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ع امللكة إليزابيث الثانية االحد ١١ سبتمبر ٢٠٢٢ بريطانيا تودِّ

وتدخل عهد امللك تشالز الثالث

صاحب السمو أعرب عن بالغ االعتزاز بعمق العالقات التاريخية الراسخة والوطيدة بني البلدين والشعبني الصديقني

األمير هّنأ امللك تشالز الثالث مبناسبة اعتالئه العرش:
كل التوفيق والسداد ملواصلة قيادة مسيرة التطور والنماء

بعــث صاحب الســمو األمير 
الشــيخ نــواف األحمــد ببرقية 
تهنئة إلى امللك تشالز الثالث ملك 
اململكة املتحدة لبريطانيا العظمى 
وايرلندا الشمالية الصديقة، أعرب 
فيها ســموه عن خالص التهاني 
مبناســبة اعتالئه العــرش ملكا 
للمملكة املتحدة لبريطانيا العظمى 
وإيرلنــدا الشــمالية الصديقــة، 

متمنيــا ســموه لــه كل التوفيق 
والســداد ملواصلة قيادة مسيرة 
التطــور والنماء التي تشــهدها 
اململكة املتحدة الصديقة وتعزيز 
املكانة املرموقة والدور الرائد على 
املستوى الدولي للمملكة املتحدة 
الصديقــة والتي أرســت دعائمه 
امللكــة إليزابيــث الثانيــة ملكة 
اململكة املتحدة لبريطانيا العظمى 

وإيرلندا الشمالية الصديقة.
كما عبر سموه عن بالغ االعتزاز 
بعمق العالقات التاريخية الراسخة 
والوطيدة التي جتمع األســرتني 
الكرميتني والبلدين والشــعبني 
الصديقني فــي إطار ما يجمعهما 
مــن تفاهــم وتواصــل وتعاون 
وحــرص مشــترك علــى تطوير 
هذه العالقات واالرتقاء مبختلف 

أطر التعاون بينهما في مختلف 
املجاالت إلى آفاق أرحب ومبا يعزز 
الشــراكة االستراتيجية للبلدين 
الصديقــني ويخــدم مصاحلهما، 
متمنيا سموه له ولألسرة املالكة 
وافر الصحة والسعادة وللمملكة 
املتحدة وشعبها الصديق املزيد من 
التقدم واالزدهار في ظل قيــادته 

احلكيمة.

نائب األمير وولي العهد هنأ امللك 
تشالز الثالث: عالقات تاريخية 

راسخة جتمع البلدين والشعبني
بعث سمو نائب األمير وولي العهد الشيخ مشعل األحمد ببرقية تهنئة إلى صاحب 
اجلاللة امللك تشالز الثالث ملك اململكة املتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية 
الصديقة، ضمنها سموه خالص تهانيه مبناسبة اعتالئه العرش ملكا للمملكة املتحدة 
لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية الصديقة، متمنيا سموه له كل التوفيق والسداد 
ملواصلة مسيرة التطور والنماء التي تشهدها اململكة املتحدة الصديقة، مشيدا سموه 
بالعالقات التاريخية الراســخة التي جتمع األسرتني الكرميتني والبلدين والشعبني 
الصديقني، راجيا سموه جلاللته ولألســرة املالكة دوام الصحة والعافية وللمملكة 

املتحدة وشعبها الصديق املزيد من التقدم واالزدهار في ظل قيادته احلكيمة.

قادة وزعماء ومسؤولون يهنئون ملك بريطانيا مبناسبة تنصيبه
ـ وكاالت: هنــأ  عواصــم 
عــدد من امللــوك والرؤســاء 
واملسؤولني من مختلف دول 
العالــم امللــك تشــالز الثالث 
ملك اململكة املتحدة، مبناسبة 
إعالنه ملكا خلفا لوالدته امللكة 
إليزابيث الثانية التي وافتها 
املنية اخلميس املاضي عن عمر 

ناهز ٩٦ عاما.
فقــد بعث خــادم احلرمني 
الشــريفني امللــك ســلمان بن 
عبدالعزيــز ببرقيــة تهنئــة 
«لصاحب اجلاللة امللك تشالز 
الثالث مبناسبة اعتالئه العرش 
في اململكة املتحدة لبريطانيا 
العظمى وأيرلندا الشمالية»، 
بحســبما أفادت وكالة األنباء 
السعودية الرسمية (واس).

