطقة ويقيم قداسا.
وقال األســقف بول هيندر، الذي عمل 
في املنطقة منذ ما يقرب من عقدين وهو 
نائــب الڤاتيكان جلنوب شــبه اجلزيرة 
العربية، «البابا ميضي قدما مبنطق معني 
لفتح مســارات جديدة للحقائق املختلفة 

للعالم اإلسالمي».
هذا وأكد صاحب السمو امللكي األمير 
سلمان بن حمد على نهج املنامة في إعالء 
قيم التسامح والتعايش والتآخي اإلنساني 
وفق مــا يوليه عاهل البحرين امللك حمد 
بن عيسى آل خليفة، من حرص دائم على 

تعزيز هذه القيم ونشــر السالم واحلوار 
بني مختلف الثقافات.

وقال األمير سلمان بن حمد إن مملكة 
البحريــن ســتبقى دومــا واحة للســالم 
والتسامح والتعايش، مؤكدا حرصها الدائم 
على اإلسهام من خالل امللتقيات واملنتديات 
التي تستضيفها في حتقيق اخلير للجميع، 
واخلــروج بالرؤى اجلامعة التي تســمو 
باإلنســانية وتعزز األمن واالستقرار في 

مختلف أرجاء العالم.
وذكرت وكالة (بنــا) في بيان أن ذلك 
جاء خــالل لقاء ولــي العهــد البحريني، 
امــس، بحضور الشــيخ محمد بن مبارك 
آل خليفة املمثل اخلــاص للملك حمد بن 
عيسى، رؤساء الوفود املشاركة في ملتقى 
البحرين للحوار «الشرق والغرب من أجل 
التعايش اإلنســاني»، والذي يعقد حتت 
رعايــة عاهل البحرين، على مدى يومني، 
مبشاركة اإلمام األكبر د.أحمد الطيب شيخ 
األزهــر الشــريف رئيس مجلــس حكماء 
املسلمني، والبابا فرنسيس بابا الڤاتيكان.
وأشــار صاحب الســمو امللكي األمير 
سلمان بن حمد إلى ما ميثله مؤمتر ملتقى 
البحرين للحوار من أهمية بالغة في ظل 
التحديات التي تواجه العالم على مختلف 
املستويات والتي جتعل من احلوار الوسيلة 
األســمى في نشر السالم وتعزيز التآخي 
اإلنساني وحتقيق االزدهار لصالح اجلميع، 
متمنيا سموه جلميع املشاركني التوفيق 
والوصــول ملخرجات تســهم في حتقيق 

األهداف والغايات املشتركة.

وقد افتتح الشيخ محمد بن مبارك آل 
خليفــة، نيابة عن امللك حمد بن عيســى 
آل خليفة، أعمال ملتقى البحرين للحوار 
(الشــرق والغــرب مــن أجــل التعايــش 
اإلنســاني) الذي ينظمه مركز امللك حمد 
العاملي للتعايش السلمي ومجلس حكماء 
املســلمني واملجلــس األعلــى للشــؤون 
اإلســالمية، ومبشــاركة عــدد مــن أبــرز 
الشــخصيات الفكريــة البــارزة وممثلي 

األديان من مختلف دول العالم.
 وانطلقت أعمال امللتقى بكلمة ألقاها 
الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن راشد آل 
خليفــة رئيس املجلس األعلى للشــؤون 
اإلســالمية في البحرين، أعلن خاللها عن 
إنشاء «جائزة امللك حمد الدولية للحوار 
والتعايش الســلمي»، تأكيدا على أهمية 
احلوار والتفاهم والتعاون املشــترك بني 
الــدول، ودعما من عاهل البحرين جلهود 
اخلير والســالم والتقارب بني كل البشر 

دون متييز.
من جهته، أكد الشيخ نهيان بن مبارك 
آل نهيان وزير التسامح والتعايش في دولة 
اإلمــارات العربية املتحدة خالل كلمته إن 
ملتقى البحرين يؤكد من جديد على ضرورة 
أن يكون الطابع الروحي لألديان، والقيم 
اإلنسانية التي يشترك فيها البشر في كل 
مكان، أساســا إلحداث تغييرات قانونية، 
وأدبية، وأخالقية، وسلوكية، واقتصادية، 
في حياة الناس، حتقق التعارف واحلوار 
والعمل املشترك بني اجلميع، ملا فيه مصلحة 

اجلميع.

