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الثالثاء ١٣ سبتمبر ٢٠٢٢ عربية وعاملية

تشالز الثالث في أول خطاب للبرملان: على خطى والدتي «بإخالص»
لنــدن - وكاالت: قــال 
امللك تشالز الثالث في اول 
خطــاب لــه أمــام البرملان 
البريطاني امس إنه «عازم 
بإخالص على السير على 
خطى والدته امللكة إليزابيث 
الثانية»، مخاطبا املشرعني 
واصفا املؤسسة التشريعية 
بأنهــا «وســيلة احليــاة 
والتنفس لدميوقراطيتنا».
وفي مراســم أقيمت في 
قاعة وستمنستر، أقدم مبنى 
في مقر املجلس التشريعي، 
نعــى امللك تشــالز والدته 
الراحلــة في خطابــه أمام 
البرملان وتعهد بالتمســك 
مببدأ احلكومة الدستورية، 
وأضاف «بينمــا كانت في 
ريعــان شــبابها، كرســت 
الراحلة نفســها  جاللتهــا 
خلدمــة بلدهــا وشــعبها 
واحلفــاظ علــى مبــادئ 
الدســتورية  احلكومــة 
الثمينة التي تكمن في قلب 
أمتنا. وقد أوفت بهذا العهد 
بإخالص غير مسبوق، لقد 
أعطت مثاال على اإليثار في 
تأدية الواجب الذي، بعون 
اهللا ومشــورتكم، أعتــزم 

اتباعه بإخالص».
 وتقام هذه املراسم، حيث 
يخاطب رئيســا مجلســي 
اللــوردات والعمــوم امللك 
إما عند توليــه العرش أو 
في ذكرى توليه، في قصر 
وستمنستر منذ االحتفال 
باليوبيــل املاســي للملكة 

فيكتوريا في عام ١٨٩٧.
وتابع امللك تشالز خطابه 
بالقــول «كانــت (امللكــة 
الراحلــة) منــط حياة لكل 
األمــراء» مستشــهدا بهذه 
العبــارة التــي وصف بها 
االديــب البريطانــي وليام 
شكســبير امللكة إليزابيث 

اللوردات والعموم.
وبــدأ ملــك بريطانيــا 
مهامــه  يتولــى  اجلديــد 
تدريجيا، مع مهمة صعبة 
هي خالفة والدته التي كانت 

حتظى بشعبية كبيرة.
وبعد أربعة أيام من وفاة 
إليزابيث الثانية في قصر 
باملورال، مقرها الصيفي في 
اســكتلندا، سجي جثمانها 
في إدنبره امس في محطة 
جديدة من الرحلة األخيرة 
للملكة وصوال إلى اجلنازة 

الوطنية في ١٩ اجلاري.
واعتبــارا من امس، بدأ 
البريطانيــون فــي إدنبره 
رؤيــة ملكتهم الراحلة عن 
قرب، حيــث تقاطر الكثير 
من األشخاص إلى كاتدرائية 

ويستحسن التحقق مسبقا 
والتخطيــط وفقــا لذلــك 
واالستعداد لفترات االنتظار 

الطويلة».
امللكــة  وغــادر نعــش 
قصر «هوليــرود هاوس» 
املقــر امللكي الرســمي في 
اسكتلندا حيث أبقي نعش 
امللكة ليلة امس االول، بعدما 
نقل من باملورال األحد، ثم 
توجه إلى كاتدرائية «سان 
جايلز» التي تبعد أكثر من 
كيلومتر عن القصر، واعقب 
ذلك مراسم جنائزية ليلية 

خاصة بالعائلة امللكية.
الدينية  املراسم  وخالل 
التاج االسكتلندي  يوضع 
املصنوع من الذهب اخلالص 

على النعش. 

