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سوناك بعد تكليفه بتشكيل احلكومة البريطانية يعد 
بإصالح «أخطاء» تراس ويحّذر من «قرارات صعبة» قادمة

عواصــم ـ وكاالت: بعــد 
رئيســا  رســميا  تعيينــه 
للحكومة من قبل امللك تشالز 
الثالث، حذر ريشــي سوناك 
امــس من «قــرارات صعبة» 
ســتتخذ، لكنــه أصــر على 
توجيه رســالة «أمل» للبالد 
التــي تواجه أزمة اقتصادية 

واجتماعية خانقة.
وقــال فــي أول تصريــح 
لــه أمــام بوابــة «١٠ داوننغ 
ســتريت»: «ســأوحد بالدنا 
ليس بالكالم، بل باألفعال»، 
واعدا بإصالح «األخطاء» التي 
ارتكبت في عهــد ليز تراس 
التي اضطرت لالستقالة بعد 
عاصفة مالية أثارها برنامجها 

االقتصادي.
واوضح أنه «ال يخشى» من 
حجم املهمة، مضيفا «سنخلق 
مستقبال يستحق التضحيات 
التي قدمها الكثيرون وسيضج 

الغد، وكل يوم، باألمل».
وجــدد ســوناك التأكيــد 
على دعم بريطانيا ألوكرانيا 
في «احلــرب الرهيبة» التي 
تشــنها موسكو والتي يجب 

أن «تنتهي بفوز» كييڤ.
وقــال رئيــس احلكومة، 
البالغ مــن العمــر ٤٢ عاما، 
«سأضع االستقرار االقتصادي 
وثقــة االقتصاديني في قلب 
برنامج هذه احلكومة. وهذا 
يعني أن هناك قرارات صعبة 
يجب أن تتخذ»، مضيفا إنه 
«يدرك» العمــل الذي يتعني 
القيــام بــه من أجــل «إعادة 
الثقة»، في إشارة إلى الفضائح 
أثناء عهد بوريس جونسون 
الذي أعرب له عن «امتنانه»، 

من رئيس الوزراء البريطاني 
االســبق بوريس جونسون 
الذي هنأه، وحث زمالءه من 
حزب احملافظــني البريطاني 
علــى منحه «دعمهــم الكامل 
والصادق»، بحسبما أوردته 
وكالة أنبــاء «بي إيه ميديا» 

البريطانية امس.
وكتب جونسون، بعد وقت 
قصير من خطاب سوناك األول 
كرئيــس للــوزراء تغريــدة 
على موقــع تويتر، «تهانينا 
لريشــي ســوناك فــي هــذا 
اليوم التاريخي. إنها اللحظة 
املناســبة لــكل محافظ لكي 
مينح رئيس الوزراء اجلديد 

دعمه الكامل والصادق».
الفعــل  ردود  وجــاءت 
الدولية املرحبة بفوز سوناك 
برئاســة وزراء بريطانيــا، 

مؤكدا أنه مستعد لـ «مواصلة 
تعزيز» العالقات بني أوكرانيا 

واململكة املتحدة.
وقــال زيلينســكي، عبر 
تويتــر موجهــا «تهانيــه» 
إلــى ســوناك، «أمتنــى لكم 
التوفيــق فــي التغلــب على 
جميع التحديات التي تواجه 
املجتمــع البريطاني والعالم 
بأسره اليوم. أنا على استعداد 
ملواصلــة تعزيــز الشــراكة 
االســتراتيجية األوكرانيــة 
ـ البريطانيــة». كمــا أعربت 
الصــني عن أملها فــي العمل 
مــع بريطانيا مــن أجل دفع 
العالقات الثنائية على املسار 
الصحيح على أساس االحترام 
واملنفعة املتبادلني، حســبما 
قــال متحــدث باســم وزارة 

اخلارجية الصينية امس.

