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� 1920شهيداً و 9875جريح ًا ح�صيلة  35يوم ًا من العدوان على غزة

13

ا�ست�شهاد طفل في الخليل بر�صا�ص االحتالل والمقاومة توا�صل دك الم�ستوطنات بال�صواريخ
ارتفع عدد ضحايا العدوان الوحشي لقوات االحتالل
اليهودي على قطاع غزة في يومه الخامس والثالثين إلى
ستة شهداء وعشرات الجرحى ليصل عدد الشهداء منذ بدء
العدوان في السابع من الشهر الماضي إلى  1920وعدد
الجرحى إلى أكثر من  9875جريحاً.
و أش��ارت مصادر طبية فلسطينية ال��ى أن فلسطينية
استشهدت وأصيب أف��راد أسرتها في غ��ارة جوية على
منزلهم ش��رق خ��ان يونس جنوب القطاع ،حيث قصفت
طائرات االحتالل منزل الفلسطيني أيمن بركة في بلدة بني
سهيال ما أسفر عن إصابته واستشهاد زوجته أماني العبد
بركة وإصابة عدد من أفراد أسرته.
كما شنت طائرات العدو الحربية سلسلة غ��ارات على
منطقة األنفاق على الحدود المصرية الفلسطينية فجرا ً
ألحقت أض��رارا ً مادية في منازل السكان في تلك المنطقة
من دون وقوع إصابات بينما استشهد فلسطيني فجرا ً في
قصف تجمع لفلسطينيين شمال مدينة رفح.
كما شنت الطائرات اليهودية غارة جديدة باتجاه أرض
زراعية في خربة العدس شمال رفح اضافة إلى قصفها
منزال ً يعود لعائلة أبو هويشل في منطقة المغراقة وسط
قطاع غزة ما أدى إلى تدميره في شكل كامل.
وفي السياق ،أش��ارت مصادر أن قوة من جيش العدو
«اإلس��رائ��ي��ل��ي» أطلقت ال��ن��ار على الطفل خليل العناتي
والبالغ من العمر  12عاماً ،بينما كان يتواجد امام منزله في
المخيم بالخليل ،من دون ان تكون وقعت اية مواجهات مع
الجنود.
وأشارت مصادر طبية فلسطينية أن الطفل خليل استشهد
متأثرا ً باصابته برصاصة اخترقت ظهره وخرجت من أسفل

بطنه أطلقها جنود االحتالل صوبه وهو يلهو أمام منزله
وذلك خالل اقتحام قوة عسكرية «اسرائيلية» منطقة نبعة
الحفارة في مخيم الفوار.
ووص��ل الطفل إلى مستشفى األهلي بالخليل في حالة
خطرة ج��دا ً حيث ح��اول األطباء انعاشه والسيطرة على
نزيف حاد من جسده إال أنه سرعان ما فارق الحياة.
ج��اء ذل��ك ف��ي وق��ت اقتحم مستوطنون يهود باحات
المسجد االقصى في مدينة القدس المحتلة من جهة باب
المغاربة فيما ش��ددت ق��وات اإلحتالل من إجراءاتها على
بوابات المسجد ومنعت جميع النساء من دخوله.
وف��ي المقابل واص��ل��ت فصائل المقاومة الفلسطينية
اس��ت��ه��داف م��واق��ع االح��ت�لال «اإلس��رائ��ي��ل��ي» وتجمعاته
االستيطانية بالصواريخ وقذائف الهاون وذلك في إطار
ردها على العدوان المتواصل على الفلسطينيين في قطاع
غزة المحاصر.
وذك��رت مصادر االحتالل «اإلسرائيلي» أن صاروخين
أطلقتهما المقاومة الفلسطينية سقطا ف��ي مستوطنة
«أشكول» قرب القطاع صباح أمس ،بينما سقطت قذائف
هاون عدة في معبر كرم أبو سالم على الحدود بين قطاع
غزة واألراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام .1948
كما دوت صافرات اإلنذار في مستوطنات جنوب عسقالن
في وقت أكدت وسائل إعالم االحتالل تصاعد حالة التململ
والسخط بين المستوطنين اليهود تجاه سياسات رئيس
حكومة كيانهم بنيامين نتنياهو وعجزها عن مواجهة
المقاومة الفلسطينية .كما دوت ص��اف��رات اإلن���ذار في
مستوطنات «ي��اد مردخاي» و«نتيف هعتسرا» و«ناحل
عوز» و «أحراش ملكة».