وتعد تسجية اجلثمان 
تكرميا نادرا في بريطانيا، 
ومت منحه ســابقا في تسع 
مناســبات أخــرى فقــط 
معظمها ألفراد من العائلة 
املالكــة، من بينهــم والدة 
امللكة إليزابيث في عام ٢٠٠٢
عندما توافد ما يقدر بنحو 
٢٠٠ ألف شخص إللقاء نظرة 

الوداع.
ويتــم فرض إجــراءات 
تفتيــش أمنيــة على غرار 
إجــراءات املطــار في قاعة 
أقدم مباني  وستمنســتر، 
الـــبريطاني،  الـبـرلـــمان 
باإلضافة إلى قيود مشددة 
تسمح فقط بحمل احلقائب 

الصغيرة.
املراســم  وتشــكل هذه 

«ســانت جايلــز» إللقــاء 
النظرة األخيرة عليها.

وقالــت وزارة الثقافــة 
أفــراد  إن  البريطانيــة 
الشــعب ســيتمكنون من 
إلقــاء نظرة علــى النعش 
في قاعة وستمنســتر في 
البرملان على مدار ٢٤ ساعة 
يوميا من اخلامســة مساء 
١٤ سبتمبر اجلاري وحتى 
السادسة والنصف صباح 
يوم التاسع عشر من الشهر 

ذاته.
الــوزارة  وأوضحــت 
«سيتطلب األمر من الراغبني 
في احلضــور االنتظار في 
طوابيــر لســاعات كثيرة، 
رمبــا طوال الليــل... ومن 
املتوقع توافد أعداد كبيرة، 

امللكة  وينقــل جثمــان 
الراحلة مســاء اليوم جوا 
من مطــار إدنبره على منت 

طائرة ملكية إلى لندن.
وسيســجى مجــددا في 
النعــش امللفــوف بالعلــم 
امللكــي على مدار الســاعة 
علــى منصــة فــي قصــر 
«ويستمنستر» اعتبارا من 
مساء الغد وملدة خمسة ايام 
حتى موعد اجلنازة الوطنية 
التي ينتظر أن يشارك فيها 
كبار شخصيات العالم ومن 
بينهم: الرئيــس األميركي 
جو بايدن ونظيره الفرنسي 
إميانويل ماكرون ورئيس 
الوزراء األسترالي انتوني 
ألبانيزي فضال عن الكثير 
من أفراد العائالت امللكية.

حتديــا أمنيا ولوجســتيا 
هائال بالنســبة للسلطات 
البريطانية، حيث أفاد موقع 
«بوليتيكو» امس أنه طلب 
من القــادة األجانب جتنب 
إلى اململكة املتحدة  السفر 
على منت طائرات خاصة إمنا 
اســتخدام طائرات جتارية 
«عندما يكون ذلك ممكنا». 
وبحسب مستندات أصدرتها 
وزارة اخلارجية البريطانية 
وحصل عليها املوقع، فقد 
طلــب أيضــا مــن الزعماء 
التخلــي عــن املروحيــات 
والسيارات اخلاصة للتنقل 
البريطانية  العاصمــة  في 
علــى أن يتوجهــوا علــى 
مــنت حافالت إلى كنيســة 

ويستمنستر.

أثنى على املؤسسة التشريعية «وسيلة احلياة والتنفس لدميوقراطيتنا».. وجثمان إليزابيث الثانية يسجى في «وستمنستر» ١٤ اجلاري إللقاء نظرة الوداع

(ا.ف.پ) امللك تشالز الثالث وزوجته امللكة القرينة كاميال خالل حضورهما اجللسة املشتركة ملجلسي البرملان في قاعة ويستمنستر امس 

األولى.
واســتطرد «وأنــا أقف 
أمامكــم اليوم، ال يســعني 
إال أن أشــعر بثقل التاريخ 
الــذي يحيــط بنــا، الــذي 
يذكرنا بالتقاليد البرملانية 
الراسخة إذ يكرس أعضاء 
كال املجلسني أنفسهم ملثل 
هذا االلتزام الشخصي من 

أجل مصلحتنا جميعا».
من جهتــه، قــال جون 
ماكفــول، رئيــس مجلس 
اللوردات، لتشالز إن امللكة 
اليزابيــث كانــت «زعيمة 

