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ملك البحرين للرئيس اإلسرائيلي: ندعم السالم العادل 
الضامن للحقوق املشروعة للشعب الفلسطيني

املنامة - «بنا»: اســتقبل 
ملك البحريــن امللك حمد بن 
عيســى آل خليفة في املنامة 
الرئيس اإلســرائيلي  امــس 
إسحاق هرتســوغ مبناسبة 
زيارتــه الرســمية للمملكة، 
حيــث عقد اجلانبان جلســة 
مباحثــات رســمية بحضور 
صاحب السمو امللكي األمير 
سلمان بن حمد آل خليفة ولي 
العهد رئيس مجلس الوزراء 

البحريني.
وهذه هي أول زيارة رسمية 
لرئيس إسرائيلي إلى مملكة 
البحرين منذ تطبيع العالقات 

بني البلدين في عام ٢٠٢٠.
أنبــاء  وكالــة  وقالــت 
البحرين «بنا» فــي بيان إن 
امللــك حمد بن عيســى رحب 
في بداية االستقبال بالرئيس 
اإلسرائيلي، معربا عن تطلعه 
في أن تسهم زيارته في تعزيز 

وتنمية عالقات البلدين.
البحريــن  وألقــى ملــك 
كلمة خــالل املباحثــات قال 
فيهــا: «نحــن على ثقــة بأن 
هذه الزيارة لها دور هام في 
العالقات بني بلدينا،  توطيد 
ودعــم تطلعاتنا املشــتركة 
على صعيد ترســيخ السالم 
والتنمية املستدامة في املنطقة 

والعالم».
وأكد امللك حمد بن عيسى 
أن: «مملكــة البحريــن لديها 
إميــان راســخ بــأن احلــوار 
السلمي واحلضاري  والنهج 
ضــرورة حتميــة لتســوية 

في املقدمة في صنع التاريخ 
فــي املنطقــة حيــث يجتمع 
اليهود واملسلمون ويتقدمون 
معا بسالم. إنها عملية طويلة 
ولكنها ال تعد حلما فقط كما 
نرى اآلن حيث يجتمع بلدانا 

ألجل السالم».
وأضاف: «أتواجد في مملكة 
البحرين بصحبة الوفد املرافق 
الذي يضــم نخبة من ممثلي 
قطاعات االقتصاد والتجارة في 
إسرائيل ونتطلع جميعا للعمل 
مع ممثلي هذه القطاعات في 
مملكة البحرين. ونؤكد كذلك 
على تطلعنا للعمل على تقوية 
العالقات بني شعب إسرائيل 

وشعب البحرين».

االهتمــام املشــترك، كما أكدا 
على أن «اتفاق مبادئ إبراهيم» 
و«إعالن تأييد الســالم» بني 
البلدين، يجسدان عزم البلدين 
علــى تعزيــز قيــم الســالم 
والتعايش واإلخاء، وترسيخ 
التسامح والتعايش بني األديان 
واملعتقدات، والعمل املشترك 
على بناء عالقات تعاون بناء 
ومثمر يؤدي إلى حتقيق اخلير 
والنماء واالستقرار واالزدهار 
ملا فيه خير وصالح شــعوب 

املنطقة.
وبحث اجلانبان مستجدات 
املنطقــة،  فــي  األوضــاع 
والتحديات اإلقليمية والدولية 

الراهنة.

املباحثــات  وتركــزت 
بــني اجلانبــني علــى ســبل 
التعاون املشترك في  تعزيز 
مختلف املجاالت االقتصادية 
والتجاريــة واالســتثمارية، 
والعلميــة، والتقنيــة، ومت 
تدارس سبل تشجيع التواصل 
بني القطــاع اخلاص وتبادل 
الزيارات والوفود الرسمية، ملا 
من شأنه زيادة حجم التبادل 

التجاري بني اجلانبني.
البحريــن  ملــك  وأكــد 
اإلســرائيلي  والرئيــس 
أهميــة مواصلــة العمل على 
تفعيــل االتفاقيات ومذكرات 
التفاهــم املوقعة بني البلدين 
فــي املجــاالت احليوية ذات 

هرتسوغ في أول زيارة رسمية للمنامة منذ تطبيع العالقات: نتطلع لتقوية عالقاتنا الثنائية

(أ.ف.پ) ملك البحرين امللك حمد بن عيسى آل خليفة والرئيس اإلسرائيلي إسحاق هرتسوغ خالل مباحثاتهما الرسمية في املنامة أمس 