وقــال خــادم احلرمني في 
برقية التهنئة «يسرنا مبناسبة 
اعتالئكم العــرش في اململكة 
املتحــدة لبريطانيــا العظمى 
وأيرلندا الشمالية، أن نبعث 
جلاللتكم أجمل التهاني وأطيب 
التمنيات بالتوفيق والسداد، 
كما يســرنا أن نشيد مبكانة 
العالقــات التي جتمع بلدينا، 
مؤكديــن لكــم حرصنــا على 
توثيــق التعــاون الثنائي ملا 
فيه مصلحة بلدينا وشعبينا 
الصديقني، متمنني جلاللتكم 
موفــور الصحة والســعادة، 
ولبلدكم الصديــق املزيد من 

التقدم واالزدهار».
كما بعث صاحب الســمو 
امللكي األمير محمد بن سلمان، 
ولي العهد نائب رئيس مجلس 
الوزراء، ببرقية تهنئة مماثلة 
للملك تشالز الثالث قال فيها 
«يسعدني مبناسبة اعتالئكم 
العرش فــي اململكــة املتحدة 
لبريطانيــا العظمى وأيرلندا 
الشمالية، أن أعرب جلاللتكم 
التهانــي، وأطيب  عن أصدق 
التمنيات بالتوفيق والسداد، 
ولبلدكم الصديــق املزيد من 

التقدم والرقي».
الســمو  وبعــث صاحــب 
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 
رئيس دولة اإلمارات ببرقية 
تهنئة إلى امللك تشالز الثالث 

الثالــث أعرب فيهــا، وفقا ملا 
أوردتــه وكالة أنباء البحرين 
اعتــزازه  بالــغ  (بنــا)، عــن 
وتقديــره مبســتوى عمــق 
العالقات التاريخية والروابط 
بــني  التــي جتمــع  الوثيقــة 
العائلتني املالكتني والشعبني 
الصديقني، مؤكدا حرص املنامة 
على تطويــر هــذه العالقات 
التاريخية املشتركة وترسيخها 
على كل األصعدة واملستويات 
مبا يحقق مصاحلهما املشتركة 

وقال «الكرملني»، في بيان 
«أرسل ڤالدميير بوتني برقية 
تهنئة إلى امللك تشالز الثالث 
ملك اململكة املتحدة لبريطانيا 
العظمــى وأيرلندا الشــمالية 

مبناسبة توليه العرش».
وكتب بوتــني في البرقية 
مخاطبا ملك بريطانيا اجلديد 
«جاللة امللك، تفضلوا بقبول 
تهانــي الصادقــة مبناســبة 
العــرش». وأضاف  اعتالئكم 
النجــاح  «أمتنــى جلاللتكــم 

بجــودة  تبــون  وأشــاد 
العالقات الثنائية بني البلدين، 
مشــددا علــى عزمــه األكيــد 
وحرصه التــام على مواصلة 
التنسيق والتشاور والتعاون 
بني اجلزائــر وبريطانيا، مبا 
يخدم الشعبني ويوطد عالقات 

الصداقة والتعاون بينهما.
ووصفــت رئيســة وزراء 
بربــادوس ميا موتلــي امللك 
تشــالز الثالــث بأنــه «رجل 
بســبب  لعصــره»  ســابق 
وجهــات نظــره املناصرة في 
املجــال البيئي والتزامه نحو 
الشــباب وإدانتــه لفظائــع 
العبودية. وأشــارت موتلي، 
فــي تصريح أوردته صحيفة 
«الغارديان» البريطانية، إلى أن 
امللك تشالز صديق لبربادوس 
ورجل ســابق للعصر احلالي 
املبكــرة  بســبب مناصرتــه 
للقضايا البيئيــة واملعمارية 
واالجتماعية، وقالت «إن تشالز 
أعاد التزامه بوضوح بروابط 
الصداقة بــني اململكة املتحدة 
وبربادوس عندما زار اجلزيرة 

ويعــود باخليــر والنفع على 
شعبيهما الصديقني، كما بعث 
صاحب الســمو امللكي األمير 
سلمان بن حمد آل خليفة، ولي 
العهد رئيس مجلس الوزراء 
البحرينــي، ببرقيــة تهنئــة 
مماثلة إلى امللك تشالز الثالث.