وخادمة لشعبها».
إلــى  انتقالــه  وقبــل 
العاصمــة االســكتلندية، 
تقبل امللك اجلديد في لندن 
التعازي من رئيسي مجلسي 

مجلس العموم يغلق بابه بوجه امللك.. ملاذا؟
وكاالت: ألقى الملك تشــالز الثالث 
كلمته األولى امام البرلمان البريطاني، 
في قاعة وستمنستر التي يبلغ عمرها 
نحو ١٠٠٠ عام، والتي قدم فيها البرلمان 
تعازيــه للملك، الذي رد بــدوره على 

التعازي. 
وتعد القاعة، بســقفها الرائع، أقدم 
جزء من المجمع البرلماني، بقايا قصر 
وستمنســتر الذي يعــود تاريخه إلى 
القرون الوسطى والذي كان قائما في 

نفس الموقع.
وأقيمت المراسم في قاعة وستمنستر 
ألنه ال يســمح للملوك بدخول مجلس 
العمــوم، وقــد جاءت هــذه العادة من 
الزمــن الذي كانت فيه العالقة ســيئة 
بيــن الملكية والبرلمانيين، وفقد فيه 
الطرفان الثقة ببعضهما، فلجأ البالط 
الملكــي إلــى احتجاز نائــب «رهينة» 
للمســاومة في حال تعــرض الملك أو 

الملكــة للتهديد خالل فترة وجودهما 
في وستمنستر.

ورغم اعتداد البريطانيين بالعائلة 
الملكية وتوقيرهم لها، فإنه ال يسمح 
للملــك بــأن تطأ قدمــاه أرض مجلس 
العموم، ويقفل الباب في وجهه أو وجه 
من يمثله كل عام لإلشارة إلى استقالل 
المجلس وممثلي الشعب، ولذلك يلقي 
الملك كلمته بــدال من ذلك في مجلس 

اللوردات ممثل النخبة والنبالء.
ويعــود ذلك إلى الصراع التاريخي 
بين البرلمان والتاج البريطاني، عندما 
جاء الملك تشــالز األول إلى البرلمان 
إللقاء القبض على ٥ نواب عام ١٦٤٢، 
غير أنه منع واضطر رئيس المجلس 

إلى إخفاء النواب المطلوبين.
وأدت تلــك المواجهــة بيــن التاج 
والبرلمان إلى حرب أهلية انتهت بقطع 

رأس الملك عام ١٦٤٩.

انتصارات جديدة لكييڤ وموسكو ستقاتل «حتى النهاية»
عواصم ـ وكاالت: أعلنت 
أوكرانيــا تقدما جديدا امس 
متثل في استعادة «أكثر من 
عشرين بلدة» خالل ٢٤ ساعة 
في إطار الهجوم املضاد على 
روســيا، التي تعتزم القتال 

«إلى أن تتحقق أهدافها».
وقــال اجليش األوكراني 
«يتواصل حترير البلدات من 
الغــزاة الروس في منطقتي 
خاركيف ودونيتســك» في 

شرق أوكرانيا.
إلــى أن قواتــه  وأشــار 
«جنحــت علــى طــول خط 
املواجهــة في إخــراج العدو 
من أكثر من ٢٠ بلدة» خالل 
٢٤ ساعة، مؤكدا أن «القوات 
الروسية تتخلى على عجل 

عن مواقعها وتهرب».
من جهتــه، أوضح وزير 
الدفاع األوكراني أوليكســي 
ريزنيكــوف فــي مقابلة مع 
صحيفة «لوموند» أن احلرب 
في أوكرانيا دخلت «مرحلتها 
الثالثة» وسيكون للنجاحات 
العسكرية احلالية «تأثير كرة 
الثلج» حتى هزمية اجليش 

الروسي.
وأوضح الوزير األوكراني 
أن «اخلطوة األولى في احلرب 
كانت ردع الروس، والثانية 
كانت حتقيق التوازن بينهم 
وبيننا على اجلبهة، لتثبيت 
اجلبهة، واختبار قدراتهم على 

الصمود».
وأعلن الرئيس األوكراني 
فولودميير زيلينسكي قبل 
ذلك بساعات أنه مت «حترير» 
إيزيــوم (شــرق) فــي إطار 
الهجوم املضاد الذي بدأ منذ 

عدة أيام.
وميكــن خلســارة هــذه 
املدينة االستراتيجية أن تؤثر 
بشكل خطير على طموحات 
موسكو العسكرية في شرق 

أوكرانيا.