حيث قال الرئيس األميركي 
أثنــاء احتفاالت  جو بايدن، 
مهرجان األضواء الهندوسي 
املعــروف باســم «ديوالي»، 
إنها «عالمة فارقة» أن يصير 
ريشي سوناك رئيس الوزراء 

البريطاني.
ونقلت وكالــة أنباء «بي 
البريطانية عن  إيه ميديــا» 
بايــدن قولــه أثنــاء احلدث 
الذي أقيم في واشنطن مساء 
أمس االول إنه «أمر فارق» أن 
يتمكن ـ ألول مرة ـ شــخص 
من خلفية أقلية عرقية، كما 
أنه ابن ملهاجرين من الهنود، 
أن يصــل إلــى أعلى منصب 

سياسي في البالد.
الرئيــس  بــدوره، هنــأ 
فولودمييــر  األوكرانــي 
زيلينســكي امس ســوناك، 

جونسون يحّث «احملافظني» على منحه «دعمهم الكامل».. وبايدن:  «عالمة فارقة» أن يصير ريشي رئيساً للوزراء

(أ.ف.پ) ملك بريطانيا تشالز الثالث مستقبال رئيس الوزراء اجلديد ريشي سوناك في قصر باكنغهام 

وأرسل له األخير «تهانيه» في 
«هذا اليوم التاريخي».

وقبــل تعيــني خليفتها، 
داونينــغ  تــراس  غــادرت 
ســتريت امس بعد ٤٩ يوما 
من تسلمها السلطة، لتقدمي 
استقالتها رسميا للملك تشالز 
الثالث. ولــدى خروجها من 
مقر إقامــة رئيس احلكومة، 
أعربت عــن متنياتها بـ «كل 
املمكــن» خلليفتها  النجــاح 

«لصالح بلدنا».
وأطلقــت احملافظة، التي 
تبلغ من العمر ٤٧ عاما، نداء 
العتماد اجلرأة في السلطة، 
وقالت إنها «مقتنعة أكثر من 
أي وقــت مضــى بأننا يجب 
أن نتحلــى باجلرأة ملواجهة 

التحديات».
كما تلقى سوناك التهنئة 

اشتباكات وإضراب عام في الضفة بعد «مجزرة إسرائيلية»
وكاالت:   - عواصــم 
شــيع عشــرات اآلالف مــن 
الفلســطينيني فــي نابلــس 
بالضفــة الغربيــة احملتلــة، 
فــي موكب جنائــزي مهيب، 
جثامني الشــهداء الـ ٥ الذين 
قضوا برصاص قوات االحتالل 
خالل اقتحامها املدينة، إضافة 
الى شهيد سادس في رام اهللا 

امس.
وانطلق موكب التشــييع 
من أمام مستشــفى «رفيديا» 
وسط غضب عارم وهتافات 
وطنية وإضراب شامل وحداد 
شل مرافق احلياة في مختلف 
محافظات الضفة، بالتزامن مع 
اشتباكات ومواجهات اندلعت 
مع قوات االحتالل على خطوط 

التماس.
وشارك في موكب التشييع، 
ممثلــو القــوى والفعاليــات 
الرسمية والشعبية، ورفعوا 
األعالم الفلسطينية والرايات 
الهتافــات  الســوداء ورددوا 
الوطنيــة، واملنــددة بجرائم 
الرئاســة  االحتــالل. وقالت 
الفلســطينية، إن التصعيــد 
اإلسرائيلي اخلطير هو السبب 
في عدم االستقرار احلاصل في 
األراضي الفلسطينية، وصرح 
الناطق الرسمي باسم الرئاسة 
نبيل أبوردينة، في بيان بأن 
«عدم االســتقرار هو بسبب 
استمرار التصعيد اإلسرائيلي 
اخلطير سواء من قبل قوات 

املقدسة في القدس واخلليل 
واإلجــراءات أحادية اجلانب 
التي تقوم بها سلطات االحتالل 
اإلســرائيلي هي التــي تدفع 
باألوضاع نحو حافة االنهيار».