رئي�س الوفد الماليزي �إلى �أوكرانيا :زرنا موقع تحطم الطائرة  3مرات فقط

الحرب من ّ
غزة ( ...تتمة �ص)1
هكذا يتضح أنّ ثمة فجوة واسعة في تقدير الوضع
الميداني واألف��ق الجيوسياسي للصراع بين المقاومة
و«إسرائيل» تجعل من المفاوضات في هذه اآلونة أمرا ً بالغ
الصعوبة إن لم يكن مستحيالً .الحرب مستمرة ،إذاً ،بوتائر
متدرجة ومتسارعة.
المقاومة كانت وضعت العدو أمام «خيارين» في حال
عدم استجابته مطالبها :األول ،حرب صاروخية تشمل
األرض المحتلة برمتها ،وال سيما المرافق الحيوية كمطار
بن غ��وري��ون ،ما ُيلحق أش��د األض���رار باقتصاد العدو.
الثاني ،استدراج العدو إلى حرب برية داخل القطاع حيث
الكثافة السكانية وشبكة األنفاق وفرص اإليقاع واالشتباك
واإلنهاك الشديد.
«إسرائيل» ّ
فضلت «الخيار» األول بدليل أنها كانت
البادئة بخرق وقف إطالق النار بل المبادرة أيضا ً إلى وقف
تشغيل مطار بن غوريون الكائن على مقربة من تل أبيب
لتفادي خسائر شديدة متوقعة .ومن المفترض أن يعني
قيام المقاومة بإمطار «إسرائيل» بمزيد من الصواريخ
وجود عدد كبير منها لديها ما يمكّنها من االستمرار في
الحرب م��دة طويلة ،كما من المفترض أن يكون لديها
الموجهة يمكّنها من تدقيق التصويب
طراز من الصواريخ
ّ
واإلصابة وإلحاق أضرار بالغة باألهداف المضروبة .وغني
عن البيان أن النجاح في إكراه «إسرائيل» على التسليم
بمطالب المقاومة كشرط الستئناف المفاوضات معها
يتوقف على مدى وفرة الصواريخ لديها ومدى فعاليتها
التدميرية ونجاحها في ش ّل االقتصاد «اإلسرائيلي».
غير أنّ استجابة «إسرائيل» للتحدي موضوع «الخيار»
األول للمقاومة ال يعني بالضرورة أنها ،كما المقاومة،
لن تلجأ الى «الخيار» الثاني .فقد ترتأي القيادة العليا
السياسية والعسكرية في «إسرائيل» أنه يمكن تحديد
خسائر الحرب باجتياح القطاع لتدمير شبكة أنفاقه وكسر
إرادة المقاومة .ثم أن المقاومة قد تجد أن في مقدورها شن
حرب غوار متنقلة وراء خطوط العدو أو في مواجهته إذا
ما حاول التوغل في القطاع لتدمير األنفاق ما يؤدي إلى
تأجيج حرب برية شديدة.
كل االحتماالت المار ذكرها ممكنة الحدوث ومؤثرة.
ٍ
احتماالت وتح ّوالت
غير أن كلها أو بعضها يتوقف على
أخرى ممكنة الحدوث في المنطقة .ذلك أن قياديين وخبراء

