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األربعاء ٢٥ يناير ٢٠٢٣ عربية وعاملية

إدانات لتمزيق سياسي متطرف  نسخة من املصحف في «الهاي» 
السعودية: خطوة استفزازية .. وتركيا تستدعي السفير الهولندي

عواصم - وكاالت: بعد يومني على حرق متطرف 
سويدي لنسخة من املصحف الشريف، أقدم زعيم 
حركة «بيغيدا» املتطرفة املناهضة لإلسالم في هولندا، 
إدوين واغنسفيلد، على متزيق نسخة من املصحف 
الشــريف في مدينة الهاي الهولندية، حتت حماية 

الشرطة الهولندية.
وشــارك زعيم الفــرع الهولندي مــن حركة 
(األوروبيون الوطنيون ضد أسلمة الغرب) العنصرية 
عبر تويتر، مقطعا مصورا ينقل فعلته االستفزازية، 
التي وقعت أمام مبنى البرملان في الهاي. وحسبما 
تداولته وسائل إعالم، فإن الشرطة الهولندية منحته 
اإلذن بهذا الفعل شــريطة أال يحرق الكتاب املقدس 
للمســلمني، إال أنه قام الحقا كما ظهر في الڤيديو 
بحرق صفحات املصحف املمزقة بعد أن وطأها بقدمه.

وظهر في الڤيديو أفراد في الشــرطة الهولندية 
يقفون وراء املتطرف اليميني من دون أن يحركوا 
ساكنا، وهو يقوم بتمزيق صفحات القرآن والدوس 

عليها.
واحتجاجا على االعتداء املتجدد لليمني املتطرف 
األوروبي على املقدسات اإلسالمية، توالت اإلدانات من 
الدول العربية واإلسالمية حيث نددت اململكة العربية 
السعودية باحلادثة، وأعربت وزارة اخلارجية عن إدانة 
واستنكار اململكة الشديدين للحادث، واعتبرت ان هذه 
اخلطوة استفزاز ملشاعر ماليني املسلمني حول العالم.

وأكدت وزارة اخلارجية موقف اململكة الداعي إلى 
نشر قيم احلوار والتسامح والتعايش ونبذ دواعي 

الكراهية والتطرف.

بدورها، أدانت دولة اإلمارات بشدة حرق املصحف، 
وأكدت وزارة اخلارجية والتعاون الدولي، في بيان، 
رفض دولة اإلمارات الدائم جلميع املمارســات التي 
تستهدف زعزعة األمن واالستقرار وتتنافى مع القيم 

واملبادئ اإلنسانية واألخالقية.
وشددت الوزارة على ضرورة احترام الرموز الدينية 
واملقدسات واالبتعاد عن التحريض واالستقطاب، في 
وقت يحتاج فيه العالم إلى العمل معا من أجل نشر 

قيم التسامح والتعايش، ونبذ الكراهية والتطرف.
من جهتها أعلنت وزارة اخلارجية التركية استدعاء 

السفير الهولندي.
وقالت الوزارة إنه مت حتذير السفير من السماح 
بأعمال «اســتفزازية مماثلة» في املستقبل، واصفه 
االحتجاج بـ«الهجوم اخلسيس» على «كتاب مقدس 

لإلسالم».
والسبت املاضي، قام املتطرف الدمناركي راسموس 
بالودان بحرق املصحف الشريف قرب سفارة تركيا 

في العاصمة السويدية ستوكهولم.
وأدان الناطق باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، 
االعتداء الذي طال القــرآن الكرمي في مدينة الهاي 

الهولندية.
وقال قالــن في تغريدة: «ال أحد يســتطيع أن 
يدافع عن جرمية الكراهية الفاشية هذه بأنها حرية 
وتسامح. يتعني على أوروبا أن تضع حدا لهذا االجتاه 
املظلــم». وأضاف قائال: «ال ميكنكم أن تطفئوا نور 

اهللا بأنفاسكم القامتة».
بدوره، ندد عمر جليك، الناطق باسم حزب العدالة 

والتنمية احلاكم في تركيا، بأشد العبارات باالعتداء 
الذي طال القرآن الكرمي في الهاي.