القوات الروسية في منطقة 
خيرسون في جنوب البالد، 
في أول تقييم رسمي باألرقام 

للمكاسب األوكرانية.
الناطقــة  وأوضحــت 
باســم اجليش فــي جنوب 
أوكرانيــا ناتاليا غومينوك 
«إجنازاتنــا في األســبوعني 
األخيرين مقنعة. حررنا ٥٠٠

كيلومتر مربع» السيما بلدات 
فيســوكوبيليا وبيلوغيركا 
وســتافوك  وســوخي 

وميروليوبيفكا.
كذلــك، أعلنــت كييــڤ 
أن «احملتلني انســحبوا من 
مواقعهم في عدة بلدات» في 
منطقة خيرسون في اجلنوب.

جاء ذلك غداة معاناة عدة 
مناطق في شــرق وشــمال 
وجنــوب ووســط أوكرانيا 
من انقطاع واسع في التيار 
الكهربائي نسبته كييڤ إلى 

الهجــوم الروســي الذي بدأ 
في فبراير املاضي سيتواصل 

«إلى أن تتحقق األهداف».
وأضاف دميتري بيسكوف 
الرئاســة  املتحــدث باســم 
الروســية «ليــس هناك أي 
احتمــال إلجراء مفاوضات» 
حاليا بني موســكو وكييڤ، 
مؤكــدا أيضــا أنــه ال توجد 
مناقشات جارية حول إمكانية 
نــزع الســالح مــن محطــة 
زابوريجيا للطاقة النووية.

في ســياق متصل، أكدت 
الروســية  الدفــاع  وزارة 
أن قواتهــا تقصــف مناطق 
فــي مدينــة خاركيــف التي 
اســتعادتها كييــڤ مؤخرا، 
الفتــة إلى توجيــه ضربات 
صاروخية ومدفعية دقيقة 
علــى وحــدات واحتياطيي 
القوات املسلحة األوكرانية في 
بلدتي كوبيانسك وإيزيوم.

الضربات الروســية. وقرب 
خاركيف، تضــررت محطة 
الطاقــة احلراريــة رقــم ٥، 
الثانيــة في البالد، بحســب 

الرئاسة األوكرانية.
وأعيد التيــار الكهربائي 
بسرعة في جزء من املناطق 
املتضررة، كما متت استعادة 
٨٠٪ مــن إمــدادات الكهرباء 
واملياه في خاركيف، حسبما 
أعلــن كيريو تيموشــينكو 
نائب الرئيــس عبر تطبيق 

«تلغرام».
اســتأنفت  بالتــوازي، 
موســكو لهجتها الهجومية 
لإلعالن عــن قصف املناطق 
التي استعادتها أوكرانيا في 
منطقة خاركيف، السيما في 
مدينتي كوبيانسك وإيزيوم، 
وذلك بعدما سبق أن اعترفت 

بخسارتها امليدانية.
إن  «الكرملــني»  وقــال 

ً القوات األوكرانية تستعيد «أكثر من عشرين بلدة» خالل ٢٤ ساعة و«الكرملني» ينفى أي احتمال للتفاوض حاليا

(ا.ف.پ) دبابات اوكرانية خالل الهجوم املضاد على القوات الروسية 

ويحيي هذا اخلرق اآلمال 
بالنســبة لكييــڤ في تغير 
القوى على األرض  موازين 
بعدمــا بــدا أن الوضع كان 
يراوح مكانه لفترة طويلة.