الصراعات والنزاعات اإلقليمية 
والدوليــة، وضمــان حقوق 
البشــرية في األمــن والنماء 
واالزدهــار، مؤكدين موقفنا 
الثابــت والداعــم لتحقيــق 
العــادل والشــامل  الســالم 
واملستدام الذي يضمن احلقوق 
املشروعة للشعب الفلسطيني 
والذي سيؤدي الى االستقرار 
والنماء واالزدهار للشــعبني 
الفلســطيني واإلســرائيلي 

وجميع شعوب املنطقة».
بعــد ذلك، ألقــى الرئيس 
اإلســرائيلي كلمة قــال فيها: 
«صاحب اجلاللة، هذه حلظة 
عظيمة وإنني افتخر بكوني 
هنا في مملكة البحرين. إنكم 

سوريون غاضبون يقتحمون ويحرقون مبنى محافظة السويداء وسقوط قتلى وجرحى
وكاالت: تدهــور الوضــع 
امليداني في محافظة السويداء 
جنوب سورية احتجاجا على 
االوضاع االقتصادية املزرية 
التي وصلت اليها البالد، حيث 
قــام املئــات مــن املتظاهرين 
الغاضبني من تدهور األوضاع 
االقتصاديــة باقتحــام مقــر 
محافظة الســويداء (السرايا 
احلكومي) أمس وأضرموا النار 
في أجــزاء من املبنى وســط 
إطــالق نــار كثيــف ادى الى 
اصابة عديدة ووفاة شخصني 
على األقل قبل ان يعود الهدوء 

احلذر الى املنطقة.
ووصفــت وســائل إعالم 
ســورية رســمية احملتجــني 
العدالــة»  بـ«الهاربــني مــن 
وقالــت انهــم اقتحمــوا مقر 
محافظة الســويداء وأحرقوا 
ملفات وأوراقا رسمية. وبث 
التلفزيــون الرســمي لقطات 
ملقر احملافظة بعد أن اقتحمه 

املتظاهرون الغاضبون.
الداخليــة  وقالــت وزارة 
الســورية فــي بيــان ان من 
وصفتهــم بـ«مجموعــة مــن 

عيارات نارية بشكل عشوائي 
مــا أدى إلصابة عنصر وعدد 
من املواطنني املتواجدين في 
املــكان ودخلــوا املبنى بقوة 
السالح وقاموا بتكسير أثاث 
املكاتب وســرقة قســم كبير 
من محتويات املبنى مبا فيها 
الوثائق الرسمية وإضرام النار 
باملبنى وبالسيارات املوجودة 

كما مت حتطيم عدد من املكاتب 
داخل املبنى. ونقلت «رويترز» 
عن سكان وشهود أنه في وقت 
ســابق جتمع أكثــر من ٢٠٠

شــخص حول املبنى الواقع 
وســط املدينــة ذات األغلبية 
الدرزيــة، مردديــن هتافــات 
الرئيــس  تطالــب بإســقاط 
السوري بشــار األسد وسط 
زيادات األسعار والصعوبات 
االقتصاديــة. وأكدت صفحة 
«الســويداء ٢٤» احمللية على 
«فيسبوك»، أن أربعة أشخاص 
على االقل من احملتجني نقلوا 
الــى املستشــفى بعــد إطالق 
النــار عليهم مــن قبل اجهزة 
األمــن ومخابــرات الســلطة 
الســورية، خــالل جتمعهــم 
أمــام (الســرايا)، احتجاجــا 
علــى األوضــاع االقتصادية 
املتردية في املنطقة. وأفادت 
الصفحــة الحقــا بوفــاة احد 
املصابني وادخال آخر العناية 
املركــزة خلطورة حالته، كما 
توفــي عنصر من الشــرطة. 
ونشرت صورا إلحراق احدى 
املركبــات املصفحــة التابعة 

لألجهزة األمنيــة في محيط 
الســويداء.  منــزل محافــظ 
ونقلت وكالة األنباء األملانية 
(د.ب.أ) عن أحد املتظاهرين 
أن «املئــات من أبناء محافظة 
السويداء جتمعوا وسط املدينة 
وأمام مبنى السرايا احلكومية 
احتجاجــا علــى األوضــاع 
املعيشية ومطالبني بإسقاط 
النظام». ووفق املتظاهر، قام 
احملتجــون باقتحــام املبنــى 
وإزالة صور الرئيس بشــار 
األســد من مدخل املبنى ومن 
داخل مكاتبه وحرق بعضها، 
وحرق ســيارة تتبع للقوات 
األمنية. وأضاف أن «القوات 
األمنية أطلقت األعيرة النارية 
في الهواء وباجتاه احملتجني 
مــا أدى إلصابــة أكثر من ٣٠

شخصا بجروح».
وقــال مصدر في محافظة 
السويداء لـ (د.ب.أ) إن «القوات 
االمنيــة تدخلت عندما حاول 
مبنــى  اقتحــام  محتجــون 
احملافظــة وإشــعال النار في 
سيارة وعملت على إبعادهم 

عن مبنى احملافظة».

