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االثنني ١٩ سبتمبر ٢٠٢٢ عربية وعاملية

لندن تستنفر برًا وجوًا استعدادًا جلنازة «ملكة الواجب» 
ألقــى  لنــدن - وكاالت: 
الرئيس األميركي جو بايدن 
النظــرة األخيرة على نعش 
امللكة إليزابيــث الثانية في 
لنــدن، واصفــا اياهــا بأنها 
فيمــا  حقبــة»،  «جســدت 
تقاطر املشيعون لوداعها في 
الســاعات األربع والعشرين 
األخيــرة عشــية اجلنــازة 
الرسمية املقررة اليوم والتي 
أطلقت عليها وسائل اإلعالم 
القــرن»  العامليــة «جنــازة 
واملتوقع أن يتابعها املليارات 

حول العالم.
وبعــد التحيــة الوداعية 
لنعــش امللكــة الراحلــة في 
قاعة وستمنستر في البرملان 
امللك  البريطانــي، اســتقبل 
تشــالز الثالث قادة وزعماء 
العالــم الذين توافــدوا على 
لندن لتقدمي العزاء واملشاركة 
في اجلنازة، وكان في مقدمة 
هؤالء القادة: الرئيس االميركي 
جو بايدن، وإمبراطور اليابان 

ناروهيتو.
الــوزراء  وقــال رئيــس 
األسترالي أنتوني ألبانيزي 
عقب القائه النظرة األخيرة 
إن  امللكــة،  نعــش  علــى 
«حضورها الدائم كان يبعث 
على االطمئنان»، فيما اعتبر 
رئيس الوزراء الكندي جاسنت 
تــرودو بعــد توقيع ســجل 
العــزاء أن إليزابيث الثانية 
«عملت طوال حياتها وحتملت 
واجباتها بلباقة ال تضاهى».
وأخــذت احلشــود فــي 
التجمع امس مبحيط كنيسة 
وستمنســتر، حيث ســتقام 
الرســمية للملكة  اجلنــازة 
الراحلــة والتي مــن املتوقع 

البريطاني واملسجى في قاعة 
وستمنســتر فــي البرملــان 
الســاعة ٦:٣٠ صباح اليوم 

بالتوقيت احمللي. 
في غضون ذلك، أشــادت 
كاميال، عقيلة امللك تشــالز 
الثالــث، والتــي أصبحــت 
حتمل لقب «امللكة القرينة»، 
بإليزابيــث الثانيــة، وقالت 
امس «كانــت لديهــا عينان 
زرقاوان رائعتــان، وعندما 
تبتســم تضيئــان وجههــا 
ابتسامتها  بالكامل. سأتذكر 
دوما، فتلك االبتسامة ال ميكن 

اجلنــازة  إن  البريطانيــة 
الرســمية للملكــة إليزابيث 
ســتعرض في حوالــي ١٢٥
دار ســينما في جميع أنحاء 
البالد، كما سيتم عرضها على 
شاشات ضخمة في احلدائق 

والساحات والكاتدرائيات.
الثقافــة  وقالــت وزارة 
البريطانيــة فــي بيــان إن 
اجلنازة التي تقام في كنيسة 
وستمنســتر واملواكب ذات 
الصلة في جميع أنحاء لندن 
ستعرض على الهواء مباشرة 
على التلفزيــون عن طريق 

دور السينما سيكون باملجان.
وفي سياق متصل، اعلنت 
هيئــة النقــل في لنــدن أنها 
تستعد الســتقبال ما يقرب 
من مليون شخص يزورون 
العاصمة البريطانية، حلضور 

جنازة امللكة الراحلة.
وعلى مستوى بريطانيا، 
سيتم تشــغيل حوالي ٢٥٠

خدمة قطار إضافية، مبا في 
ذلك بعض القطارات الليلية.
وقال بيتر هندى، رئيس 
مجلس إدارة شركة «نتورك 
ريل»، إن اليوم سيشهد أكبر 

نسيانها». وتابعت في رسالة 
تقدير للملكة الراحلة نشرت 
امس «كانت جزءا من حياتنا 
منذ أمد طويل. أبلغ حاليا ٧٥

عامــا وال يســعني ان أتذكر 
أحدا ذا حضور غير امللكة».