إستراتيجيين عربا ً مقتدرين يعتقدون أن ثمة مخططا ً
أميركيا ً يتناول المنطقة برمتها وأن ما يحدث في بعض
الساحات ومسارح العمليات يتوقف على أو يؤثر في ما
يحدث أو ُي َع ّد لحدوثه في بعضها اآلخر .ثمة أسئلة ُتطرح
في هذا المجال:
هل ما ح��دث في سورية مقدمة لما ح��دث الحقا ً في
العراق؟ هل ما حدث في كال البلدين له صلة غير مباشرة
بالمفاوضات النووية الجارية بين مجموعة  1+5وإيران؟
ما تداعيات التدخل العسكري األميركي ض ّد «داعش» في
العراق على اإلرهابيين والتكفيريين في سورية ولبنان؟
هل من مخطط إلعادة رسم الخريطة السياسية للمنطقة،
بمشرقها ومغربها ،في إطار الحرب التي يشنها «اإلسالم
الجهادي» بتالوينه جميعاً؟
ثمة س���ؤال إض��اف��ي :ه��ل تكتفي ال���دول المسته َد َفة
بالمخطط األميركي أو المتضررة منه بالرد موضعيا ً في
مواقع االستهداف أم تراها تر ّد على نح ٍو أوسع وأفعل؟
لنأخذ المشهد الفلسطيني الراهن مثالً .إن المتضررين من
حرب «إسرائيل» على الفلسطينيين عموما ً وعلى المقاومة
في غزة خصوصا ً هم حلفاء المقاومة الفلسطينية في محور
الممانعة والمقاومة (لبنان وسورية والعراق وإي��ران).
كيف سيرد هؤالء على الحرب بشعبتيها «اإلسرائيلية»
والداعشية التي تستهدفهم؟ هل يتركون المقاومة في غزة
لقدرها أم يفتحون في وجهها جبهة أخرى أو أكثر للجمها
أو حتى لتحجيمها؟
ق���ادة «إس��رائ��ي��ل» فاجأتهم المقاومة الفلسطينية
بفعاليتها القتالية المتقدمة .هم يتشاكون اآلن قائلين :إذا
كانت صواريخ «حماس» و«الجهاد» بهذا العدد والحجم
والفعالية ،فكيف تكون صواريخ حزب الله األكثر عددا ً
واألكبر حجما ً واألطول مدى وبالتالي األعظم فعالية؟
هل تخاطر «إسرائيل» ،والحال هذه ،بحرب اجتياح
مكلفة في قطاع غزة بدعوى أنها تستأهل المخاطرة والثمن
الفادح لتفادي وضع الكيان الصهيوني بين كفتي كماشة
صاروخية بالغتي الخطورة في غزة ولبنان؟
أم هل ت��راه يكون محور الممانعة والمقاومة هو من
يفاجئ «إسرائيل»؟

د .عصام نعمان

بوتين� :أرمينيا و�أذربيجان ت�سعيان �إلى
ّ
حل النزاع حول �إقليم ناغورني قره باخ �سلمي ًا
أعلن الرئيس ال��روس��ي فالديمير بوتين ان أرمينيا
وأذربيجان تملكان إرادة طيبة لحل النزاع ح��ول إقليم
ناغورني قره باخ بالطرق السلمية.
وقال خالل لقائه الرئيسين األرميني سيرج ساركسيان
واألذربيجاني إلهام عالييف يوم أمس في مقره بسوتشي
جنوب روسيا «أنظر بارتياح إلى أن الرئيس األذربيجاني
لفت األنظار إلى ضرورة حل القضية بالطرق السلمية كما
قال الرئيس األرميني الشيء نفسه وإنه في حقيقة األمر أهم
شيء ألنه ال توجد مأساة أكبر من قتل اإلنسان».
وأضاف بوتين« :من الممكن تسوية كل األوضاع الصعبة
في حال وجود إرادة طيبة ويبدو لي أن مثل هذه اإلرادة
الطيبة موجود من جانب الشعبين األذربيجاني واألرميني
على حد سواء».
وكان دميتري بيسكوف الناطق الصحافي باسم الرئيس

الروسي قد صرح في وقت سابق أن روسيا ال تستثني عقد
قمة ثالثية بمشاركة روسيا وإرمينيا وأذربيجان في شأن
قضية قره باغ.
وأضاف بيسكوف معلقا ً على الوضع في ناغورني قره
باغ« :كل األطراف تعبّر عن قلقها من تصاعد حدة التوتر
بسبب األحداث التي جرت في األيام األخيرة وأسفرت عن
سقوط الكثير من الضحايا».
وتبادلت الجارتان أرمينيا وأذربيجان االتهامات بسبب
االشتباكات األخيرة قرب إقليم ناغورني قره باخ المتنازع
عليه منذ عقود والتي أسفرت عن مقتل  12جنديا ً على األقل.
وكانت أذربيجان أعلنت السبت الماضي مقتل  12عسكريا ً
من قواتها خالل اشتباكات مع القوات األرمينية على الحدود
بين البلدين وكشفت التوترات في األيام القليلة الماضية عن
خطر اتساع النزاع حول اإلقليم.