كذلــك، أدان قاضي قضاة 
فلســطني، مستشار الرئيس 
الدينيــة  عبــاس للشــؤون 
والعالقات اإلسالمية الشيخ 
محمــود الهبــاش، املجــزرة 
البشــعة التــي نفذتها قوات 
االحتالل في مدينتي نابلس 

فلسطينية.
وقالــت وزارة الصحــة 
الفلســطينية إن: حمدي قيم 
(٣٠ عاما) وعلــي عنتر (٢٦
عامــا) وحمــدي شــرف (٣٥
عامــا) ووديــع حــوح (٣١
عاما) ومشــعل بغدادي (٢٧

عاما) قتلوا بنيــران القوات 
اإلسرائيلية في البلدة القدمية 

وسط نابلس.
وبحســب مصادر محلية 
وشهود عيان فإن العملية بدأت 
فــور رصد عدد مــن عناصر 
األجهزة األمنية الفلسطينية 
دخول قوات إســرائيلية إلى 
وسط نابلس ما أدى لوقوع 
تبادل إلطالق النار بني اجلانبني 
تخلله سماع دوي انفجارات 
قويــة. وأفــاد الشــهود بأن 
اجلنود اإلسرائيليني قصفوا 
منزال تواجد فيه شــبان من 
مجموعة «عرين األسود» التي 
تتألف من مسلحني يتبعون 
لفصائل فلسطينية في «حارة 
العطوط» بصواريخ مضادة 
للــدروع. وتتهــم إســرائيل 
املجموعــة باملســؤولية عن 
«االعتداء الذي أسفر عن مقتل 
جندي قبل نحو أسبوعني في 
نابلس وإرسال مخرب لتنفيذ 
عملية في تل أبيب، حيث مت 
إحباطها قبل أسابيع، باإلضافة 
لعملية زرع عبوة ناسفة في 
محطة للوقود في بلدة كدوميم 

قرب نابلس».

ورام اهللا، وقــال إن مقاومــة 
مشــروع  حــق  االحتــالل 
للشــعوب التي تسعى نحو 
حريتها والتخلص من براثن 
االستعمار والظلم والعدوان.
فلســطينيني   ٦ وقتــل 
وأصيــب مــا ال يقــل عن ٢٠
الغربيــة  آخريــن بالضفــة 
بينهم ٥ خالل عملية عسكرية 
للجيش اإلسرائيلي في مدينة 
نابلس والســادس في إحدى 
قــرى رام اهللا، وفق مصادر 

االحتالل يقتل ٥ من «عرين األسود» في نابلس.. ويغتال فتى في رام اهللا

(أ.ف.پ) قوات االحتالل اإلسرائيلي تعتقل شابا فلسطينيا عقب اشتباكات في مدينة اخلليل أمس 

االحتالل اإلســرائيلي أو من 
قبل املستوطنني املتطرفني».

جــاء ذلــك تعقيبــا مــن 
أبوردينــة علــى تصريحات 
رئيــس الوزراء اإلســرائيلي 
يائير البيد التي قال فيها إن 
الفلســطيني  الرئيس  «على 
الســيطرة  محمــود عبــاس 
على امليدان إذا أراد استقرار 

سلطته».
وأكد أن «استمرار عمليات 
القتــل واقتحامــات األماكــن 

السودان: تظاهرات تطالب بإنهاء االنقالب

اخلرطومـ  وكاالت: نزل آالف املتظاهرين 
الى الشوارع في السودان أمس إحياء للذكرى 
األولى لالنقالب العسكري وللمطالبة بحكومة 
مدنية قادرة على إخراج البالد من املأزق، في 
الوقــت الذي قطع فيه االتصــال باإلنترنت، 
واطلقت قوات األمن قنابل الغاز املسيل للدموع 
لتفريــق احملتجني. وهتــف املتظاهرون في 
العاصمة اخلرطوم وضواحيها حيث قطعت 
كل الطرق الرئيسية: «العسكر الى الثكنات»، 
كما هتفوا بشــعارهم الرئيسي: «ال تفاوض 

وال شراكة مع االنقالبيني».
وأقام املتظاهــرون متاريس إلبطاء تقدم 
قوات األمن التي قامت من جهتها بإغالق كل 
اجلســور التي تربط بني ضفتــي نهر النيل 
في العاصمة ملنع احملتجني من الوصول الى 
القصر اجلمهوري، مقر الفريق أول عبد الفتاح 

البرهان قائد انقالب ٢٥ اكتوبر ٢٠٢١، والذي 
من جهته نقض كل التعهدات التي كان اتخذها 
قبل عامني بتقاسم السلطة مع املدنيني متهيدا 
النتخابات حرة في الســودان، وأمر باعتقال 
كل القادة السياســيني والوزراء املدنيني في 

احلكومة، واستأثر اجليش بالسلطة.
جاء ذلك رغم إعالن والية اخلرطوم اليوم 
عطلة فــي جميــع اإلدارات واملدارس، حيث 
خرجت مســاء امس االول مواكب تدعو إلى 
التظاهر في اخلرطوم وضواحيها ومدن عدة.