بالقرب منه، وبعدها حاولوا 
اقتحام مبنى قيادة الشرطة» 
حيــث تصــدت لهــم عناصر 
حراسة القيادة ما أدى إلى مقتل 
شــرطي. وقال موقع جريدة 
«الوطن» ان احملتجني حطموا 
كامل مكتــب احملافظ وصالة 
الــزوار وبعثــروا  اســتقبال 
وحرقوا املستندات الرسمية. 

«الداخلية» تصفهم باخلارجني عن القانون وتتهمهم بإتالف املمتلكات

(رويترز) الدخان يتصاعد من مبنى محافظة السويداء بعد احتجاجات على األوضاع املعيشية 

األشــخاص اخلارجــني عــن 
القانــون وبعضهــم يحمــل 
أســلحة فردية قامــوا بقطع 
الطريق باإلطارات املشــتعلة 
بجانــب دوار املشــنقة فــي 
محافظة السويداء». وأضافت: 
«توجهت مجموعة اخلارجني 
عــن القانــون فيما بعــد إلى 
مبنى احملافظة وقاموا بإطالق 

رفع العلم األوكراني على الضفة اليسرى 
لـ«خيرسون» ومئات القرى بدون كهرباء

عواصمـ  وكاالت: تعاني أكثر من ٥٠٠ بلدة 
أوكرانية من انقطاع الكهرباء بعد الضربات 
الروســية التي أحلقت في األسابيع األخيرة 

أضرارا كبيرة بشبكة الكهرباء الوطنية.
وذكر النائب األول لوزير الداخلية يفغيني 
ينني للتلفزيون األوكراني أن روسيا تواصل 
مهاجمة البنية التحتية احليوية للبالد، مضيفا 
أن هنــاك ٥٠٧ بلدات في ٨ مناطق من البالد 

محرومة من التيار الكهربائي.
وأوضــح أن «منطقة خاركيف هي األكثر 
تضــررا و١١٢ مــن قراها معزولــة، بينما في 
منطقتي دونيتسك وخيرسون هناك أكثر من 
٩٠ (قريــة) ومنطقة ميكواليف ٨٢ ومنطقة 

زابوريجيا ٧٦ ولوغانسك ٤٣».
بــدوره، قــال حاكــم منطقــة ميكواليف 
فيتاليتــش كيــم علــى شاشــة التلفزيــون 
«يجب أن نصمد» بينما يؤدي انقطاع التيار 
الكهربائي مرات عدة في اليوم إلى إغراق ماليني 
األوكرانيــني في الظالم، والبرد مع انخفاض 
درجات احلرارة إلى دون الصفر لعدة أيام.

ولم مينع انقطاع الكهرباء القوات االوكرانية 
مــن احراز بعــض التقدم العســكري، حيث 
رفع جنود من وحدة االســتخبارات اجلوية 

األوكرانية علم بالدهم على الضفة اليسرى 
ملنطقة خيرسون، حسبما أفادت وحدة القوات 

اخلاصة في بيان امس.
أنبــاء «يوكرينفــورم»  ونقلــت وكالــة 
األوكرانية عن بيــان القوات اخلاصة القول 
«إنه مت تعليق العلم األوكراني على برج رافعة 
امليناء، الذي يقع علــى ضفة نهر دنيبرو»، 
وأضاف البيان «سيكون هذا مقدمة جسر إلنهاء 
احتالل الضفة اليسرى ملنطقة خيرسون!».