وقال جليك، في تغريدة: «إن الفاشيني يهددون كافة 
األديان والقيم اإلنسانية. يجب على السلطات الهولندية 
اتخاذ موقف واضح ضد هذا الهجوم الفاشي». ونظمت 
اجلالية التركية في نيويورك، مظاهرة احتجاج أمام 
قنصلية الســويد رفضا حلرق نسخة من القرآن 

الكرمي أمام السفارة التركية في السويد.
كما دانت منظمة حتالف احلضارات التابعة لألمم 
املتحدة واالحتاد األوروبي وأملانيا والواليات املتحدة 
ودول غربية أخرى حادثة إحراق املصحف الشريف، 
مطالبة السلطات السويدية باتخاذ خطوات جتاهها.

ونددت وزارة اخلارجية الفلســطينية واملجلس 
الوطني الفلسطيني، بتمزيق نسخة من املصحف.

واعتبرته وزارة اخلارجية واملغتربني الفلسطينية 
اعتداء صارخا على مشاعر ماليني املسلمني. وأكدت 
أن إحراق نســخة من القرآن الكــرمي امتداد لثقافة 
الكراهية والعنصرية، وعدم االعتراف باآلخر، ومحاولة 
للمســاس، واالعتداء على مبادئ حقوق اإلنســان 
والتعايش السلمي بني أتباع الديانات املختلفة، وحرية 

الرأي والرأي اآلخر.
وطالبت الوزارة اجلهات الدولية كافة باتخاذ ما 
يلزم من اإلجــراءات والتدابير القانونية ملنع تكرار 
مثل هذه املمارسات االستفزازية، كما طالبت األمني 
العام لألمم املتحدة والهيئات األممية املختصة بسرعة 
املبادرة حلراك دولي فاعل لتعزيز ثقافة التســامح 
وجترمي مرتكبي هذه االنتهاكات ومن يقف خلفهم.

بعد يومني من اعتداء مماثل من قبل سياسي دمناركي في السويد
بايدن يحث الكونغرس على اإلسراع في مترير 

تشريع جديد حلظر األسلحة الهجومية

إقاالت واستقاالت في أوكرانيا لـ «طمأنة احللفاء»
وروسيا حتّذر من تسليم دبابات «ليوبارد» إلى كييڤ

فرنسا تعيد أكثر من ٤٥ امرأة وطفًال من 
مخيمات االحتجاز في شمال شرق سورية

عواصــم - وكاالت: أدين أربعة عناصر 
من ميليشيا «أوث كيبرز» (حراس القسم) 
اليمينية املتطرفة بالتمرد لدورهم في الهجوم 
على مقر الكونغرس األميركي «الكابيتول» 
في واشنطن، في ختام ثاني محاكمة جتري 
بهــذه التهمة النادرة جدا. واتهم ١٤ ناشــطا 
فقط من بني اكثر من ٩٥٠ موقوفا من أنصار 
الرئيس اجلمهوري الســابق دونالد ترامب 
منــذ الهجوم علــى الكابيتول فــي ٦ يناير 
٢٠٢١ ينتمون إلى مجموعتني صغيرتني من 
اليمني املتطرف، هم تسعة عناصر من «أوث 
كيبرز» وخمسة من «براود بويز» (الشباب 
الفخورون)، بـ«التمرد»، وهي تهمة تعاقب 
بالسجن عشرين عاما ويدان بها من خطط 
الســتخدام القوة بهدف التصدي للحكومة. 
ونظمت محكمة واشنطن الفيدرالية محاكمة 
عناصر «أوث كيبرز» املتهمني بأنهم تدربوا 
وتسلحوا لتحقيق مخططهم، على مرحلتني 