مو�سكو تتهم الخارجية البريطانية بت�ضليل المجتمع الدولي
رفضت ال��س��ف��ارة ال��روس��ي��ة في
بريطانيا االت��ه��ام��ات المتحيزة
الموجهة إلى موسكو من قبل وزير
الخارجية البريطاني فيليب هاموند
في شأن األزمة األوكرانية ،بحسب
ما جاء في بيان صدر عن السفارة
على موقعها االلكتروني.
وقال البيان« :ال يمكننا الموافقة
على االتهامات المتحيزة لفيليب
ه��ام��ون��د وم��ف��اده��ا ب���أن روس��ي��ا
متورطة في أعمال تخريبية وزادت
ض��خ األس��ل��ح��ة ال��ث��ق��ي��ل��ة وت��ق��وم
بتسليح االنفصاليين» ...ونعتبر
ه��ذه االت��ه��ام��ات تصريحا ً خاطئا ً
وغير مقبول يضلل الناس .ولم تقم
روسيا وال تقوم بتصدير األسلحة
إلى أوكرانيا».
وعبرت السفارة أيضا ًعن دهشتها
من نفي الحكومة البريطانية وجود
كارثة إنسانية في شرق أوكرانيا.
وقالت« :اذا فضلت وسائل اإلعالم
البريطانية ألسباب غير معروفة
عدم إبالغ المجتمع بها ،فال يعني
ذلك أن الكارثة اإلنسانية الهائلة
ليست م��وج��ودة .وال يعد الصمت
المقصود ب��ه��ذا ال��ش��أن إال موقفا ً
متحيزا ً وتشويها ً للواقع».
وذك��رت أن كييف تواصل على
رغم االتفاقات الموجودة «العملية
العسكرية الواسعة النطاق في هذه
المنطقة باستخدام المعدات الثقيلة
والمدرعات ومنظومات صواريخ
«غراد» ،األمر الذي يؤدي إلى مقتل
السكان المدنيين وتدمير البنية
التحتية المدنية».
وت���اب���ع���ت أن ع��ل��ى ال��ق��ي��ادة
البريطانية بدال ً من تضليل المجتمع
ال��دول��ي أن «تعمل شيئا ً إلجبار
كييف على وق��ف قتل المدنيين
األبرياء ومنع وقوع كارثة إنسانية
هائلة وبدء حوار سياسي حقيقي
شامل».
وكان وزير الخارجية البريطاني
فيليب هاموند أعلن ي��وم السبت
في بيان له أنه ال توجد أية ظروف
لتقديم مساعدة إنسانية لشرق
أوكرانيا .وعبّر عن اعتقاده أن على
روسيا االمتناع عن أية أعمال قد
«ت��ؤدي الى تعميق عدم االستقرار
في المنطقة وتداعيات أخرى تسفر
عن خسائر في العالقات بين روسيا
وأوروبا».
وجاء في بيان السفارة الروسية
في لندن مع تسجيل بعثة المتابعة
لمنظمة األمن والتعاون في أوروبا

إلى أوكرانيا ،ان آثار دمار كبير في
مدينة شاختيورسك ش��رق البالد
والتي تعرضت لقصف عنيف ليل
الخميس  -الجمعة.
وج����اء ف��ي ت��ق��ري��ر ال��ب��ع��ث��ة أن
المراقبين زاروا مدينة شاختيورسك
الواقعة على بعد  57كيلومترا ً شرق
مدينة دونيتسك وعلى بعد 21
كيلومترا ً شمال غربي مدينة توريز.
ولم يكن أحد في ش��وارع المدينة.
والمحالت التجارية مغلقة .وتحدث
السكان المحليون للمراقبين أن
المياه في المنازل تتوافر لساعتين
في اليوم ،أما الغاز والكهرباء فال
وجود لهما منذ  27تموز.
وأض��اف التقرير أن المراقبين
سجلوا األض��رار التي ألحقها على
األرج����ح ال��ق��ص��ف ال��م��دف��ع��ي على
المدينة ليل الخميس -الجمعة من
دون تقديم معلومات حول مصدر
القصف ،وأش��اروا الى تدمير كمية
كبيرة من الشقق في مبنيين سكنيين
في شارع واحد .وفي شارع آخر تم
تدمير شقتين بالكامل.
وكانت القوات األوكرانية قامت