وأضافت «ال بد أنه كان من 
الصعب جدا بالنسبة إليها أن 
تكون امرأة منفردة. لم تكن 
هناك نساء رئيسات وزراء أو 
رئيسات. كانت هي الوحيدة، 
لذلك أعتقد أنها لعبت دورها 

اخلاص».
الى ذلــك، قالت احلكومة 

هيئــة اإلذاعــة البريطانيــة 
(بي.بي.سي) و«آي.تي.في» 

و«سكاي نيوز».
وأعلنت احلكومة أن يوم 
اجلنازة عطلة رسمية. وميكن 
أن يشــهد اجلنــازة جمهور 
أكبر مما شوهد في مناسبات 
رئيســية أخرى في التاريخ 
البريطاني احلديث، مبا في 
ذلك جنازة األميرة ديانا في 
عام ١٩٩٧ وأوملبياد لندن ٢٠١٢

وحفالت الزفاف امللكية.
وقالت جمعية السينما في 
اململكة املتحدة إن الدخول إلى 

عمليــة نقل عام منــذ دورة 
األلعاب األوملبية والباراملبية 
في لندن ٢٠١٢، بحسب وكالة 

أنباء «أسوشيتيد برس».
ومن املقرر إلغاء أكثر من 
١٠٠ رحلــة جويــة في مطار 
هيثرو ملنع ضوضاء الطائرات 
خالل مراســم اجلنازة التي 
تقام في «وستمنستر أبي».

وأعلن املطــار الذي يقع 
غرب لندن أن ١٥٪ من رحالته 
البالغ عددها ١٢٠٠ رحلة املقرر 
إقالعهــا أو هبوطهــا اليــوم 

ستتوقف.

تشغيل ٢٥٠ خدمة قطار إضافية الستقبال مليون شخص بالعاصمة وإلغاء أكثر من ١٠٠ رحلة جوية.. وأكثر من ١٠٠ دار سينما تعرض مراسمها

(رويترز) بريطانيون يلقون نظرة الوداع األخيرة قبل جنازة امللكة إليزابيث الثانية اليوم 

أن تشل لندن.
وقــال بيلــي بــاري (٥٩

عاما) وهو من قدامى البحرية 
امللكية «أردنا حجز موقع جيد 

ملشاهدة املراسم».
وتابع وبجانبه اثنان من 
رفاقه لوكالــة فرانس برس 
«ليست تضحية كبيرة النوم 
فــي العــراء بالنظــر لكل ما 
فعلته امللكة مــن أجلنا: ٧٠

عاما من العطاء».
وتنتهي الفترة املخصصة 
للمشــيعني الراغبــني بوداع 
امللكة امللفوف نعشها بالعلم 

ما النصيحة التي أسدتها امللكة الراحلة 
لرئيسة وزراء نيوزيلندا؟

لندن ـ رويترز: قالت رئيســة وزراء 
نيوزيلندا جاســيندا أرديــرن إن أفضل 
نصيحة أســدتها إليهــا امللكــة الراحلة 
إليزابيث الثانية بعد أن أصبحت زعيمة 

وأما، كانت «تأقلمي مع ذلك فحسب».
وصارت أرديرن، املوجودة في لندن 
للمشاركة في جنازة امللكة الراحلة، أول 
امرأة في تاريــخ نيوزيلندا تنجب طفال 
وهي في املنصب وذلك عندما رزقت بابنتها 
فــي عام ٢٠١٨ وكانت حامل عندما التقت 

بامللكة ألول مرة.
واضافــت أرديرن إن امللكة إليزابيث، 
التي كانت أما لطفلني بالفعل عندما جلست 
علــى العرش في ١٩٥٢ في عمر ٢٥ عاما، 
رزقت بطفلني آخرين وهي ملكة وبالتالي 