لعدم توافر مساحة كافية في القاعة.
وانتهت احملاكمة األولى في نوفمبر بحكم 
متباين، إذ أدين مؤسس امليليشيا ستيوارت 

رودس ومسؤول محلي بالتمرد، فيما متت 
تبرئة املتهمني الثالثة اآلخرين الذين كانوا 

يحاكمون معهم.
وفي ختام احملاكمة الثانية أدان احمللفون 
آخر أربعة متهمني من عناصر «أوث كيبرز» 
الذيــن تتــراوح أعمارهم بــني ٣٨ و٦٤ عاما 
ووصفهم االتهام بأنهــم «خونة» خطيرون 
فيما اعتبر محاموهم أنهم مجرد «متبجحني».

من جهة أخرى، حث الرئيس األميركي جو 
بايدن، الكونغرس (مبجلسيه) على اإلسراع في 
مترير تشريع جديد يحظر األسلحة الهجومية، 
وذلك عقب أحداث إطــالق النيران األخيرة، 
من بينها حادثة كاليفورنيا التي أسفرت عن 
ســقوط ضحايا. وقال بايدن في بيان نشره 
البيت األبيض امس األول «قدمت السيناتور 
الدميوقراطية األميركية ديان فاينستاين مجددا 
حظــرا على األســلحة الهجومية في مجلس 
الشــيوخ، باإلضافة إلى تشــريع يرفع سن 
شرائها إلى ٢١ عاما. أحث مجلسي الكونغرس 
على التصرف بسرعة وتسليم حظر األسلحة 

الهجومية هذا إلى مكتبي».

عواصم - وكاالت: شهدت أوكرانيا استقاالت 
وإقاالت ملجموعة من كبار املسؤولني، امس، 
بعد أن كشفت وسائل إعالم محلية عن فساد 
داخل اجليــش الذي يخوض معارك ضارية 
ضد الهجوم العسكري الروسي املستمر منذ 
قرابة العام. وأعلنت احلكومة األوكرانية، امس، 
إقالة ٥ حكام مناطق وأربعة مساعدي وزراء 
من مناصبهم، بعد اتهامات بالفساد من خالل 
عمليات شراء إمدادات للجيش بأسعار مبالغ 
بها. وأعلن ممثل احلكومة في البرملان، تاراس 
ميلنيتشوك، أن حكام مناطق دنيبروبتروفسك 
وزابوريجيا وسومي وخيرسون والعاصمة 
كييڤ سيغادرون مناصبهم، كما أقيل نائب 
وزير الدفاع ونائب وزير السياسة االجتماعية 

ونائبان لوزير التنمية اإلقليمية.
وعلــق ميخايلــو بودولياك، أحــد كبار 
مستشاري الرئيس في تويتر قائال إن «قرارات 
الرئيــس فولودمييــر زيلينســكي املتعلقة 
باملوظفني تشــهد على األولويات الرئيسية 
للدولة.. الرئيس يرى املجتمع ويسمعه. وهو 
يستجيب مباشرة ملطلب عام رئيسي، العدالة 
للجميع». ومن بني املسؤولني املستقيلني نائب 
وزير الدفاع، فياتشيسالف شابوفالوف، الذي 
كان مســؤوال عن الدعم اللوجستي للقوات 
املســلحة ومســاعد مدير اإلدارة الرئاسية، 
كيريلو تيموشــينكو، ونائب املدعي العام، 
أوليكسي ســيمونينكو. كما استقال نائبان 
لوزير تنمية املجتمعات واألقاليم األوكراني، 

امس، وهما فياتشيســالف نيهــودا، وإيفان 
لوكريا.