ومنذ عام، يتحدى أنصار الدميوقراطية 
القمــع كل أســبوع وينزلون الى الشــوارع 
لالحتجــاج والدعوة الى عودة احلكم املدني 
وهو شرط رئيسي يضعه املانحون الدوليون 
الستئناف مساعداتهم املالية للخرطوم التي 

علقت احتجاجا على االنقالب.

مظاهرات في العراق إحياًء
لذكرى احتجاجات أكتوبر ٢٠١٩

عواصمـ  وكاالت: شهدت العاصمة العراقية 
بغداد ومحافظات أخرى امس مظاهرات شعبية 
إحياء لذكرى مظاهرات اخلامس والعشرين من 
أكتوبر عام ٢٠١٩ التي استمرت عدة أشهر وراح 
ضحيتها عشرات اآلالف، بني قتيل وجريح.

وأفاد شهود عيان في العراق بأن العشرات 
مــن املتظاهريــن جتمعوا امس في ســاحة 
التحرير، وسط بغداد، مع انتشار كبير لقوات 
األمن وإغالق تام لعدد من اجلسور والشوارع 

املؤدية إلى املنطقة اخلضراء احلكومية.
وقــال الشــهود، لوكالة األنبــاء األملانية 
(د.ب.أ)، إن القوات األمنية حالت دون وصول 
مئات األشــخاص إلى ساحة التحرير وسط 
بغداد إلحياء الذكرى الثالثة للمظاهرات التي 

وقعت قبل ثالث ســنوات. وذكر الشهود ان 
القوات مارست ضغوطا وطاردت املتظاهرين 
في الشوارع املؤدية إلى ساحة التحرير وفي 
محيط جسر اجلمهورية فيما حاول املتظاهرون 
املشــاركة في إحياء املظاهرات بالتزامن مع 
عدم قدرة القوى السياسية لتشكيل احلكومة 
العراقية اجلديدة. وتوافدت أعداد كبيرة من 
املتظاهرين على شوارع بغداد للوصول إلى 
ساحة التحرير. وقبل انطالق املظاهرات أغلقت 
القوات األمنية داخل ســاحة التحرير وسط 
بغــداد باحلواجز االســمنتية، وجرى أيضا 
إغالق مدخل الشــيخ عمر وجســري السنك 
واجلمهورية وســاحات اخلالنــي والطيران 

وغرناطة والنسور.

زيلينسكي يطلب ٣٨ مليار دوالر مساعدات
وأملانيا تدعو خلطة «مارشال» أوكرانية

عواصــم - وكاالت: طالــب الرئيس 
األوكراني فولودميير زيلينسكي املجتمع 
الدولي ببذل مساعدات مالية لتغطية عجز 
امليزانية املتوقع لبالده العام املقبل بقيمة 
٣٨ مليار دوالر بسبب الغزو الروسي.

وخالل مؤمتر دولي مخصص إلعادة 
إعمار أوكرانيا، حث زيلينســكي القادة 
األوروبيــني على تقدمي دعــم مالي أكبر 
لبالده، بعد أكثر من ثمانية أشــهر على 
إرسال الرئيس الروسي فالدميير بوتني 

قواته الحتالل أراض أوكرانية.
وقال زيلينســكي فــي اتصال ڤيديو 
«في هــذا املؤمتر بالــذات ينبغي اتخاذ 
قرار بشأن مساعدة تغطي عجز ميزانية 
أوكرانيا في العام املقبل»، مضيفا انه« 
مبلــغ كبير جدا، عجــز بقيمة ٣٨ مليار 

دوالر».
مــن ناحيته، قال املستشــار األملاني 
أوالف شولتس، إن إعادة إعمار أوكرانيا 
ستكون «مهمة جيل» يتعني أن تبدأ على 
الفور، حتى وإن تواصل الغزو الروسي.