فهي مصدر موثوق به لنصيحة جيدة.
وتابعت رئيسة وزراء نيوزيلندا في 

تصريــح لهيئة اإلذاعة البريطانية (بي.
بي.ســي) «عندما تفكرين في الزعيمات 
الالتي مررن بهذا األمر ستجدين أنه كانت 
هناك بينظير بوتو وأنا. لكن قبل كل ذلك 
كانــت هناك امللكة. كانــت هناك قليالت 

ميكنك التطلع إليهن».
واســتطردت بالقول «ولذلك قلت لها 
كيف فعلتيها؟ فقالت ببساطة «حسنا.. 
فقــط تتأقلمني مع األمر. وكانت تلك في 
احلقيقة في اعتقادي أفضل وأكثر نصيحة 

عملية ميكن أن أتلقاها».
وأضافت أرديرن «فعال تتعاملني مع 
كل يــوم على حدة عندما يحل. ومتكنت 
هي (امللكة الراحلة) من ذلك بالفعل. لدي 
احترام بالغ لها (اليزابيث الثانية) ألنني 
أعرف اآلن ما يتطلبه األمر لتكون إحداهن 

أما وزعيمة».

أنباء سورية

بعروض مالية مغرية وشاحنات جتنيد متنقلة.. 
روسيا تبحث عن متطوعني لتعويض خسائرها في أوكرانيا

وكاالت:   - عواصــم 
امــس  حــذرت بريطانيــا 
من أن روســيا من املرجح 
أن توســع نطــاق أهدافهــا 
أكثر على البنيــة التحتية 
املدنية فــي اوكرانيا، فيما 
حــاول أوكرانيون عائدون 
إلى املناطق التي انسحبت 
منها القوات الروسية العثور 

على جثث ذويهم.
وذكر حــكام مناطق في 
أوكرانيــا امس أن خمســة 
مدنيني قتلوا فــي هجمات 
منطقــة  علــى  روســية 
دونيتســك كمــا تضــررت 
العديد من البنايات اخلاصة 
املرتفعة وخطــوط أنابيب 
الغاز وخطوط الكهرباء في 
ضربات روسية في منطقة 

نيكوبول.
وقال الرئيس األوكراني 
فولودميير زيلينسكي أمس 
األول إن احملققني اكتشفوا 
أدلة جديدة على اســتخدام 
التعذيــب مع هــؤالء الذين 
دفنــوا فــي إيزيــوم، وهي 
واحدة من أكثر من ٢٠ بلدة 
استعادتها القوات األوكرانية 
في منطقة خاركيف في شمال 
شرق البالد بعد تقدم خاطف 
في وقت سابق من الشهر.

وأضاف زيلينسكي، في 
خطاب مصور، أن السلطات 
عثرت على مقبرة جماعية 
بهــا جثــث ١٧ جنديــا فــي 

ووضعت وحدة خاصة 
إحدى هذه الشــاحنات في 
حديقة مركزيــة في مدينة 
روســتوف بجنوب روسيا 
أمس األول وأزالت جانبني 
منهــا لتكشــف عــن مكتب 

متنقل.
وأظهــر جنــود يرتدون 
مالبــس مموهــة وأقنعــة 
للفــت  ســوداء أســلحتهم 
أنظار املارة، ووزعوا نشرات 
إعالنيــة بعنــوان «اخلدمة 
العسكرية بتعاقد - اختيار 

الرجل احلقيقي».