وعكست عمليات اإلقالة هدف زيلينسكي 
املتمثــل في طمأنة حلفــاء أوكرانيا - الذين 
يرســلون مليارات الــدوالرات كمســاعدات 
عسكرية حملاربة الغزو الروسي - بأن حكومته 
لن تتسامح مطلقا مع التكسب غير املشروع 
بينما تســتعد لهجوم جديد محتمل من قبل 
موسكو، بحسب صحيفة «نيويورك تاميز».
وفي ســياق متصل، أعلن وزيــر الدفاع 
الپولندي ماريوش بالشتشاك امس أنه طلب 
موافقة برلني إلرســال دبابــات «ليوبارد ٢» 
األملانيــة إلى أوكرانيا. ودعا بالشتشــاك - 
في تغريدة علــى تويتر - أملانيا لالنضمام 
إلى حتالف الدول الداعمة ألوكرانيا بدبابات 
ليوبــارد. بدوره، قال رئيــس وزراء پولندا 
ماتيوس مورافيسكي إن وارسو ستطلب من 
االحتاد األوروبي تعويضا مقابل تكلفة إرسالها 
دبابات ليوبارد األملانية إلى أوكرانيا. وطالب 
األمني العام حللف الناتو ينس ستولتنبرغ في 
النقاش حول توريد محتمل لدبابات، بسرعة 
تسليم الدبابات األملانية القتالية إلى أوكرانيا.

في املقابل، حذر الكرملني من أن تســليم 
كييڤ دبابات ليوبارد أملانية الصنع «سيترك 
أثرا ال ميحى» على العالقات مع برلني. وقال 
املتحدث باسم الكرملني دميتري بيسكوف إن 
تســليم الدبابات إلى أوكرانيا سيؤثر حتما 

على العالقات بني روسيا وأملانيا.

باريس - «أ.ف.پ»: أعادت فرنسا، بضغط 
من منظمات إنسانية وعائالت، أمس ١٥ امرأة 
و٣٢ طفال كانوا معتقلني في مخيمات يسيطر 
عليها املسلحون األكراد ويحتجز فيها اآلالف 
من مقاتلي تنظيم داعش ومدنيون يرتبطون 
بالتنظيم، لتضع بذلك حدا نهائيا لسياســة 
دراسة كل حالة مبفردها التي كانت تتبعها.

وجاء في بيان لوزارة اخلارجية الفرنسية 
«سلم القاصرون إلى األجهزة املكلفة مبساعدة 
األطفال وستقدم لهم متابعة طبية اجتماعية»، 
مضيفة ان «البالغات ســلمن إلى الســلطات 

القضائية املختصة».
وهــي ثالث عملية من هــذا النوع بعدما 
أعادت فرنسا ١٦ امرأة و٣٥ طفال في اخلامس 
مــن يوليــو ٢٠٢٢، وقبل ذلــك ١٥ امرأة و٤٠

طفال في أكتوبر.
وقالت احملامية ماري دوزيه التي تنشط 
من أجل إعادة هؤالء األشخاص، إن عودتهم 
الى فرنسا: «تكرس نهاية كل حالة على حدة».

والنساء واألطفال الذين أعيدوا أمس كانوا 
في مخيم روج اخلاضع لإلدارة الكردية التي 
تسيطر عليها قوات ســوريا الدميوقراطية 
«قســد». وأعلنــت النيابــة العامــة ملكافحة 
اإلرهاب، من جانبها، توقيف ٨ نســاء منهن 

كانت صدرت بحقهن مذكرة بحث.
وستمثل األخريات اللواتي صدرت بحقهن 
مذكرة توقيف أمام قضاة التحقيق في وحدة 
مكافحة اإلرهاب مبحكمة باريس للنظر في 

احتمال توجيه اتهامات لهن.
وكانت فرنســا وافقت في السابق وحتى 
الصيــف املاضي على إعــادة األطفال األيتام 
أو القصر الذين وافقت أمهاتهم على التنازل 