في االثناء، قالت مديرة املخابرات الوطنية 
األميركية أفريل هينــز إن املخابرات تتوقع 
استمرار تباطؤ وتيرة القتال في أوكرانيا في 
األشهر القليلة املقبلة، وال ترى أي دليل على 
تراجع اســتعداد أوكرانيا على املقاومة رغم 
الهجمات على شبكة الكهرباء وغيرها من البنى 
التحتية الرئيسية. وأضافت هينز في منتدى 
ريغان السنوي للدفاع الوطني في كاليفورنيا 
«نشهد نوعا من الوتيرة املنخفضة للصراع 
بالفعل.. ونتوقع أن يكون هذا على األرجح ما 
سنشهده في األشهر املقبلة». وقالت إن كال من 
اجليشني األوكراني والروسي يتطلعان حملاولة 
إعادة التجهيز وإعادة اإلمدادات لالســتعداد 

لهجمات مضادة بعد الشتاء.

جنود أوكرانيون على اجلبهة بالقرب من باخموت  (رويترز)

أنباء سورية

الدوالر يرتفع ألعلى مستوى
في التاريخ أمام الليرة

وكاالت: وصل انهيار سعر صرف الليرة السورية 
رقما تاريخيــا جديدا أمس فيما يبدو انه في طريقه 
لتجاوز حاجز الـ ٦ آالف ليرة مقابل الدوالر. وسجل 
سعر مبيع الدوالر في العاصمة دمشق وحلب وكذلك 
ادلب التي يسيطر عليها املعارضون، ٥٨٠٠ ليرة بحسب 
موقع «الليرة اليوم» املتخصص. وتراوح سعر شراء 
الدوالر بني ٥٧٣٠ في دمشق و٥٧١٠ في حلب، و٥٧٥٠

في إدلب.
وعلى غرار الدوالر يواصل الذهب ارتفاعه ليالمس 
الـ ٣٠٠ الف ليرة، حيث ارتفع سعر الغرام من عيار ٢١، ٩
آالف ليرة دفعة واحدة أمس األول، متجاوزا ٢٨٠ ألف ليرة.

ووفق نشرة أسعار جمعية الصاغة، فإن سعر غرام 
الذهب عيار ٢١ قيراطا ســجل ٢٨١ ألف ليرة للمبيع، 
و٢٨٠٥٠٠ ليرة للشراء، على حني بلغ سعر الغرام عيار 

١٨ قيراطا ٢٤٠٨٥٧ ليرة للمبيع، و٢٤٠٣٥٧ للشراء.
ولفتت جمعية الصاغة إلى أن سعر األونصة ارتفع 

عامليا إلى ١٨٠٠ دوالر أميركي.
وطالبت جمعية الصاغة بعدم االجنرار وراء األسعار 

الوهمية املخالفة للتسعيرة النظامية للجمعية.

احملتجون اإليرانيون يدعون إلضراب اقتصادي وتشكيك بحّل «شرطة األخالق»
عواصــم - وكاالت: دعــا 
محتجون في إيران إلى إضراب 
ملدة ٣ أيام في تصعيد للضغط 
علــى الســلطات علــى الرغم 
من قرار طهران حل «شــرطة 
األخالق» التي أدى احتجازها 
للشابة الكردية مهسا أميني إلى 
اندالع االحتجاجات املستمرة 

منذ نحو ٣ أشهر.
وذكرت منشــورات فردية 
نشرتها حسابات على «تويتر» 
أن احملتجني دعوا إلى إضراب 
اقتصادي ملــدة ٣ أيام اعتبارا 
من اليوم ومقاطعة أي نشاط 
اقتصــادي ومســيرة باجتاه 
ســاحة آزادي (احلريــة) في 
طهــران بعد غد، في مناســبة 
«يوم الطالب في إيران»، تزامنا 
مــع إلقــاء الرئيــس إبراهيم 
رئيسي كلمة أمام الطالب في 
جامعة طهران في اليوم نفسه.
وأســفرت دعــوات مماثلة 
لإلضراب والتعبئة اجلماهيرية 
فــي األســابيع املاضيــة عــن 
تصعيد لالضطرابات التي عمت 
إيران وهي أكبــر احتجاجات 

الشابة الكرديةـ  اإليرانية مهسا 
أمينــي (٢٢ عامــا) في طهران 
واتهمتها بعدم احترام قواعد 
اللباس الصارمة التي تفرض 
على النســاء ارتداء احلجاب، 

ربطت وفاتها مبشاكل صحية، 
إال أن والديها نفيا ذلك.