وأشارت السلطات املوالية 
لروسيا في منطقة خاركيف 
امس إلــى أنهــا انتقلت إلى 
منطقة بلغورود في روسيا 
قرب احلدود، للمساعدة في 
التعامل مع تدفق الالجئني، 
حسبما أعلنت وكاالت االنباء 

الروسية.
أنها  وأعلنــت أوكرانيــا 
اســتعادت ٣ آالف كيلومتر 
مربع من أراضيها، خصوصا 
في منطقة خاركيف، منذ بداية 

سبتمبر اجلاري.
وأكد اجليش األوكراني انه 
استعاد خالل هجومه املضاد 
املتواصــل منــذ أســبوعني 
٥٠٠ كيلومتــر مربــع مــن 

«نووي إيران».. تهديدات متبادلة بني طهران 
وتل أبيب بضرب «مدن كثيفة السكان»

عواصــم - وكاالت: قالت إيــران إنها 
مســتعدة ملواصلة التعاون مــع الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية التابعة لألمم املتحدة 
بينما كشفت عن طائرة مسيرة «درون» 
قادرة على ضرب مدن رئيسية في إسرائيل، 
التي هددت بدورها مبهاجمة مواقع نووية 
إيرانية إذا فشلت الديبلوماسية في إنقاذ 
االتفاق النووي املبرم عام ٢٠١٥. وبعد أن 
عبــرت القوى األوروبيــة الثالث الكبرى 
(بريطانيا وفرنسا وأملانيا) عن إحباطها 
مــن نوايا طهران إلنقاذ االتفاق، اســتبق 
املتحدث باسم وزارة اخلارجية اإليرانية 
ناصر كنعاني اجتمــاع محافظي الوكالة 
الدولية بدعوتها إلى «عدم اإلذعان لضغوط 
إسرائيل» بشأن أنشطة طهران النووية.

وقال كنعاني في مؤمتر صحافي مس 
«تعلن إيران تعاونهــا البناء مع الوكالة 
الذريــة باعتباره التزامــا.. وبينما هناك 
التزامات على إيران، فإن لها حقوقا أيضا».

وفي سياق متصل، نقلت وكالة «مهر» 
لالنباء شبه الرسمية عن قائد القوات البرية 
اإليرانية البريجاديــر جنرال كيومارس 
حيدري قوله إن بالده طورت طائرة مسيرة 
انتحاريــة طويلة املدى «مصممة لضرب 

تل أبيب وحيفا في إسرائيل».
في املقابل، حذر رئيس جهاز االستخبارات 
اخلارجية اإلســرائيلي (املوســاد) ديڤيد 
بارنيا إيران مــن «اللجوء إلى القوة ضد 
إسرائيل أو اإلسرائيليني». وقال بارنيا في 
كلمة ألقاها في جامعة ريتشمان القريبة 
من تل أبيب أمس «يجب أن تدرك القيادة 
العليا في إيران أن جلوئها أو وكالئها إلى 
القوة ضد إسرائيل أو اإلسرائيليني سيقابل 
برد مؤلم ضد املســؤولني عــن ذلك على 
األراضي اإليرانية». وأضاف «هذا سيحدث 
في طهران وكرمانشــاه وأصفهان»، وهي 
مدن رئيســية وكثيفة السكان في ايران، 

كما انها تشتمل على مناطق رصدت فيها 
الســلطات االيرانية عمليات تخريب ضد 
منشــآت أو أشخاص على صلة بالبرامج 

العسكرية أو النووية االيرانية.
من جهته، دعا رئيس الوزراء اإلسرائيلي 
يائير البيد إلى انتهاج استراتيجية بديلة 

ملنع إيران من حيازة أسلحة نووية.
وقال البيد بعد اجتماع مع املستشــار 
األملانــي أوالف شــولتس في برلني امس: 
«حــان الوقــت للتخلــي عــن املفاوضات 
الفاشلة مع إيران»، مضيفا أنه ناقش خالل 
لقائه شــولتس احلاجة إلى استراتيجية 
جديدة، مشيرا إلى أنه قدم له «معلومات 
اســتخباراتية حساسة وذات صلة» بهذا 

املوضوع.
واعتبر رئيس الوزراء االسرائيلي ان 
العودة إلــى االتفاق النــووي املبرم عام 
٢٠١٥ ستكون خطأ فادحا «في ظل الظروف 
احلالية»، موضحا أن وجود «إيران نووية» 
من شأنه أن يزعزع استقرار الشرق األوسط 
ويؤدي إلى سباق تسلح، مضيفا: «سيكون 

هذا تهديدا للعالم بأسره».