استقبل البابا فرانسيس وشيخ األزهر للمشاركة في ملتقى البحرين للحوار «الشرق والغرب من أجل التعايش اإلنساني» 

عاهل البحرين امللك حمد بن عيســى وصاحب الســمو امللكي األمير ســلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء خالل استقبال بابا 
الڤاتيكان فرانسيس في قصر الصخير            (رويترز)

رئيس وزراء باكستان السابق عمران خان ينجو 
من مصير بوتو ومقتل مشتبه به واعتقال آخر

عواصــم - وكاالت: جنــا 
الســابق  الــوزراء  رئيــس 
ورئيس حزب حركة إنصاف 
الباكســتانية عمــران خــان 
وأصيــب فــي قدمــه خــالل 
محاولــة اغتيــال فــي مدينة 
وزيــر آبــاد بإقليــم البنجاب 
شرقي باكستان، خالل جتمع 
سياســي حلزبــه للمطالبــة 
بإجراء انتخابات مبكرة فيما 
قتل منفذ العملية واعتقل آخر.
وقد أصيب خان بطلقتني 
على األقل في ســاقه، وفقا ملا 
قاله مساعدوه. كما أصيب ٣ من 
مرافقيه بجروح طفيفة، بينهم 
الناطق باسم حزب «إنصاف» 
فيصل جاويد، واحلاكم السابق 
إلقليم السند عمران إسماعيل، 

فضال عن أحد حراس خان.
وقال فارق أحمد املتحدث 
باســم إدارة االغاثــة «رجــال 
االغاثــة نقلــوا جثــة واحدة 
على األقــل، وثمانية مصابني 

للمستشفى».

من منصبه في ابريل املاضي.
وقال رؤوف حسن احد كبار 
مساعدي خان لوكالة فرانس 
بــرس إن خــان أصيــب حني 
أطلقت النيران من احلشد قرب 

من جهته، وصف الرئيس 
الباكســتاني عــارف علي في 
تغريدة على تويتر اطالق النار 
بأنه «محاولة اغتيال شنيعة». 
وكتب «أشــكر له أنــه بخير 
لكنه أصيب ببضع رصاصات 
فــي رجله، وهــي اصابة غير 
حرجة». وأعاد احلادث للذاكرة 
اغتيــال بينظيــر بوتــو أول 
امرأة تتولى رئاســة الوزراء 
في البالد عام ٢٠٠٧ في هجوم 
انتحاري لم تتضح مالبساته 
بعد. وخالل ما أسماه «مسيرة 
طويلة»، يلقي خان خطابات من 
حاوية مفتوحة أمام احلشود 
في مدن وبلدات في طريقه الى 
العاصمة. وأقصي خان، بطل 
الكريكت السابق، عن السلطة 
في أبريــل بناء علــى اقتراح 
بحجــب الثقة عــن حكومته، 
بعد انشــقاق بعض شركائه 
من التحالف لكنه اليزال يحظى 
بتأييد شــعبي كبيــر في هذا 
البلد الواقع في جنوب آسيا.

مدينة غوجرانواال. وأضاف: 
«حالته مستقرة، وهذه كانت 
محاولة لقتله» مشيرا الى انه 
مت قتل أحد املهاجمني واعتقال 

آخر.

