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االحد ١٢ يوليو ٢٠٢٠ عربية وعاملية

أنباء سورية

نازحو إدلب جنوا من احلرب ليقعوا بني فكي «كورونا».. و«اجلوع»
عواصم - وكاالت: أصبح النازحون السوريون 
في شمال غرب البالد بني فكي كماشة تفشي ڤيروس 
كورونا املســتجد الذي ارتفعــت حاالت االصابة به 
في ادلب، اضافة الى املجاعة في حال توقف إيصال 
املساعدات عبر احلدود، غداة استخدام روسيا والصني 
حق النقض «الفيتو» لوقف آلية ادخال مســاعدات 
االمم املتحدة االنســانية عبر احلــدود، التي انتهت 
أمــس االول مــدة تفويضها في مجلــس االمن دون 

التوصل الى الية جيدة. 
وبعد جناتهم من الهجوم الكبير الذي شنته قوات 
سورية وميليشيات متحالفة معها بدعم روسي في 
شمال غرب سورية، يعتري نصر أحمد سلطان انه 
خائف على أطفاله العشــرة املكدســني داخل خيمة 
متواضعة شبه خالية من األثاث، في مخيم للنازحني 
قرب مدينة معرة مصرين، في حال توقف املساعدات 
واتساع رقعة انتشار كورونا. ويقول لوكالة فرانس 
برس «تركنا بيوتنا وأرضنا ورزقنا ولم يعد لدينا 
إال هذه املســاعدات التــي يعطوننا إياها، وفي حال 

انقطعت نصبح عرضة للمجاعة».
ووفقــا لــألمم املتحدة، يعتمد نحــو ٢٫٨ مليون 
شــخص في املنطقــة على املســاعدات عبر احلدود 

لتأمني احتياجاتهم اليومية األساسية.
ولم يتمكن مجلس األمن من جتديد آلية إيصال 
املســاعدات عبر احلدود، املعتمــدة منذ العام ٢٠١٤، 
بســبب إصرار روســيا علــى حصر نقــاط إدخال 

املساعدات مبعبر واحد هو باب الهوى (إدلب) وملدة 
٦ اشــهر فقط. وفي تطــور صحي ال يقل اهمية عن 
وقف املساعدات االنسانية مت تسجيل إصابة ثالثة 
من الكــوادر الطبيــة على األقل بڤيــروس كورونا 

املستجد في إدلب منذ اخلميس املاضي.
وأكدت «احلكومة السورية املؤقتة» التي تتولى 
إدارة األراضي اخلاضعة لسيطرة املعارضة، ارتفاع 
اإلصابــات إلى ثالث حاالت. وأشــارت إلى أن ٢٢٢٦ 
شخصا في املنطقة خضعوا حتى اآلن للفحوصات 
الطبية بغية التأكد من إمكانية إصابتهم بكورونا.

وأفــادت تقاريــر إعالمية محلية بــأن املصابني 
الثالثة هم من الكوادر الطبية. وذكرت التقارير أن 
املصابــني اجلديدين من املخالطــني للمريض األول 
الذي مت تشــخيص إصابتــه اخلميس املاضي وهو 
طبيب اعصاب كتم في تركيا، مؤكدة أن املستشفى 
الذي يعمل فيه «املريض رقم صفر» علق أنشطته. 
ويثيــر ذلك مخاوف من وقوع كارثة صحية إذا 
ما امتد الوباء إلى مخيمات النازحني املكتظة والتي 
تفتقد خلدمات املياه والصرف الصحي، يقول نصر 
بانفعــال «إذا لم يتم إدخــال األدوية الى املخيمات، 
سينتهي أمرنا»، مضيفا «ستقضي الكورونا علينا».

وعلى بعد أمتار، يسأل النازح عبدالسالم يوسف 
(٤٧ عاما)، وهو أب لعشرة أطفال بغضب «مع تسجيل 
إصابات عدة بالكورونا، كيف ميكننا االلتزام باحلجر 
داخل املخيمات اذا كانت الناس ال متلك قوتها اليومي 

مع وقف املساعدات؟».
ويوضــح أن وقــف إدخال املســاعدات، في حال 
عدم جتديد اآللية، سيشــكل «كارثة انسانية بحق 
الناس ألن غالبية املهجرين في املخيمات يعتمدون 
بشكل كلي على السلة الشهرية أو اخلبز» الذي يتم 