من ناحية اخرى، وعلى 
الرغم من اســتمرار تعالي 
األصوات من داخل االئتالف 
احلاكم بأملانيا التي تنادي 
بتوريــد دبابــات قتاليــة 
ألوكرانيــا، فإن املستشــار 
األملانــي أوالف شــولتس 
ووزيــرة الدفــاع األملانيــة 
المبرشــت  كريســتيانه 
اليزاالن يصــران على عدم 
توريــد أية دبابــات قتالية 

غربية الصنع ألوكرانيا.
وقــال شــولتس إلذاعة 
أملانيا في «حوار األسبوع» 
اخلاص باإلذاعة: «لن نتخذ 
أي إجراءات أحادية اجلانب 

في كل ما نقوم به».
وسلط شولتس الضوء 
على الدعم الذي قدمته أملانيا 
ألوكرانيا حتى اآلن، وقال إن 
األسلحة التي وفرتها أملانيا 
«أحدثــت الفــارق وأتاحت 
حتقيق أوجه النجاح الراهنة 
التــي أحرزتهــا أوكرانيا»، 
وأشار إلى أنه لهذا السبب 
«مــن املنطقــي أن نواصل 

هناك».
ومــن جانبهــا، شــددت 
المبرشت على الدعم األملاني 
ألوكرانيا، وقالت: «نقوم بكل 
ما هو ممكن أن نقوم به: إننا 
نورد أسلحة من مخزونات 
ومــن  األملانــي  اجليــش 
األوســاط الصناعية وعن 

طريق التبادل الدائري».

وقــال امليجر ســيرغي 
«املواطنــون  أرداشــيف 
الذيــن يفكــرون بطريقــة 
وطنيــة يختــارون توقيع 
عقود ملــدة ثالثة أو ســتة 
أشهر للمشاركة في العملية 
العسكرية اخلاصة»، ووعد 

بتقدمي تدريب للجميع.
واحلد األدنى املعروض 
لألجر الشهري هو ١٦٠ ألف 
روبــل (٢٧٠٠ دوالر)، وهو 
ما يقترب من ثالثة أضعاف 
متوسط األجر على مستوى 

البالد.

أملانيا تتمسك بعدم توريد دبابات قتالية لكييڤ

(أ.ف.پ) جنود أوكرانيون يتقدمون بآلياتهم املدرعة في نوفوسيليفكا أمس 

إيزيــوم، وقــال إن بعضها 
يحمــل آثار تعذيــب. وفي 
محاولــة لتدارك اخلســائر 
التــي منيــت بهــا روســيا 
فــي أوكرانيا جلــأ اجليش 
الروســي، الــى البحث عن 
جنود متعاقدين للمشاركة 
في ما يطلق عليها «عملية 
عســكرية خاصــة»، عــن 
طريق نشر شاحنات جتنيد 
متنقلة جلــذب املتطوعني، 
كما يعرض عليهم ما يقرب 
من ثالثة آالف دوالر شهريا 

لتحفيزهم.

أذربيجان تنتقد تصريحات بيلوسي 
الداعمة ألرمينيا: صفعة جلهود السالم

األمم املتحدة تدعو «طالبان» 
إلعادة فتح مدارس الفتيات املغلقة

سوريون ينتخبون املجالس البلدية
ومخلوف: اختصاصات جديدة ستوكل إليها

عواصــم ـ وكاالت: انتقــدت أذربيجــان 
امــس رئيســة مجلــس النــواب األميركي 
نانســي بيلوســي التــي اتهمــت «باكــو» 
بإشــعال فتيــل نزاع حدودي مــع أرمينيا، 
وقالــت إن التصريحــات «املجحفة التي ال 
أســاس لها» متثل صفعــة خطيرة جلهود 
السالم. وقالت وزارة اخلارجية األذرية في 
بيان إن «االتهامات املجحفة التي ال أســاس 
لها التي وجهتها بيلوســي ألذربيجان غير 
مقبولة.. ومعروف أن بيلوســي سياســية 
مؤيدة لألرمينيني». وأضافت أن التصريحات 
«صفعــة خطيرة جلهود تطبيــع العالقات 
بني أرمينيا وأذربيجــان»، ووصفتها بأنها 
«دعايــة أرمينية». وأكدت أذربيجان مجددا 
أن القتال كان نتيجة «اســتفزاز عســكري 
واســع النطــاق» من جانــب أرمينيا، وهي 
رواية تنفيها يريڤان، وأشــارت أذربيجان 
إلــى أن «وقف إطالق النار صامد حاليا ومت 
منع تفاقم الوضع». واعتبرت أذربيجان أن 