عن حضانتهم.
لكنها تعرضت النتقادات كثيرة مما دفعها 

إلى التخلي عن هذه السياسة.
وجاءت هذه العملية بعــد أيام من إدانة 
جلنة مناهضة التعذيب التابعة لألمم املتحدة 
امتناع فرنسا عن إعادة مواطنيها احملتجزين 

في مخيمات في شمال شرق سورية.
وجلأت عائالت نساء وأطفال محتجزين 
في ســورية إلى اللجنة عــام ٢٠١٩، معتبرة 
أن فرنسا انتهكت اتفاقية مناهضة التعذيب 
واملعاملة الالإنسانية أو املهينة، بعدم إعادتهم 

إلى الوطن.
ولم تعلق وزارة اخلارجية على الفور لدى 
ســؤالها عن عدد األطفال والنساء الذين من 
احملتمل إعادتهم. وبحســب احملامية دوزيه، 
«اليزال هناك أيتام وعدد من األمهات يطلنب 
العــودة مع أطفالهن، وبينهم امرأة من ذوي 

االحتياجات اخلاصة».
وقال مارتن براديل، محامي عائالت األطفال 
الفرنسيني احملتجزين في سورية إن «عددا 
كبيرا مــن األطفال اآلخريــن مت فرزهم ولم 
يعودوا» على الرغم من اإلدانات، مضيفا أن 
«الثلج يتساقط في سورية. ينام بعض األطفال 
في خيام.. هناك حاجة ماسة إلعادتهم جميعا».

إدانة عناصر في «أوث كيبرز» بـ «التمرد» في الهجوم على الكابيتول األميركي

الرئيس األميركي جو بايدن والسيدة األولى جيل بايدن في طريقهما للبيت األبيض  (أ.ف.پ)

أنباء سورية

٧ نساء سوريات مقابل كل رجل ينخرطن في سوق العمل
الظـــــــروف  وكـــــاالت: 
االقتصاديــة الصعبــة التــي 
تفــوق قــدرة غالبيــة أرباب 
األســر، والهجــرة الواســعة 
للرجال بعد سنوات طويلة من 
احلرب استنزفت قطاع الشباب 
بني مــن اضطر الــى اللجوء 
والســفر وبني من سحب الى 
اخلدمة اإللزامية، كلها عوامل 
أجبرت املرأة الســورية على 
االنخراط بشكل أكبر في سوق 
العمل وامتهان أعمال لم يعتد 
عليها املجتمع السوري كقيادة 
باصات حافالت النقل وأعمال 
البنــاء و«العتالة» فضال عن 

العمل في املطاعم واملقاهي.
وجــود  عــدم  ورغــم 
إحصائيــات لنســب عمالــة 
املرأة، إال أن موقع «أثر» نقل 
عن مصدر من وزارة الشؤون 
االجتماعيــة والعمــل رصده 
زيادة واضحة في عمالة املرأة 
بلغت سبع نساء عامالت مقابل 
كل رجل، األمر الذي دفع إلى 
إصدار قــرار متعلــق بنظام 
تشــغيل النســاء، واملتضمن 
الظروف والشروط واألحوال 

على تأمني ركن للسيارات في 
منطقة احملافظة بدمشق، ورغم 
غرابة األمر في البداية بالنسبة 
الســيارات، أصبح  ألصحاب 
الزبائــن أكثر تقبــال لقيامها 

بهذا العمل. 
العشــرينية  الفتــاة  أمــا 
لبنــى فلــم تصمد كثيــرا في 
عملهــا األول وهو نقل أكياس 
اخلضار والفواكه في ســوق 
الهال بالزبلطاني، بسبب اجلهد 
الكبير في العمل واملردود املادي 
الضئيل جدا، إذ كانت تتقاضى 
مبلغ ٢٠ ألف ليرة في األسبوع، 