توزيعه في إطار املساعدات.
ويعتمد النازحون خصوصا على املساعدات لتأمني 
الطعام واملياه واحلصول على اخلدمات االستشفائية 

والتعليمية ألطفالهم، بحسب األمم املتحدة.
ونبهت رئيسة منظمة «سايف ذي تشيلدرن» إنغر 
أيشينغ في بيان أمس األول إلى أن «املعابر احلدودية 
هي الطريقة الوحيدة إليصال املساعدات اإلنسانية 

احليوية، والتي يعتمد األطفال عليها للبقاء».
وقالــت إنه ما لم يتم وضعها «قيد اخلدمة، فلن 
تتمكن العديد من العائالت من تناول الطعام، ولن 

حتصل على رعاية صحية ولن جتد مأوى».
ولــم تثمر خمس عمليــات تصويت في مجلس 
األمن منذ الثالثاء، استخدمت خاللها روسيا والصني 
حق النقض (ڤيتو). وتقول الدول الغربية أن البديل 
يتمتع بالصدقية لهذه اآللية حاليا وأن البيروقراطية 
والسياسة السوريتني متنعان نقال فعاال للمساعدات 
إلى املناطق اخلارجة عن سيطرة دمشق. ومن أمام 
خيمته قرب معرة مصرين، يحذر عبدالسالم من أنه 
وماليني السوريني ســيواجهون «كارثة كبرى أمام 

مرأى العالم أجمع».

ارتفاع اإلصابات إلى ٣ وانتهاء مهلة األمم املتحدة لنقل املساعدات عبر احلدود

(أ.ف.پ) صورة جوية ملخيم قرية معرة مصرين بريف إدلب 

الكاظمي يدشن عملية عسكرية قرب 
احلدود مع إيران: زمن السرقات وّلى

مسلمو البوسنة يحيون الذكرى الـ ٢٥ 
ملذبحة سريبرينتشا التي صدمت العالم

معسكر الدميوقراطيني في هونغ كونغ 
يجري االنتخابات التمهيدية

بغداد- وكاالت: دشن رئيس الوزراء القائد 
العــام للقوات املســلحة العراقية، مصطفى 
الكاظمي عملية عسكرية واسعة من محافظة 
ديالــى ملطاردة خاليا تنظيــم داعش، مؤكدا 
استعادة هيبة الدولة وتصديها للفساد عبر 
احلدود. وأكد رئيس الوزراء العراقي أن مرحلة 
إعادة النظام والقانون بدأت في بالده، وأنه 
لن يتم السماح بسرقة املال العام في املنافذ.

وقال الكاظمي في تصريح صحافي على 
هامــش إعادة افتتاحه منفــذ «مندلي» امس 
«زيارتنــا للمنفــذ هي رســالة واضحة لكل 
الفاســدين بأنه ليس لديكــم موطئ قدم في 
املنافذ احلدودية أجمع»، داعيا «جميع الدوائر 

إلى العمل على محاربة الفســاد ألنه مطلب 
جماهيري».

وتابــع «أعددنا اخلطط الكفيلة مبحاربة 
الفاسدين وعلى اجلميع التكاتف إلجناز هذا 
املطلــب»، موضحا «أننــا منحنا صالحيات 
إلــى رئيس هيئة املنافــذ احلدودية ملالحقة 

الفاسدين في كل املنافذ احلدودية».
ولفت الى ان البالد خسرت ماليني الدوالرات 
بســبب ســوء فرض الضرائب على الســلع 
املســتوردة، وقال الكاظمي ردا على ســؤال 
لوكالة فرانس برس إن احلكومة ســتالحق 
«األشباح» التي كانت تنقل شاحنات البضائع 

عبر احلدود من دون دفع رسوم جمركية.

سريبرينتشا - وكاالت: أحيا البوسنيون 
امس الذكرى اخلامســة والعشــرين ملذبحة 
سريبرينتشا التي راح ضحيتها نحو ٨٠٠٠ 
رجــل وصبي مســلم والتي صدمــت العالم 
باعتبارها جرمية اإلبادة اجلماعية الوحيدة 

في أوروبا منذ احلرب العاملية الثانية.
ووقفــت العائالت املكلومــة أمام نعوش 
ملفوفــة باللون األخضر لتســع ضحايا مت 
التعــرف على رفاتهم حديثا وســيتم دفنها 
في مقبــرة بالقرب من البلدة، حيث تشــير 
شــواهد القبور البيضاء الطويلة إلى مقابر 

٦٦٤٣ ضحية أخرى.
واليــزال نحو ١٠٠٠ مــن ضحايا املذبحة 
في عداد املفقودين بهذه البلدة التي شــهدت 

واحدة من أفظع أحداث حرب البوسنة التي 
دارت رحاها بني ١٩٩٢ و١٩٩٥.