تصريحات بيلوسي محاولة الستمالة األرمن 
األميركيني قبل انتخابات التجديد النصفي 

بالواليات املتحدة.
ولفتــت إلــى أنه «من غيــر املقبول نقل 
املؤامرات السياســية احمللية على األجندة 
األميركيــة، إلى منطقة جنوب القوقاز عبر 
أرمينيا». ونبهت إلى أن تصريحات بيلوسي 
محفوفة باملخاطر. وكانت رئيســة مجلس 
النواب األميركي نانسي بيلوسي استنكرت 
امس مــن يريڤان الهجمــات األخيرة «غير 
املشروعة» التي تشنها أذربيجان على أرمينيا، 
وذلك إثر مواجهات حدودية بني باكو ويريڤان.

وأكــدت بيلوســي في مؤمتــر صحافي 
عقدته في العاصمة األرمنية «ندين بشــدة 
هذه الهجمات، باسم الكونغرس» األميركي، 
متهمة أذربيجان بأنها اجلهة التي أشــعلت 
شرارة االشتباكات األخيرة التي تهدد وفق 
بيلوسي، «احتمال التوصل إلى اتفاق سالم 

إذا لزم األمر».

كابــول ـ وكاالت: دعــت األمم املتحدة 
ســلطات «طالبــان» مجــددا إلــى اتخاذ 
«اجــراءات عاجلة» إلعــادة فتح املدارس 
الثانوية للفتيات في أفغانستان، معتبرة 
أن إغالقهــا منذ عام «مخز» و«ال مثيل له 
في العالم». وقال األمني العام لألمم املتحدة 
أنطونيــو غوتيريش، فــي تغريدة على 
حسابه في تويتر امس، «متر ذكرى عام 
على استبعاد الفتيات من املدارس الثانوية 
في أفغانســتان. عام مــن معرفة ضائعة 
وفرص لن يجدنها أبدا. للفتيات مكانهن 
في املدرســة وعلى طالبان الســماح لهن 
بالعودة». وتؤكد األمم املتحدة أن «أكثر 

من مليون فتــاة» تراوحت أعمارهن بني 
١٢ و١٨ عاما حرمــن الذهاب إلى املدارس 
خالل العام املاضي بعكس الفتيان الذين 
فتحت مدارسهم أمس. وبعد استيالئها على 
السلطة في صيف ٢٠٢١ منعت «طالبان» 
الفتيات من ارتياد املدارس الثانوية، وفي 
٢٣ مارس املاضي لم تستمر محاولة إعادة 
فتحها سوى بضع ساعات، إذ عادت احلركة 
عن قرارها في اليوم نفسه وأعلنت مجددا 
إغالق املدارس الثانوية وسط صدمة آالف 
الفتيات اللواتي عدن إلى منازلهن باكيات.
وأعلنت «طالبــان» حينها أن اإلغالق 

أتى على خلفية «مشاكل تقنية».

وكاالت: أدلى ناخبون سوريون في مناطق 
سيطرة حكومة دمشق، بأصواتهم الختيار 
أعضاء مجالس اإلدارة احمللية في احملافظات 
واملــدن والنواحي. ووفق الوكالة الســورية 
لألنباء (ســانا)، بلغ عدد املراكز االنتخابية 
٧٣٤٨ مركزا بزيادة ١٢٠٠ مركز انتخابي عن 
انتخابات عام ٢٠١٨ موزعة على جميع املناطق 
واملدن والبلدات لتأمني وصول الناخبني إلى 
املراكز بسهولة ويسر. وتنافس على انتخابات 
مجالس اإلدارة احمللية ٥٩ ألفا و٤٩٨ مرشحا 
على ١٩ ألفا و٨٦ مقعدا. ونقلت «ســانا» عن 
وزير اإلدارة احمللية والبيئة م.حسني مخلوف، 
اعتباره أن انتخابات املجالس احمللية مرحلة 