خالل جتّمع سياسي حلزبه للمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة.. والرئيس الباكستاني: «محاولة اغتيال شنيعة»

(رويترز) رئيس وزراء باكستان السابق عمران خان بعد محاولة االغتيال الفاشلة أمس  

وكان خان يتقدم مســيرة 
منذ اجلمعة املاضي من مدينة 
الهور نحو العاصمة اســالم 
ابــاد في إطار حملة للمطالبة 
بانتخابات جديدة بعدما أقصي 

أوروبا تواجه خطر نفاد الغاز في الشتاء 
وروسيا تصّعد ميدانيًا في «مناطق الضم»

عواصم - وكاالت: بعد عودة روسيا إلى 
االتفاق الدولي لضمان تصدير احلبوب عبر 
البحر األســود قال الكرملني ان موســكو لم 
تقرر بعد ما إذا كانت ســتمدد مشاركتها في 
االتفاق الذي تنقضي مهلته في وقت الحق من 
هذا الشهر، ويجب تقييم النتائج قبل اتخاذ 
القرار. وأضاف في بيان أن مشاركة تركيا في 
صفقة احلبوب يعد السبب الرئيسي في ثقة 
موسكو بتنفيذ اجلانب األوكراني لاللتزامات 
التي أخذها على عاتقه في إطار هذه الصفقة.

وتابع البيان أن عمل أنقرة للحصول على 
ضمانات من قبل كييڤ بشأن صفقة احلبوب 

يستحق إشادة كبيرة.
بــدوره، قال وزيــر اخلارجية الروســي 
سيرغي الڤروڤ، إن موسكو تشعر باالرتياح 
حيال توقيع القيادة األوكرانية على ضمانات 
لعدم تكرار اســتهداف املســارات اإلنسانية 

ألغراض عسكرية، وفق تعبيره.
فــي األثناء، حذرت وكالة الطاقة الدولية 
(IEA) في تقرير لها امس من أن أوروبا تواجه 
خطــر نفاد الغاز خالل شــتاء ٢٠٢٣-٢٠٢٤، 
ودعــت احلكومــات إلى «التحــرك الفوري» 

وخصوصا خلفض الطلب.
وقال مدير االحتياطــات األوروبية فاحت 
بيرول لصحافيني خالل مؤمتر صحافي عبر 
اإلنترنت إن النسبة املمتلئة من االحتياطات 
األوروبية لن تتخطى ٦٥٪ في بداية شــتاء 

٢٠٢٣-٢٠٢٤، مقارنة بـ ٩٥٪ حاليا.
وحتذر وكالة الدولية للطاقة في تقريرها 
من أن «حجم اإلمداد من االحتياطات احلالية 
وانخفاض أسعار الغاز حديثا ودرجات احلرارة 
املعتدلة بشكل غير عادي، يجب أال تؤدي إلى 
استنتاجات متفائلة جدا بالنسبة للمستقبل». 

ويؤكد التقرير أن في صيف ٢٠٢٣ قد تكون 
الظروف اجليوسياسية واالقتصادية العاملية 
للتزود وملء االحتياطات قد تغيرت إلى حد 

كبير مقارنة بالعام ٢٠٢٢.
ميدانيا، قال مسؤولون أوكرانيون امس، 
إن روســيا شنت هجمات في مناطق واسعة 
من أوكرانيا، مشــيرين إلــى «قصف عنيف 
في العديد من املناطق أحلق أضرارا بالبنية 
التحتيــة مبا في ذلك إمدادات الكهرباء ألكبر 

محطة نووية في أوروبا».
وقالت شركة الطاقة النووية األوكرانية 
(إنرجواتوم) إن محطــة زابوريجيا للطاقة 
النووية في جنوب البالد انفصلت مرة أخرى 
عن شبكة الكهرباء احلكومية بعد أن دمر قصف 
روسي خطوط اجلهد العالي املتبقية، تاركا 

للمحطة املولدات التي تعمل بالديزل فقط.
ووقعت هجمات روســية في كريفي ريه 
بوسط أوكرانيا، وسومي وخاركيف في الشمال 
الشــرقي، وحدث قتال شــرس في منطقتي 