خريجة قســم التاريخ تعمل 
محاســبة في مطعم مبنطقة 
البرامكــة»، مبينــة أن معظم 
الفتيــات يفضلــن العمل في 
محــالت األلبســة واألحذيــة 
واالكسسوارات واحللويات، 
رغم أن الرواتب ضعيفة جدا 
وغيــر كفيلة لســد التكاليف 

واحلاجات امللحة املتراكمة.
وبحســب د.أمينــة احلاج 
االخصائية في علم اجتماع، فإن 
فرص العمل متاحة، ولكن كلها 
محفوفة باملخاطر والتنازالت 
التي أجبــرت عليها النســاء 
بســبب غيــاب املعيــل وعدم 

القدرة على املغادرة البالد.
وتؤكد أن بعض الشركات 
واملؤسســات تفضل توظيف 
النســاء على الرجال أمال في 
حتقيــق االســتقرار بالعمل، 
مشــيرة الــى دخول النســاء 
مبجاالت جديــدة مثل البناء 
الكهربائيــة أو  والتمديــدات 
الصحيــة، وبعضهن يعملن 
علــى ســيارة أجــرة أو فــي 
البلدية، معتبرة أن هذا تهديد 

لكرامة املرأة.

ما اضطرها الــى تغير العمل 
واالجتاه إلى العمل في مجال 
تصنيــع احللويــات وبنفس 
املردود لكن بجهد أقل، بحسب 

ما نقل عنها موقع «أثر».
بعــض الفتيات اضطررن 
للعمل على الرغم من تواجد 
رب األسرة بغرض احلفاظ على 
مستوى معيشي معني، ومنهن 
من تركت دراستها اجلامعية 
كونها حتمل مسؤولية أسرتها 
لتتلقى أجرا زهيدا ال يزيد عن 
٢٠٠ ألف ليرة سورية، وهنا 
تقول مرمي لـــ «أثر»: «العمل 
ليس معيبا مقابل احلاجة طاملا 
أنني ال أتســول في الطرقات 
والشــوارع للحصــول علــى 
املال»، تكمل الفتاة احلاصلة 
على معهــد تربيــة رياضية 
«حاولت احلصول على وظيفة 
في القطاع العام كثيرا ولكن 
دون فائــدة فمــا كان مني إال 
التوجه للعمل مدربة رياضة 

بلعبة الكاراتيه».
وتشــير الــى أن «الكثير 
مــن الفتيــات يعملــن خارج 
فصديقتــي  اختصاصهــن، 

املرأة متارس أعماالً غير معتادة منها ركن السيارات وقيادة الباصات والبناء والعتالة

فتاتان سوريتان تقومان بأعمال تصليح الكهرباء  (إنترنت)

التــي يجــري فيها تشــغيل 
النســاء، إضافة إلى احلقوق 
املترتبة على صاحب العمل.

وعلى ســبيل املقال ينقل 
املوقــع عــن ســيدة تدعــى 
فاطمــة تبلــغ ٤٠ عامــا، أنها 
اضطرت للبحث عن عمل لسد 
احتياجات عائلتها واحلصول 
على قوتها وهو ما لم تعتده 
كونهــا لــم تكن من النســاء 
العامــالت الكتفــاء عائلتهــا 
ماديــا. وعليــه بــدأت العمل 
منذ أشــهر من خالل التعاقد 
مع إحدى الشركات املسؤولة 

العاهل األردني يستقبل نتنياهو للمرة األولى منذ توليه احلكومة 
ويشدد على احترام الوضع التاريخي لـ «األقصى»

عمان - وكاالت: عقد عاهل 
األردن امللــك عبــداهللا الثاني 
لقاء نادرا مع رئيس الوزراء 
اإلسرائيلي بنيامني نتنياهو في 
عمان أمس، هو األول منذ عودة 
إلى الســلطة مؤخرا،  األخير 
وبعد توتر ساد عالقتهما في 

السنوات األخيرة.
وقــال بيــان صــادر عــن 
البحــث  امللكــي إن  الديــوان 
تناول الوضع القائم في املسجد 