مهمة لتحسني اخلدمات في كل وحدة إدارية.
ولفت مخلوف إلى أنه مت قطع شوط مهم 
في استكمال وضع اخلطة الوطنية لالمركزية 
اإلداريــة وأن املرحلة املقبلة من هذه الدورة 
للمجالس احمللية ستشهد انتقال اختصاصات 
الكثير من القطاعات إليها ما يضع مسؤولية 
جديدة على عاتقها. وقال مخلوف عقب اإلدالء 
بصوته في مركز الوزارة: إننا اليوم على أبواب 
مرحلة جديدة من دورة املجالس احمللية ألربع 
سنوات قادمة واألمل يحذونا جميعا أن تكون 
مرحلة تنمية ونهوض باملجتمعات احمللية 
وحتسني اخلدمات واالستثمار األمثل للموارد 
الطبيعية احمللية التي متيز كل وحدة إدارية.

ارتفاع اإلصابات بالكوليرا ومنظمات حتّذر من تسجيل املزيد
ارتفــع عــدد حــاالت  وكاالت: 
االصابة املؤكــدة مبرض الكوليرا 
فــي عموم ســورية، بغض النظر 
عن اجلهات املسيطرة، إلى أكثر من 
٥٠٠ حالة، وذهبت تقارير اعالمية 
الى ان العدد يتجاوز اضعاف هذه 

احلاالت.
فقــد أعلنــت وزارة الصحــة 
السورية في وقت متأخر أمس األول 
أن العدد اإلجمالي لإلصابات املثبتة 
بلغ باالختبار السريع ٢٠١ إصابة.

وأوضحت الوزارة في بيان على 
صفحتها في فيسبوك، أن توزيع 
اإلصابات هو ١٥٣ حالة في حلب و٢١
في احلسكة و١٤ في دير الزور و١٠

في الالذقية وإصابتان في دمشق 
وواحدة في حمص.

وأشــارت الوزارة إلى أن العدد 
اإلجمالي للوفيات بلغ ١٤ حالة هي 
١١ في حلب وحالتان في دير الزور 

وحالة في احلسكة.
وأكدت الوزارة أن العالج متوافر 
بــكل أشــكاله ومت تعزيز وتزويد 
املشافي مبخزون إضافي من العالج 
حتسبا ألي زيادة في أعداد احلاالت 

التي اعتبرتها «محدودة».
وكانت مصــادر صحية تابعة 
لـــ «اإلدارة الذاتية» التــي أعلنها 
املسلحون األكراد في شمال شرق 
ســورية، كشــفت عن وجود ٣٠٠

حالة باملشــافي واملراكز الصحية 
بديــر الزور مشــتبه بإصابتها بـ 

«الكوليرا».
وقــال محمــد الســالم، رئيس 
«جلنة الصحة» املســؤول التابع 
لـ «اإلدارة الذاتية» في دير الزور، 
إن إصابــات الكوليرا ارتفعت في 
املنطقة بشكل كبير، وفق ما نقلت 

عنه وكالة «نورث برس».
وحذر مسؤول في مجلس الرقة 
املدني األهالي من اســتخدام مياه 
نهر الفرات نظرا الحتوائها بكتيريا 
وجراثيم، تسبب أمراض خطيرة.

وذهب تقرير ملوقع «تلفزيون 
سوريا» وبحسب إحصائيات مركز 

الترصد الوبائي ووزارة الصحة، 
إلى أن أعــداد املصابني في كامل 
األراضي السورية جتاوز األلف 
إصابــة، وكانت حــذرت منظمة 
الصحــة العاملية، مــن ان خطر 
انتشــار الكوليرا إلى محافظات 
غيــر التي رصــد فيها حتى اآلن 
«مرتفع للغاية»، وكشفت مديرة 
منظمة «كير» اإلنسانية العاملة 
في سورية جوليان فيلدفيك، عن 
أن نحو ٧٠٪ من ســكان شــمال 
شــرق ســورية «يعتمدون على 
مصــادر مياه غيــر آمنة ولديهم 
ظروف النظافة والصرف الصحي 

سيئة للغاية».