ورأى أن املســألة «ليســت أقــل من 
وضع خطة مارشال جديدة للقرن الواحد 
والعشرين، مهمة جيل يجب أن تبدأ اآلن».

من جهتــه، عايش الرئيــس األملاني 
فرانك فالتر شــتاينماير مشهدا قصيرا 
من وقائع احلرب األوكرانية خالل زيارته 
القصيرة إليها. وفور وصوله إلى بلدة 
كوريوكيفكا الصغيرة - شــمال شرق 
كييڤ - انطلق إنذار جوي هناك أمس دفع 
شتاينماير وعمدة املدينة راتان أحميدوف 
ومجموعــة من املواطنــني لدخول ملجأ 

للغارات اجلوية.
وهناك طلب الرئيس األملاني من األفراد 
املتواجديــن معه فــي امللجأ إخباره مبا 

يعايشونه خالل احلرب الروسية.
وفي تلك األثناء طال قصف روســي 
عنيف مدينة باخموت الواقعة مبنطقة 
دونباس شــرق أوكرانيا، والتي يحاول 
الروس السيطرة عليها منذ أسابيع، حيث 
شوهد تصاعد دخان املعارك الشرسة بني 
قوات موسكو واجليش األوكراني الذي 

يحاول صدها.
وقــال جندي يبلغ ٢٨ عامــا، لوكالة 
فرانس برس طالبا عدم ذكر اسمه لدواع 
أمنية، إن القوات األوكرانية حققت مكاسب 
فــي املنطقة ليال لكنــه امتنع عن تقدمي 

مزيد من التفاصيل.

أنباء سورية

«الكوليرا» تواصل االنتشار وحتذير من حتولها ملرض مستوطن
وكاالت: منذ اإلعالن عن تفشــيه، 
مطلع سبتمبر املاضي، لم يتوقف عداد 
اإلصابات مبرض «الكوليرا» باالرتفاع 
فــي عموم املناطق الســورية، ما دفع 
منظمات األمم املتحدة مؤخرا للتحذير 
من «كارثة»، فيما أبدى باحثون وأطباء 
مخاوف من ســيناريو شبيه باليمن، 
و«حالة استيطان». وبعد قرابة شهرين 
ال تلــوح في األفق أي «بوادر جذرية» 
لوقف االنتشار الذي يتركز في الوقت 
احلالي في مناطق شمال وشرق سورية 
حيث يســيطر مسلحو قوات سورية 
الدميوقراطية (قسد) الكردية، ليتسلل 
املــرض مؤخرا إلى مخيمات النازحني 
في غربي البالد، بعدما انتشــر أيضا 
فــي مناطق ســيطرة حكومة دمشــق 

الســيما حلب. وتظهر البيانات التي 
تتيحها بشــكل يومي «شــبكة اإلنذار 
املبكر واالستجابة لألوبئة» أن إجمالي 
عدد احلاالت املشــتبه بها في شــمال 
شــرقي البالد وصل إلى ١٥ ألفا و٩٤٩

حالة، والوفيات ٢٩. أما في شمال غرب 
سورية، فسجلت الشبكة ٢٦٧٦ حالة 
مشتبه بها و٣ وفيات، فضال عن ٤٢٨
حالة في منطقة «نبع السالم» ووفيتان.

وعلــى اعتبــار أن مكافحة املرض 
ترتبط مبعاجلة أسبابه وأهمها املياه 
واملنتجــات الزراعية امللوثة، يوضح 
أطباء وباحثــون مختصون باألوبئة 
ملوقع «احلرة» أن هذه النقطة تعتبر 
«إشكالية»، كون جهود وقف االنتشار 
لم تعد تقتصر على القطاع الصحي.