مــن جانبه، وجه الرئيس 
الروسي ڤالدميير بوتني رسالة 
تهنئة لتشالز الثالث، وذلك بعد 
إعالن مجلس العرش تنصيبه 

ملكا لبريطانيا رسميا.

والصحة وكل اخلير».
في ســياق متصل، أعرب 
الرئيس اجلزائري عبداملجيد 
تبون عن خالص تهانيه، في 
برقية، للملك تشــالز الثالث، 
مؤكدا قناعته بأن الفترة القادمة 
ستتيح مللك بريطانيا الفرصة 
مجددا إلثبات حرصه املعهود 
للمســاهمة في حتقيق األمن 
والســلم الدوليني، ومواصلة 
مســيرة الدفاع عــن القضايا 

العادلة.

ليشهد االنتقال».
وأعربت عــن تعازيها في 
وفاة امللكة إليزابيث الثانية، 
مستشهدة بتهنئة امللكة عندما 
أصبحت بربادوس جمهورية 
في نوفمبر من العام املاضي، 
مضيفة «قلة قليلة من اآلخرين 
جتاوزوا ما متكنت من حتقيقه، 
االستقرار الذي حققته خالل 
املاضيــة للمملكة  الســنوات 
املتحــدة لتحــول البــالد من 
إمبراطوريــة إلــى واحدة من 
الدول املتقدمة الرائدة في العالم 
يعكــس قدرتها على إدراك أن 

التغيير كان يحدث».
في ســياق متصل، أعلنت 
احلكومة البريطانية أن سفارة 
لندن فــي رومــا والقنصلية 
العامة في ميالنو فتحتا كتاب 
عزاء في وفاة امللكة إليزابيث 

الثانية، في مقرهما.
الرســمي  ونقــل املوقــع 
للحكومة أنه سيتم فتح كتاب 
التعــازي اعتبارا مــن اليوم 
وحتى يوم األحد املقبل املوافق 

١٨ اجلاري.

مبناسبة تنصيبه ملكا للمملكة 
املتحــدة، كمــا بعــث صاحب 
السمو الشيخ محمد بن راشد 
آل مكتوم، نائب رئيس اإلمارات 
الوزراء حاكم  رئيس مجلس 
دبي، ببرقية تهنئة مماثلة إلى 
ملك بريطانيــا اجلديد، وفقا 
ملا ذكرته وكالة أنباء اإلمارات 
(وام) في بيان مقتضب أمس.

بدوره، بعث عاهل البحرين 
امللك حمد بن عيسى آل خليفة 
ببرقية تهنئة إلى امللك تشالز 

رئيس الوزراء هنأ امللك تشالز الثالث 
مبناسبة اعتالئه العرش

بعث رئيس مجلس الوزراء ســمو الشــيخ أحمد 
نواف األحمد الصباح ببرقية تهنئة إلى امللك تشالز 
الثالث ملك اململكة املتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا 
الشــمالية الصديقــة، ضمنها ســموه خالص تهانيه 
مبناسبة اعتالئه العرش ملكا للمملكة املتحدة لبريطانيا 
العظمى وأيرلندا الشــمالية الصديقة، متمنيا سموه 

له كل التوفيق والسداد.

اخلالد هّنأ وزيري الدفاع والداخلية 
بعث نائب رئيس مجلــس الوزراء ووزير الدفاع 
ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ طالل اخلالد برقيتي 
تهنئة إلى كل من وزير الدفاع البريطاني بني واالس 
ووزيرة الداخلية ســويال برافيرمان، وذلك مبناسبة 
اعتــالء صاحب اجلاللة امللك تشــالز الثالث العرش 
ملكا للمملكــة املتحدة لبريطانيــا العظمى وإيرلندا 

الشمالية الصديقة.

كندا تقيم مراسم تنصيب امللك اجلديد
أوتاوا - رويتــرز: أعلنت كندا 
تشالز ملكا لها في احتفالية رسمية 
في أوتاوا في مقر اإلقامة الرسمي 
للحاكم العام، وهو ممثل امللك في كندا 
ويؤدي مهام رئيس الدولة نيابة عنه.