لوغانسك ودونيتسك بشرق البالد.
وفيما أعلن بوتني الشهر املاضي األحكام 
العرفيــة في ٤ أقاليم أوكرانية ضمتها بالده 
من جانب واحد وهي دونيتسك ولوغانسك 
وخيرسون وزابوريجيا، قالت هيئة األركان 
العامــة األوكرانيــة، امــس «يحــاول العدو 
االحتفاظ باألراضي التي مت االستيالء عليها 
مؤقتا ويركز جهوده على تقييد حركة قوات 

الدفاع في مناطق معينة».
إلى ذلك، قالت وزارة الدفاع الروسية امس 
إن أوكرانيا أطلقت سراح ١٠٧ من أفراد اخلدمة 
الروسية في أحدث تبادل ألسرى احلرب بني 
كييڤ وموسكو. وأضافت الوزارة في بيان أن 
اجلنود مت نقلهم إلى موسكو لتلقي العالج.

(رويترز) أسرى احلرب األوكرانيون الذين مت تبادلهم مع جنود روس  

مقتل مراهق في احتجاجات جديدة بإيران
واحملامون: «طوفان احملتجني» سيسقط احلكومة

طهران - وكاالت: نّظم إيرانيون 
حتركات احتجاجية جديدة امس على 
الرغــم من حملة القمــع الدامية، في 
حني أشارت منظمة حقوقية إلى مقتل 

مراهق بنيران قوات األمن.
وأفادت منظمة «حقوق اإلنسان في 
إيران» مبشاركة عدد من األشخاص في 
«كرج» قرب العاصمة طهران في ذكرى 
أربعني الناشطة حديث جنفي، التي 
يقول نشطاء إنها قتلت بيد عناصر 

من الشرطة في سبتمبر املاضي.
وقطعت الشرطة الطريق السريع 

املؤدي إلــى املقبرة في محاولة ملنع 
حشد أكبر من املشاركة في املراسم، 
وفق ما أكدت املنظمة غير احلكومية.

وأظهــر ڤيديــو نشــرته املنظمة 
مشاركني يهتفون «هذا العام هو عام 

الدم، خامنئي سيطاح به».
وأظهرت مقاطع ڤيديو مت تداولها 
على مواقع للتواصل االجتماعي حشدا 
من املئات في ســاحة بوسط مدينة 
«كرج». ونشر ڤيديو آخر نشر على 
اإلنترنت يظهر احملتجني في املدينة 
وهــم يقطعــون ويحرقــون عباءة 

يرتديها رجال الدين.
جــاء ذلك، غداة تنظيم سلســلة 
تظاهــرات فــي مناطــق كرديــة في 
شــمال غــرب إيــران، مســقط رأس 
الشــابة الكردية مهســا أميني، التي 
أججت وفاتها في مركز للشرطة هذه 
االحتجاجات املستمرة منذ أسابيع.

وفي سياق متصل، وجه أربعون 
محاميا إيرانيا بارزا في مجال حقوق 
اإلنسان االنتقاد علنا حلكام البالد من 
رجال الدين وعبروا عن اعتقادهم بأن 
حمالت القمع التي سحقت املعارضة 

من قبل على مدى عقود لم تعد تفلح 
وأن احملتجني املطالبني بنظام سياسي 

جديد سينتصرون.
وقال احملامــون، وبعضهم داخل 
إيران والبعــض اآلخر خارجها، في 
بيــان امس: «التزال احلكومة غارقة 
في األوهام وتعتقد أنه بإمكانها تكميم 
األفواه عبر القمع واالعتقال والقتل».

وأضاف البيان: «لكن طوفان الناس 
سيســقط احلكومة فــي النهاية ألن 
اإلرادة اإللهية تقف إلى جانب الشعب. 

صوت الشعب هو صوت اهللا».

العاهل البحريني امللك حمد بن عيسى مستقبال شيخ األزهر د.أحمد الطيب