األنبــاء  وكالــة  ونقلــت 
الطالبية (إيســنا) عن النائب 
العام حجة اإلسالم محمد جعفر 

شــرطة االخالق، الــذي قوبل 
بتشــكيك مــن إيرانيــني على 
الشبكات االجتماعية، وأعرب 
أحدهم عن خشيته من أن يوكل 
دورها إلى هيكل حكومي آخر، 
فيما أشار أحدهم إلى الضغوط 
االجتماعية التي متارس حتى 
داخــل العائــالت. ولم يصدر 
تأكيد حلــل شــرطة األخالق 
من وزارة الداخلية املسؤولة 
عنها، وذكرت وســائل اإلعالم 
الرســمية اإليرانية أن املدعي 
العام منتظري غير مســؤول 
عن اإلشراف على هذه القوة.

ويقول سكان على وسائل 
التواصل االجتماعي وصحف 
محلية إن وجود شرطة األخالق 
في الشوارع تقلص في األسابيع 
األخيــرة لتجنــب اســتفزاز 
إال ان مســؤولني  احملتجــني، 
كبارا أكدوا مرارا أن طهران لن 
تغير سياسة اإللزام باحلجاب 
رغم االحتجاجات. وقالت قناة 
«العالم» التلفزيونية احلكومية 
إن وســائل اإلعــالم األجنبية 
تصور تصريحــات منتظري 

وأعلن عــن وفاتها بعد ثالثة 
أيام.

 ويقول ناشطون وعائلتها 
إن مهســا أمينــي توفيت بعد 
تعرضها للضرب، لكن السلطات 

منتظري قوله إن «شرطة اآلداب 
(...) ألغيت من قبل من أنشأها» 

مبدئيا في املرحلة احلالية.
غير ان منتقدي السلطات 
ردوا بقلــق علــى إعــالن حل 

علــى أنها «تراجــع من جانب 
اجلمهوريــة اإلســالمية عــن 
موقفها من احلجاب واألخالق 
الدينية نتيجة االحتجاجات»، 
ولكــن كل ما ميكــن فهمه من 
تصريحاتــه هــو أن شــرطة 
األخالق ليست لها صلة مباشرة 

بالسلطة القضائية.
وفي السياق، قال املتحدث 
باسم رئاسة مجلس الشورى 
أمــس، إن أفضــل  اإليرانــي 
طريقة للتعامل مع ما وصفها 
بأعمال الشــغب هــي االنتباه 
إلى املظالم احلقيقية للشعب، 
والتي يتعلق معظمها بوسائل 
العيش والقضايا االقتصادية، 
كما نقلت عنه وكالة «إيسنا».
واتهــم وزيــر اخلارجيــة 
اإليراني حسني أمير عبداللهيان 
وعــددا  املتحــدة  الواليــات 
مــن الــدول الغربيــة األخرى 
بـ«تشــجيع أحــداث الشــغب 
اجلارية في بلدنا»، واستغاللها 
للتدخل في شؤوننا الداخلية. 
وأضــاف: لن نســمح بحدوث 
اضطرابات واغتياالت في بلدنا.

دعوات من نشطاء للمقاطعة اعتباراً من اليوم وملدة ٣ أيام .. ومسيرة احتجاجية في ساحة «احلرية» بطهران بعد غد

محتجة تلّوح بالعلم اإليراني في مدينة تولوز الفرنسية خالل مسيرة داعمة لالحتجاجات في إيران  (أ.ف.پ)

مناهضة للحكومة منذ الثورة 
عام ١٩٧٩.

وذكرت وكالة أنباء نشطاء 
حقــوق اإلنســان (هرانا) أنه 
حتــى أمــس األول لقــي ٤٧٠

محتجا حتفهم بينهم ٦٤ قاصرا. 
وأضافت أنه مت اعتقال ١٨٢١٠

متظاهرين، كما قتل ٦١ من قوات 
األمن احلكومية.

جاء ذلك، رغم إعالن املدعي 
العام في إيران إلغاء شــرطة 
األخــالق مبدئيا، والتي أطلق 
توقيفها ملهســا أميني ووفاة 
الشابة في االحتجاز بعد ثالثة 
أيام، موجة تظاهرات مستمرة 
فــي البالد منــذ حوالى ثالثة 

أشهر.
ويأتــي هذا اإلعــالن الذي 
يعتبر مبادرة حيال احملتجني، 
بعدما قررت السلطات مراجعة 
قانــون ١٩٨٣ بشــأن احلجاب 
اإللزامي في إيران الذي فرض 
بعد أربع ســنوات على ثورة 

.١٩٧٩
وكانــت شــرطة األخــالق 
أوقفت في ١٣ سبتمبر املاضي 