وتثير «االستجابة الصحية والطبية 
القاصرة» مخاوف من توسع انتشار 
املــرض وتضاعف أعداد اإلصابات، ما 
ينذر بـ «كارثة أكبر»، بعيدة عن تلك 
التي تسود التحذيرات منها، وترتبط 
بأن يتحول املرض إلى «متوطن» في 

البالد.
وتأخذ «األوبئة»، في العادة فترة من 
٣ إلى ٦ أشهر، حسب الكثافة السكانية، 

لكي تصل إلى «الذروة».
ورغم تخطي عدد اإلصابات حاجز 
الـ ١٦ ألفا في ســورية، إال أنها ما تزال 
حتى اآلن بعيدة عن املرحلة املذكورة.

ومع ذلك، يتوقع مدير برنامج اللقاح 
في «وحدة تنســيق الدعم»، الطبيب 
السوري محمد ســالم «إصابات أكبر 

بكثير، خاصة في ظل التدبير السيئ 
للحاالت والبنية التحتية املتهالكة وعدم 
مشــاركة املجتمع احلقيقيــة حلماية 
نفســه». وتقــول الباحثــة املختصة 
في األمــن الصحي والعالقات الدولية 
بجامعة «أكســفورد» سلمى الداودي 
ملوقــع «احلــرة» أن «الكوليرا مرض 
ميكن أن ينتشــر بسرعة في البيئات 
التي تفتقر إلــى مرافق مياه الصرف 
الصحي واملياه الصاحلة للشرب، وذات 
الكثافة السكانية العالية». وحتذر من 
«أن الفشل أو التأخير في اإلعالن عن 
احلــاالت الوبائية، ال يســمح بتحديد 
مصادر تلوث املياه، مما يجعل املرض 
يستمر في االنتشار مبعدالت تتجاوز 

القدرات احمللية».

مليون حالة اضطراب نفسي .. ربعها «اكتئاب»
وكاالت: كشــفت أرقــام أوردتها وزارة 
الصحة الســورية التأثير املدمر لسنوات 
احلرب على الصحة النفســية للسوريني 
التي سجلت اكثر من مليون حالة اضطراب 
نفسي في السنوات العشر األخيرة، وذلك 
دون حساب احلاالت في املناطق اخلارجة 
عن سيطرة احلكومة وال احلاالت التي لم 
يتم تسجيلها رسميا لدى اجلهات احلكومية. 
وذكرت مسؤولة برنامج الصحة النفسية 
في وزارة الصحة الســورية أمل شكو أن 
اكبر عدد من حاالت االضطراب سجلت في 

عام ٢٠١٨ والتي بلغت ١٨١٥٨٦ حالة.
وبينــت مســؤولة البرنامــج في ندوة 
خاصة أقامتها الوزارة أن أعلى نسبة كانت 
من نصيب املصابني باالكتئاب والتي بلغت 
منذ عــام ٢٠١٣ وحتــى اآلن ٢٢٥٦٢١ حالة 
العدد األكبر كان في العام املاضي. وأضافت 

بحسب ما نقل عنها موقع جريدة «الوطن» 
أنه خالل الفترة التي مت رصدها في السنوات 
املاضية ٣٢٥٣٠ حالة اضطرابات في الشدة 
النفســية و١٤٠٦٩٢ حالــة مصابة مبرض 
الذهانــات و٤٠٢٠٩ حاالت مصابة مبرض 
ثنائــي القطب، على حني ســجلت حاالت 
الصرع ١٩٣٧٣٩ حالة مسجلة في املؤسسات 
الصحية العامة واخلاصة، وسجلت حاالت 
االضطرابــات النمائية (التوحد – التخلف 

العقلي) ٣٣٢١٢ حالة.
أما االضطرابات الســلوكية فقد بلغت 
٢٨٦١٨ حالــة، وســجلت مراجعــة ١٦٣٨٦

حالــة خرف، بينما كانــت حاالت الكحول 
واضطراباتــه ١٥٣٢٦ حالة وقريب من هذا 
العدد حاالت إدمان ١٥٠٣٥ حالة، وسجلت 
٣٧٧٥ حالة انتحار وكانت أعلى نسبة في 

عام ٢٠١٦ بواقع ٥٤٨ حالة.

(أ.ف.پ) محتجون سودانيون يتظاهرون ضد االنقالب جنوب اخلرطوم 