منذ أكثر من أسبوع بهجوم على
المدينة في محاولة للسيطرة عليها
والقيام بتطويق مدينة دونيتسك،
في ما أعلنت «جمهورية دونيتسك
الشعبية» على صفحتها في موقع
ال��ت��واص��ل االج��ت��م��اع��ي «ت��وي��ت��ر»
أن ال���ق���وات األوك���ران���ي���ة قصفت
منتصف الليل مدن شاختيورسك
وتوريز وسنيجنويه في مقاطعة
دونيتسك.
وفي السياق ،قالت وزارة اإلعالم
لـ «جمهورية دونيتسك» أن الشرط
الرئيسي لوقف إطالق النار من قبل
ق��وات ال��دف��اع الشعبي ف��ي شرق
أوكرانيا هو تطبيقه من قبل الجيش
األوك��ران��ي ،وف��ق ما ج��اء في بيان
صدر عن الوزارة ونشر على موقعها
اإللكتروني.
وأض���اف ال��ب��ي��ان« :ال يمكن أن
يكون وقف إطالق النار إال متبادالً.
ولكن بغض النظر ع��ن ال��دع��وات
الموجهة إلى كييف بما في ذلك من
جانب المجتمع الدولي ال تزال كييف
ماضية بعمليتها التنكيلية .إضافة
ال��ى أن المشاورات غير الرسمية

بمشاركة منظمة األمن والتعاون في
أوروبا تفشل ،لكن حكومة دونيتسك
مستعدة لمواصلتها».
ك��م��ا أش����ارت ال�����وزارة إل���ى أن
االنسحاب الكامل للقوات األوكرانية
من أراض��ي الجمهورية ومشاركة
م��س��ؤول��ي ال��ج��ان��ب األوك���ران���ي
ف��ي ال��م��ف��اوض��ات ش��رط��ان لبدء
«المفاوضات ح��ول أي��ة تسوية»،
مشيرة إلى اص��رار دونيتسك على
أنه ال يجب الخلط بين وقف إطالق
النار والمفاوضات.
وق����ال ال��ب��ي��ان« :ل���م ت��ج�� ِر في
الماضي إال مشاورات غير رسمية
بمشاركة مجموعة اتصال ال تملك
أية صالحيات .ولم ينفذ الجانب
األوكراني االتفاق حول وقف إطالق
النار الذي تم التوصل إليه.
وك��ان رئيس وزراء «جمهورية
دون��ي��ت��س��ك الشعبية» ألكسندر
زاخارتشينكو أعلن في وقت سابق
استعداده لوقف المواجهة المسلحة
مع القوات األوكرانية لمنع انتشار
الكارثة اإلنسانية في المنطقة.
وفي شأن آخر ،قال الو بان تاي

وزير العدل التركي يعلن و�صوله �إلى رئا�سة البالد

�أردوغان مرتاح قبل فوزه ومناف�ساه ا�ستعدا للهزيمة

منافس أردوغان ديمرطاش

أعلن وزي��ر العدل التركي عن ف��وز رئيس ال���وزراء رج��ب طيب
أردوغان باالنتخابات الرئاسية من الجولة االولى ليكون الرئيس
الثاني عشر لتركيا واالول الذي يفوز بانتخابات مباشرة من قبل
الشعب.
استطالع للرأي أظهر
وكانت شركة «أي أند جي» قد نشرت آخر
ٍ
تقدم أردوغان بنسبة  55.1في المئة مقابل  33.3في المئة ألوغلو،
و 11.6في المئة لصالح ديمرطاش.
وكانت مراكز االقتراع قد افتتحت أبوابها لالنتخابات الرئاسية
التركية ،عند الساعة الخامسة صباحا ً من يوم أمس ،حيث أشارت
استطالعات ال��رأي ال��ى احتمال ف��وز رئيس ال���وزراء رج��ب طيب
أردوغان ،ذي التوجهات اإلسالمية بنسبة تزيد على الخمسين في
المئة المطلوبة للفوز في االنتخابات من الجولة األولى ،والتي من
المتوقع أن تعلن نتائجها الرسمية اليوم االثنين.
وانتهت عملية االقتراع في الثانية من بعد ظهر يوم أمس بتوقيت
غرينتش ،حيث توجه نحو ثالثة وخمسين مليون ناخب تركي إلى
مراكز االقتراع الختيار رئيس جديد للبالد خلفا ً للرئيس الحالي
عبدالله ُغل في أول انتخابات رئاسية مباشرة تجري في البالد بعد
أن كانت الحسابات البرلمانية تتكفل بهذه المهمة.
وتأتي ه��ذه الخطوة بعد حمالت انتخابية لم ُتثر الكثير من
الحماسة في الشارع التركي المنقسم بين المرشحين الثالثة على
اعتبار ان النتائج محسومة مسبقا ً لمصلحة رئيس ال��وزراء رجب
طيب اردوغ���ان ،في حين يتأرجح خصماه اكمل الدين احسان
اوغلو مرشح أكبر أحزاب المعارضة ،والنائب الكردي صالح الدين
ديمرطاش بين تجاذبات الممكن والمتاح.