وكانت كندا أعلنت فترة حداد على 

امللكة متتد عشرة أيام. وعلى الرغم 
من أنها لم تعد مستعمرة بريطانية 
منذ عام ١٨٦٧، اال انها ظلت ضمن 
اإلمبراطورية البريطانية حتى عام 
١٩٨٢، والتزال عضوا في الكومنولث 
الذي يضم دول اإلمبراطورية السابقة 

التي يترأسها امللك البريطاني. ووقع 
جاسنت ترودو رئيس الوزراء الكندي 
وماري ساميون التي تشغل منصب 
احلاكم العام علــى إعالن تنصيب 
امللك اجلديد عقب اجتماع ملجلس 
الــوزراء، ومت إطالق األبواق إيذانا 

بتالوة املسؤول املعني بيان املجلس 
للجمهور  امللــك اجلديد  بتنصيب 
باللغتني اإلجنليزية والفرنســية، 
منتهيا بعبارة «عاش امللك!». واختتم 
احلفل بتحية بإطالق ٢١ طلقة وبعزف 

لفرقة القوات املسلحة.

«أكبر خطة أمنية» في تاريخ اململكة ملواكبة جنازة امللكة في ١٩ اجلاري
أ.ف.پ: يخطط  ـ  لندن 
مسؤولو األمن البريطانيون 
لـ «أكبر عملية لضبط األمن 
واحلماية» في تاريخ اململكة 
املتحدة التي تستعد لتنظيم 
أول جنازة دولة منذ نحو 
ستة عقود في ١٩ سبتمبر.
الشــرطة  وتســتعني 
بخطط وضعت قبل وقت 
طويل للمحافظة على سالمة 
املشاركني في جنازة امللكة 
التاريخية  الثانية  إليزابيث 
التي ستحضرها شخصيات 
سياسية وملكية رفيعة من 
مختلف أنحاء العالم، فضال 
عن ماليني األشخاص الذين 
يتوقع أن يتوجهوا إلى لندن 

تزامنا مع املناسبة.
باكينغهام  وأعلن قصر 
أمس أن مراسم جنازة امللكة 
إليزابيث الثانية  ستقام يوم 
االثنني ١٩ سبتمبر اجلاري 
في الساعة العاشرة بتوقيت 

غرينتش.
وسينقل النعش من قلعة 
باملــورال إلى إدنبره اليوم 
قبل نقله جوا إلى لندن يوم 
الثالثاء. وسيظل في قاعة 
وستمنستر من األربعاء حتى 

صباح يوم اجلنازة.
وســتكون األولى منذ 
جنازة ونستون تشرشل، 
رئيس وزراء بريطانيا خالل 

تاريخها».
إلى  وأضاف «يحتاج األمر 
سيارة أو شخص واحد يقوم 
بأمر مشني ولن يؤدي ذلك إلى 
اضطراب مناســبة دستورية 
فحسب، بل سيتسبب بسقوط 

لوالدة امللكة عام ٢٠٠٢ ولألميرة 
ديانا بعد خمس سنوات.

وحدد جهاز األمن الداخلي 
«إم آي٥» مســتوى التهديــد 
الوطني احلالي الذي يعد مؤشرا 
إمكان وقوع هجوم  إلى مدى 

وأعلنــت شــرطة لنــدن 
الكبرى (أي لندن وضواحيها) 
«متروبوليتان» أمس األول أنها 
بالفعل وضع خطط «مت  بدأت 
التدرب عليها بشكل جيد» لفترة 
احلداد الرســمية التي تستمر 
عشرة أيام وســتبلغ ذروتها 
امللكة األطول عهدا  مع جنازة 

في البالد.
الشــرطة «سنبقي  وقالت 
الناس في أمان ونسير دوريات 
ميكن مالحظتها بوضوح في 

أنحاء لندن».
وتابعت «سيرى السكان عددا 
إضافيا من العناصر خارج مواقع 
رئيســية مبا في ذلك شبكات 
النقل العــام واحلدائق امللكية 
وخارج مقار اإلقامة امللكية في 

لندن».
وتنسق شرطة لندن الكبرى 
خطتها لضبط األمن بالتعاون مع 
شرطة النقل البريطانية املسؤولة 
عن شبكة النقل الوطنية وشرطة 
التي تتولى تأمني  لندن  مدينة 