وخاطب قادة العالم احتفالية رسمية بهذه 
الذكرى عبر رابط ڤيديو بعد أن منعهم تفشي 
وباء ڤيروس كورونا من احلضور. وبدال من 
عشــرات األلوف من الزوار الذين يحضرون 
عادة هذا االحتفال السنوي، جاء بضعة آالف 
فقط بعد أن حظر املنظمون الزيارات املنظمة.

وخــالل املناســبة، قال وزيــر اخلارجية 
األميركي مايك بومبيو: «نشعر باحلزن مع 
العائالت التي تسعى بال كلل لتحقيق العدالة 
لـــ ٨ آالف روح بريئة أزهقــت، بعد كل هذه 
السنوات». وكانت واشنطن توسطت في اتفاق 
السالم البوسني بعد شهور من هذه املذبحة.

عواصــم - وكاالت: أجــرى معســكر 
الدميوقراطيني االنتخابات التمهيدية على 
مستوى املجالس الختيار أقوى املرشحني 
خلــوض االنتخابات البرملانية الرســمية 
املقررة في سبتمبر املقبل في هونغ كونغ 

في سبتمبر امس.
ويهدف «املعســكر الدميوقراطي +٣٥ 
االنتخابــات األولية» إلــى احلصول على 
أغلبية ٣٥ مقعدا أو أكثر (أكثر من النصف) 
فــي انتخابــات املجلــس التشــريعي في 
ســبتمبر، وهي خطوة ســتمنحهم املزيد 
من الســلطة لالعتراض على التشريعات 

املؤيدة للمؤسسة احلاكمة.
وقبيل عملية التصويت، داهمت الشرطة 
في هونغ كونغ مقر مركز أبحاث الرأي العام 
وهو مركز اســتطالع رأي مستقل يساعد 
املعارضــة في تنظيم االنتخابات، وفق ما 

أعلن رئيس املركز روبرت تشونغ.
وقال تشونغ، للصحافيني إن الشرطة 
نسخت ملفات من أجهزة الكمبيوتر، غير 
أن الشرطة أشارت إلى أنها عمدت إلى ذلك 
بعد تلقيها معلومــات عن اختراق أجهزة 
كمبيوتر املركز مما أدى إلى تســرب غير 

قانوني للبيانات الشخصية.

(رويترز) جندي عراقي يحرس البوابة االمنية على احلدود املشتركة مع ايران  امس 

دعوات فلسطينية لتصعيد املقاومة رداً على «خطة الضم»
عواصــم- وكاالت: دعــت 
الوطنية واإلســالمية  القوى 
إلــى تصعيــد  الفلســطينية 
املقاومــة الشــعبية ردا على 
جرائم االحتالل اإلســرائيلي، 
مبا فيها: مخطط ضم أراض من 
الضفة الغربية احملتلة، وجرائم 
االســتعماري،  االســتيطان 

والتطهير العرقي.
فــي  القــوى  وأكــدت 
بيــان أوردتــه وكالــة األنباء 
امــس  الفلســطينية (وفــا) 
اســتحالة القبول أو التعاطي 
مع أي أفكار أو مقترحات من 
أي جهة كانــت إلضفاء طابع 
الشرعية على االحتالل، وأن 
احلل الوحيد املقبول فلسطينيا 
هو تطبيق قرارات الشــرعية 
الدوليــة بإنهاء االحتالل بكل 
أشــكاله، ومتكــني الشــعب 
الفلسطيني من ممارسة حقه 
في تقرير املصير، واالستقالل 
الوطنــي فــي دولــة كاملــة 
القدس،  السيادة، وعاصمتها 
وتأمني حــق العودة لالجئني 

وفق القرار األممي ١٩٤.
وحذرت من إقدام االحتالل 

حلملة واســعة إلنقــاذ حياة 
األســرى من سياسة اإلهمال 
الطبــي املتعمــد، بعــد إعالن 
إصابة األســير محمد صالح 
الدين بالسرطان، وخصوصا 
مع تصاعد انتشــار ڤيروس 
كورونــا وإصابــة عــدد مــن 