وإذا كانت المشكلة التي تقف في طريق إحسان أوغلو تتمثل
بصعوبة جمع أصوات اليساريين والقوميين وبعض اإلسالميين في
بوتقة واحدة ،فإن العقبة في طريق ديمرطاش ال تقل تعقيدا ً بخاصة
أن أردوغان وحزبه تمكنا من التغلغل في ثنايا الثوب الكردي عبر
وع��ود السالم ،قاطعين الطريق عليه أم��ام حشد كل األك��راد إلى
جانبه.
ناهيك عن يأس البعض من القدرة على تغيير موازين صناديق
االقتراع بعد فوز حزب العدالة والتنمية بثالثة استحقاقات برلمانية
متتالية ،تمهد الطريق للرجل القوي وحزبه القادر على الحشد للعبور
إلى القصر الرئاسي ،مؤكدا ً رغبته في توسيع أبواب صالحياته إذ
يكون الحاكم الفعلي لتركيا ،وهنا قد يتحول الصراع حول صالحيات
الحكم بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء.
في حين كانت تشي أغلب التوقعات قبل االنتخابات الرئاسية
بنجاح أردوغ��ان ،لكن كل التحليالت تتفق حول ضبابية مستقبل
حزب العدالة والتنمية ان فاز زعيمه برئاسة الجمهورية ،وهو ما
جعل البعض يربط استمرار سطوع نجم اردوغان في سدة الحكم
بأفول نجم حزب حكم البالد الكثر من عقد.
وكان المرشح األوفر حظا ً أردوغان قد اختتم أول من أمس حملته
االنتخابية مكررا ً وعده ببناء تركيا جديدة ،واع��دا ً بوالدة جديدة
لتركيا قوية ستبعث من رمادها.
وشدد رئيس الحكومة على أن «نهاية تركيا القديمة وسياساتها
الحزبية قد حانت ،والسياسات القائمة على األصل العرقي ونمط
الحياة و ّلت» ،معلنا ً نفسه «مرشح الشعب» وواعدا ً أن يكون رئيسا ً
لـ 77مليون تركي ومكافحة كل شكل من أشكال التمييز ،بحسب قوله.

عائلة تدلي بصوتها

رئيس مجموعة الخبراء الماليزيين
العاملين في موقع تحطم الطائرة
الماليزية في ش��رق أوكرانيا «إن
خ��ب��راءه زاروا م��وق��ع ال��ح��ادث 3
م��رات على األكثر» ،مضيفا ً أن كل
زي��ارة «ل��م ت��دم س��وى  3ساعات،
وأن الوصول إلى الموقع كان مهمة
صعبة للغاية».
ومن المتوقع أن يعود  90خبيرا ً
وشرطيا ً ماليزيا ً من الذين عملوا
في موقع الكارثة بأوكرانيا إلى
ك��واالل��م��ب��ور .كما م��ن المتوقع أن
تعود مجموعة أخيرة من الخبراء
الماليزيين إلى الوطن بعد يومين.
وك��ان الخبراء الدوليون عادوا
في  8آب من أوكرانيا إلى هولندا.
ولم تتجاوز فترة عملهم في موقع
الكارثة في شرق أوكرانيا أسبوعا ً
واح��داً ،حيث كان من المخطط منذ
البداية أن البحث الدقيق سيتطلب
شهرا ً واحدا ً على األقل.
وق��ال رئيس ال���وزراء الهولندي
م����ارك روت����ه إن���ه «م���ن المخطط
استئناف األع��م��ال عندما يسمح
الوضع بذلك».