محامو ترامب يرفضون طلب «العدل» بشأن وثائقه السرّية
واشــنطن - وكاالت: قال محامو 
الرئيــس األميركي الســابق دونالد 
ترامب إنهــم يعارضون طلب وزارة 
العــدل مواصلــة مراجعــة الوثائق 
السرية التي صادرها مكتب التحقيقات 
االحتادي من منزله بفلوريدا الشهر 

املاضي في حتقيق جنائي مستمر.
وطلــب أيضا محامــو ترامب في 
مذكــرة للمحكمــة أن تلــزم قاضية 
احملكمــة اجلزئيــة األميركيــة إيلني 
كانون حكما مستقال، يعرف باملشرف 
القضائي اخلاص، بضم ما يقرب من 

١٠٠ وثيقة سرية في مراجعتها ألكثر 
من ١١٠٠٠ وثيقة مت استردادها خالل 
عملية التفتيــش التي وافقت عليها 
احملكمة لضيعة ترامب في مار االغو 

في بالم بيتش بوالية فلوريدا.
ويجــري التحقيــق مــع ترامــب 

الحتفاظه بسجالت حكومية، بعضها 
كان مصنفا على أنه ســري للغاية، 
فــي مار االجو بعد تركه منصبه في 
ينايــر كانون الثانــي ٢٠٢١. وحتقق 
احلكومــة أيضا فــي عرقلة محتملة 

لسير التحقيق.

مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي 
خالل مؤمتر صحافي في ڤيينا أمس       (رويترز)

القضاء الفرنسي يبّت في استئناف
متهمني باعتداءات «شارلي إيبدو»

باريس - وكاالت: بعد أكثر من ســبع 
ســنوات ونصف الســنة على االعتداءات 
الصادمة التي اســتهدفت مجلة «شــارلي 
إيبدو» الفرنسية الساخرة ومتجرا يهوديا، 
بدأت محكمة االســتئناف أمس النظر في 
محاكمة داعمني مفترضني ملنفذ هذه الهجمات 
في باريس، والتي ستحدد مدى مسؤولية 

كل واحد منهم في االعداد لالعتداءات.
وفي ٧ و٨ و٩ يناير ٢٠١٥ زرع الشقيقان 
كواشــي وكوليبالي الرعب وسببا صدمة 
في فرنسا واخلارج من خالل الرموز التي 
اســتهدفاها - وهي حرية التعبير وقوات 
األمــن واجلالية اليهوديــة. وقتل في هذه 
الهجمات ١٧ شخصا. وانتهت هذه الهجمات 

مبقتلهما في هجوم مزدوج للشرطة.
وكان الفرنسي التركي علي رضا بوالت 
البالغ ٣٧ عاما الذي وجهت إليه التهم األكبر 
ويواجه احتمال احلكم عليه بالسجن مدى 
احلياة، اعتمد لهجة هجومية في احملاكمة 
األولى قبل عامــني. أما املتهم الثاني عمار 
رمضاني فقد حكم عليه بالسجن ٢٠ عاما 
بعد ادانته بتهمة تشكيل «عصابة إجرامية 
إرهابية». وينفي الرجالن أن يكون لهما أي 

عالقة باالعتداءات، واستأنفا احلكم.
وسيدلي أقارب الضحايا والناجون من 
الهجمــات بإفاداتهم اعتبــارا من اخلميس 
املقبل، وقد ادعى نحو ٣٠٠ شخص باحلق 

املدني.