اقتحمت البلــدة بعدة آليات، 
واعتقلت الشابني عقب مداهمة 
منزلي ذويهما وتفتيشــهما. 
االحتــالل  قــوات  وتكثــف 
خالل الشهرين األخيرين من 
للبلــدة واعتقلت  اقتحاماتها 
أكثر من ٥٥ فلســطينيا.  الى 
ذلك، قالت صحيفة «يديعوت 
أحرونــوت» اإلســرائيلية أن 
الفلسطينية  فصائل املقاومة 
في قطاع غزة متتلك صواريخ 
دقيقة وبعيدة املدى، وحتمل 
رؤوســا حربيــة تــزن مئات 
املــواد  الكيلوغرامــات مــن 
الناســفة، وهي بذلــك قادرة 
علــى تدمير عمــارات وإبراج 
ســكنية في مدينــة تل أبيب. 
وينسجم ذلك مع ما حتدث عنه 
مؤخرا أبو أحمد املتحدث باسم 
سرايا القدس اجلناح العسكري 
حلركة اجلهاد اإلسالمي الذي 
قال إن ضرب تل أبيب أصبح 
مثل ضرب مستوطنة سديروت 
التــي تبعد ٦ كيلومترات عن 
غــزة، أي أن لديهم صواريخ 
قادرة على الوصــول إلى أي 

مكان في إسرائيل.

السجانني بالڤيروس.
إلى ذلــك، اعتقلــت قوات 
االحتــالل اإلســرائيلي، امس 
شابني فلســطينيني من بلدة 
يعبــد غربي جنــني، وأفادت 
مصادر محلية - وفقا لوكالة 
(وفا) - بــأن قوات االحتالل 

(أ.ف.پ) طالب فلسطينيون في املرحلة الثانوية يعبرون عن فرحتهم باعالن نتائج امتحاناتهم في اخلليل امس 

على تنفيذ مخططاته العدوانية 
في قرية املغير شرق محافظة 
وهــي  والبيــرة،  اهللا  رام 
إحدى املناطــق الهامة لقربها 
البنــاء  مــن األغــوار، عبــر 
االستيطاني، وتضييق اخلناق 
على املزارعني. كما دعت القوى 

تركيا تبدأ إجراءات فتح مسجد «آيا صوفيا» أمام املصلني
عواصــم - وكاالت: بدأت 
التركيــة عمليات  الســلطات 
الفحــص فــي مســجد «آيــا 
املعالــم  أشــهر  صوفيــا»، 
الســياحية فــي اســطنبول 
أمس، في إطار االســتعدادات 
اللوجســتية جلعــل املتحف 
السابق الذي كان مسجدا وقبله 
كنيسة، مالئما للمسلمني ألداء 
الصلوات، بعد يوم من إعالن 

البالد إعادة افتتاحه.
وكان املبنــى مغلقــا أمام 
الزائرين أمس، طبقا ملا ذكرته 
وكالة أنباء األناضول الرسمية، 
مضيفــة أن فرقــا مــن وزارة 
الســياحة تتفقد القبة وأربع 

مآذن في إطار االستعدادات.
وامتــألت وســائل إعــالم 
مواليــة للحكومــة بأناشــيد 
دينية وقومية بســبب القرار 

التاريخي.
وكان الرئيس التركي رجب 
طيــب أردوغان قــد قال أمس 
األول، إنه سيجري فتح مسجد 
«آيــا صوفيــا» أمــام اجلميع 
من مواطنــني وأجانب وغير 

مسلمني.
وأضــاف أردوغــان فــي 
إلغــاء  بشــأن  تصريحــات 
«احملكمة اإلدارية العليا»، قرار 
مجلس الــوزراء الصادر عام 
١٩٣٤، القاضــي بتحويل «آيا 
صوفيا» في مدينة إسطنبول 
من مســجد إلى متحف «مثل 
جميــع مســاجدنا، ســتفتح 
أبواب آيا صوفيا أمام اجلميع 
من مواطنــني وأجانب وغير 
مسلمني»، وفقا ملا أوردته وكالة 

األناضول.
وتابع أن «آيا صوفيا» الذي 
يعد تراثا مشتركا لإلنسانية، 
ســيواصل احتضان اجلميع 