األقصى املبارك. 
وشدد امللك عبداهللا الثاني 
على ضرورة االلتزام بالتهدئة 
ووقف أعمــال العنــف لفتح 
املجال أمام أفق سياسي لعملية 
السالم. وأكد على ضرورة وقف 
أي إجراءات من شأنها تقويض 

فرص السالم.
وقالت وكالة األنباء االردنية 
«بتراء» ان العاهل األردني شدد 
على ضرورة احترام الوضع 
التاريخي والقانوني القائم في 
املسجد األقصى املبارك وعدم 

املساس به.
وأعاد التأكيد على موقف 
األردن الثابــت الداعــي إلــى 
االلتزام بحــل الدولتني، الذي 
يضمن قيام الدولة الفلسطينية 
املســتقلة على خطوط الرابع 
من يونيو عام ١٩٦٧ وعاصمتها 
القدس الشرقية، لتعيش بأمن 

وسالم إلى جانب إسرائيل.
كما مت خــالل اللقاء بحث 
العالقــات الثنائية وضرورة 

إسرائيل بأنه «ســالم بارد»، 
وأن العالقات معها «في أدنى 

مستوياتها على اإلطالق».
واستدعت وزارة اخلارجية 
االردنية السفير اإلسرائيلي في 
عمان مرتني الشــهر اجلاري، 
األولــى احتجاجا على دخول 
وزير األمن اإلسرائيلي املتطرف 
إيتمار بن غفير باحات املسجد 
األقصى، والثانيــة احتجاجا 
على اعتراض شرطي إسرائيلي 
طريق سفير األردن في تل أبيب 

لدى زيارته األقصى.
من جهة أخرى، قال نادي 

مضت.
وأوضح النادي أن أجهزة 
االحتالل مبختلف مستوياتها 
تنتهج هذه السياسة اخلطيرة، 
الستهداف األسرى، وتصفيتهم 
جسديا ونفســيا، فعلى مدار 
العامني املاضيــني، تصاعدت 
احلــاالت احملتجــزة داخــل 
العــزل االنفــرادي،  زنازيــن 
ورغم محاوالت األسرى التي 
متت للتدخل في سبيل إنهاء 
عزلهــم، فإن إدارة الســجون 
واصلت عزلهم بظروف قاسية، 

ومأساوية.

األســير الفلسطيني إن إدارة 
ســجون االحتــالل تواصــل 
عزل ٤٠ أســيرا في الزنازين 
بظــروف قاســية وصعبــة، 
سبعة منهم يعانون أوضاعا 
صحية، ونفسية صعبة جدا، 
تتفاقم مع اســتمرار عزلهم. 
وأضاف النادي، في بيان، أن 
أعداد األسرى املعزولني شهدت 
ارتفاعــا ملحوظا بعد عملية 
انتزاع ســتة أسرى حريتهم 
من سجن «جلبوع» في شهر 
ســبتمبر ٢٠٢١، وهو األعلى 
مقارنة بعشر السنوات التي 

(األناضول) العاهل األردني امللك عبداهللا الثاني بن احلسني مستقبال رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامني نتنياهو 

الفلسطيني  استفادة اجلانب 
من املشــروعات االقتصادية 
واإلقليميــة. فــي املقابل، أكد 
بيان صادر عن مكتب نتنياهو 
اللقاء، مشــيرا الى  حصــول 
أنه تنــاول «قضايا إقليمية» 
والتعاون االستراتيجي واألمني 
واالقتصــادي بــني إســرائيل 
واألردن الذي يساهم في تعزيز 

االستقرار اإلقليمي. 
ويعود آخر لقاء معلن بني 
الطرفني إلى عــام ٢٠١٨. وفي 
٢٠١٩، اعتبر عاهل األردن الذي 
وصف مرات عدة الســالم مع 