حي املال (سكوير مايل).
وقال نائب مساعد مفوض 
شرطة لندن الكبرى ستيوارت 
كاندي إن «خطة ضبط األمن 
الشاملة» ستكون أكثر وضوحا 
في ويستمنستر ومحيطها حيث 
مقر البرملان والكنيسة وقصر 

باكينغهام.
وللشرطة البريطانية خبرة 

قتلى وجرحى أيضا».
ولفــت ألــدوورث إلى أن 
الفعاليات الرسمية ستنظم في 
«عالــم مختلف جدا من ناحية 
التهديدات»، مقارنة بجنازات 
ملكية سابقة كتلك التي أقيمت 

إرهابي عند درجة «حقيقي».
ويعد مستوى هذا التصنيف 
فــي الوســط ضمــن نظام 
للتصنيف من خمس درجات 
يــراوح من «منخفــض» إلى 

«خطير».

التعامل مــع األحداث  في 
الكبرى، بــدت جلية العام 
املاضي في غالسكو حيث 
حضر مئات من قادة العالم 

مؤمتر املناخ (كوب ٢٦).
وفي مؤشر إلى اضطراب 
النقــل املرتقب في  حركة 
األيام املقبلة في العاصمة، 
أغلقت العديد من الطرقات 
أمــس من أجــل فعاليات 
بإعــالن تنصيب  مرتبطة 
الثالث  امللك اجلديد تشالز 

رسميا.
كما كان حضور عناصر 
األمن واضحا في الشوارع.

وأضاف كاندي أن «عددا 
كبيرا من عناصر الشرطة 
ســيكون في اخلدمة في 
هذه الفترة لضمان سالمة 
الذين يزورون  األشخاص 
لنــدن وملنــع أي جرمية 

محتملة».
لكن مخاوف سرت حيال 
لندن  مدى قدرة شــرطة 
التعامل مع  الكبرى علــى 
احلشود الضخمة املتوقعة 
قبيل اجلنازة في ظل وجود 
الدوري  ثالث مباريات في 
البريطاني املمتاز لكرة القدم 
مقررة نهاية األسبوع املقبل 
العاصمــة، فضال عن  في 
أماكن  مباريات أخرى في 

أخرى.

(أ.ف.پ) محبون يحتشدون خارج قصر باكنغهام حيث وضعوا آالف من باقات الزهور تعبيرا عن حزنهم على وفاة امللكة اليزابيث الثانية 

احلرب العاملية الثانية.
ويتوقــع قبــل ذلــك أن 
يسجى جثمان امللكة في قاعة 
ويستمنستر، أقدم مبنى في مقر 
البرملان البريطاني، بعد موكب 

رسمي في شوارع لندن.
الفعاليات،  وستســتدعي 
وخصوصا اجلنازة، مجموعة 
إجراءات أمنية واسعة النطاق، 
وســيصل مئات قــادة العالم 
البارزة إضافة  والشخصيات 
إلى ماليني األشخاص إلى لندن.
من بــني هــؤالء الرئيس 
بايدن والرئيس  األميركي جو 
الفرنســي إميانويل ماكرون 
ورئيسة املفوضية األوروبية 
أورسوال فون دير اليني وقادة 
دول، حيث يعد ملك بريطانيا 
رئيسا للدولة أو املنضوية في 
منظمة الكومنويلث التي تضم 

٥٦ بلدا.
ومن بني الشخصيات امللكية 
التي ستحضر اجلنازة إمبراطور 
اليابــان ناروهيتو، بحســب 
تقارير، فــي أول رحلة له إلى 
اخلارج منذ اعتالئه العرش عام 

٢٠١٩ خلفا لوالده.
وقال املنسق السابق لشرطة 
مكافحــة اإلرهاب الوطنية نك 
ألدوورث لـ «ذي إنديبندنت»: 
«ستكون هذه على األرجح أكبر 
عملية لضبط األمن واحلماية 
تطلقهــا اململكــة املتحدة في 

(أ.ف.پ)  ً امللك تشالز الثالث مستقبال زعماء أحزاب بريطانية في قصر باكنغهام بعد تنصيبه رسميا