الكنــــيسة  وانتــقــــدت 
األرثوذكســية الروسية قرار 
إعادة فتــح مجمع آيا صوفيا 
في اســطنبول أمام املسلمني 
إلى  للصــالة ليعود املجمــع 
وضعه كمسجد وإلغاء صفته 

احلالية كمتحف.
وأعلــن املجلــس العاملــي 
للكنائــس الــذي ميثــل ٣٥٠ 
كنيســة مســيحية أنــه بعث 
برسالة للرئيس التركي يعبر 
فيها عن «احلزن واالستياء» 
إزاء قــراره تعتده آيا صوفيا 

مسجدا.
وكتب يوان ساوكا األمني 
العام بالوكالة ملجلس الكنائس 

على «متسك تركيا بالعلمنة» 
و«رغبتهــا في تــرك نزاعات 

املاضي خلفها».
وأخــذ على أردوغــان أنه 
«قلب هذه اإلشارة اإليجابية 
الى انفتاح تركيا ليجعل منها 
إشــارة اســتبعاد وانقسام»، 
معتبــرا أن هذا القــرار يهدد 
بتشجيع «طموحات مجموعات 
أخرى، خارج تركيا، تســعى 
الى تغيير األمر الواقع وإحياء 
االنقســامات بــني املجتمعات 

الدينية».
وأثار قرار أردوغان تنديدا 
في اليونان وفرنسا وروسيا 
والواليــات املتحــدة، ودانته 
منظمــة األمم املتحدة للثقافة 
والعلــوم (يونيســكو) التي 
كانت أدرجت آيا صوفيا على 

قائمة التراث العاملي.
من جهة أخرى، أقر البرملان 
التركــي أمس قانونا بشــأن 
تغيير هيكل نقابات احملامني، 
في خطوة يقول محامون إنها 
القضاء  ستحد من اســتقالل 
بشــكل أكبر في البــالد التي 
يعتبــرون أن وضــع النظام 
القضائي فيها متدهور بالفعل.
وتظاهــر آالف احملامــني 
في اســطنبول وأنقرة ومدن 
أخــرى احتجاجا على اخلطة 
التي يقولــون إنها تهدف إلى 
إسكات مؤسسات أصبحت بني 
قلة مازالت تعارض علنا سجل 
احلكومة املتعلق بحكم القانون 

وحقوق اإلنسان.
التشريع اجلديد  ويسمح 
أكثــر مــن نقابــة  بتشــكيل 
للمحامــني فــي كل إقليم بدال 
من النظام احلالي الذي كانت 
فيه لكل إقليم نقابة، وهو ما 
يقلل من قوة تلك املؤسسات.

ومقــره جنيڤ في الرســالة 
أن «آيــا صوفيا كانــت مكانا 
لالنفتــاح والتالقــي والوحي 
األمم  جميــع  مــن  للنــاس 

والديانات».
وأتى تصريح أردوغان إثر 
الدولة  حكم أصدره مجلــس 
التركي، أعلــى محكمة إدارية 
فــي البالد، بناء على مراجعة 
تقدمــت بهــا منظمــات عدة، 
وقضى بإبطال القرار الصادر 
في العام ١٩٣٤ والذي حتولت 
مبوجبه آيا صوفيا من مسجد 

إلى متحف.
وأضــاف ســاوكا أن مــا 
شــكلته آيا صوفيا كان دليال 

املجلس العاملي للكنائس يعبر عن «احلزن واالستياء» إزاء القرار

(رويترز) سيدة تلتقط صورة «سيلفي» وفي اخللف متحف آيا صوفيا قبل اعادته الى مسجد 

بشكل أكثر صدقا وأصالة».
ودعا أردوغان اجلميع إلى 
احتــرام القرار الــذي اتخذته 
الهيئات القضائية والتنفيذية 
في تركيا حول «آيا صوفيا»، 
مؤكدا أن أي موقف بخصوص 
ذلك «يتجاوز التعبير عن اآلراء 

نعده انتهاكا الستقاللنا».
ودعا الــى مرافقتــه ألداء 
صالة اجلمعة مبناسبة افتتاح 
«آيا صوفيا» املســجد في ٢٤ 

اجلاري.
وذكــر أنــه ســيتم إلغــاء 
رســوم الدخول إلى مســجد 
«آيا صوفيا» عقب رفع وضع 

املتحف عنه.


