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اجلمعة ٢٧ يناير ٢٠٢٣ عربية وعاملية

مجزرة إسرائيلية في جنني.. حداد وإضراب في الضفة
 وواشنطن ترسل بلينكن الحتواء التصعيد وسط تنديد دولي

عواصم - وكاالت: ارتفع 
منسوب التوتر في األراضي 
الفلسطينية احملتلة على نحو 
يهدد بـ «خروج األوضاع عن 
السيطرة» وانفجارها في أي 
وقت، عقب املجزرة الدموية 
التي ارتكبتها قوات االحتالل 
اقتحامها  اإلســرائيلي خالل 
الهمجي ملدينة جنني ومخيمها 

في شمال الضفة الغربية.
وأعلن الرئيس الفلسطيني 
محمود عباس، تنكيس األعالم 
واحلداد ملدة ٣ أيام على أرواح 
شــهداء جنني، وعم اإلضراب 
الشــامل مختلــف محافظات 
الضفة، وسط غضب رسمي 
وشــعبي. ووصفت الرئاسة 
الفلسطينية على لسان الناطق 
باســمها نبيل أبو ردينة، ما 
يجــري في جنــني ومخيمها 
بأنه «مجزرة تنفذها حكومة 
االحتالل اإلسرائيلية في ظل 
صمــت دولي مريــب»، الذي 
«يشجع حكومة االحتالل على 
ارتكاب املجازر ضد شــعبنا 

على مرأى العالم».
وفي قطاع غزة، قال نائب 
رئيس املكتب السياسي حلركة 
حمــاس صالــح العــاروري 
إن «االحتــالل ســيدفع ثمن 
املجزرة التي نفذها في جنني 
ومخيمهــا.. ورد املقاومة لن 

يتأخر».
بدوره، قال عضو بارز في 
حركة اجلهاد اإلسالمي لوكالة 
فرانس برس، فضل عدم ذكر 
اسمه «إن حركة اجلهاد أبلغت 
مصر «بأن تصعيد االحتالل 
اإلسرائيلي وعدوانه واملجزرة 
في جنني سيفتح الباب أمام 
معركــة مفتوحــة يتحمــل 
االحتالل مسؤولية تبعاتها».
وفــي الســياق، اندلعــت 
مواجهات بني الفلســطينيني 
وقوات االحتالل اإلسرائيلي 
في بلدة اخلضر جنوب بيت 
حلم، وعلى املدخل الشــمالي 
للمحافظة، تنديدا باجلرمية 
الوحشــية التي ارتكبت في 

محافظة جنني ومخيمها.
املجــزرة  وأثــارت 

وحزنــه  «انزعاجــه  عــن 
الســتمرار دوامة العنف في 
الضفة الغربية، مؤكدا أهمية 
احلد من هذه التوترات على 
الفور ومنع املزيد من خسائر 
األرواح»، وضرورة التواصل 
مــع اجلانبــني الفلســطيني 
واإلسرائيلي من أجل تخفيف 
حــدة التوتر وإعــادة الهدوء 

وجتنب املزيد من الصراع.
من جانبه، أدان األمني العام 
جلامعة الدول العربية أحمد 
أبوالغيــط، بأشــد العبارات 
«اقتحــام قــوات االحتــالل 
مدينة جنني ومخيمها لالجئني 
الفلسطينيني»، محذرا من أن 
«الصمت على اقتحام املناطق 
السكنية واملستشفيات وقتل 
الفلسطينيني على هذا النحو 
املشني الذي نشهده في جنني 
يهــدد بتفجيــر األوضاع في 
األراضي الفلسطينية احملتلة 
وإطالق العنان لدائرة جهنمية 

من العنف».

الفلسطينيني في جنني.
وقتــــــل الفلسطينيــون 
الـ ٩ ومن بينهم سيدة مسنة 
وأصيب أكثر من ٢٠ آخرين، 
خالل عملية جليش االحتالل 
في مدينــة جنــني ومخيمها 
اســتهدفت اعتقال مطلوبني 
فلســطينيني، وفــق مصادر 

فلسطينية وإسرائيلية.
وقالــت وزيــرة الصحــة 
الفلســطينية مــي الكيلة إن 
«قــوات االحتــالل اقتحمــت 
مستشــفى جنني احلكومي، 
وأطلقت بشكل متعمد قنابل 
الغــاز املســيل للدموع جتاه 
قسم األطفال في املستشفى».
األمــن  وزيــر  وأشــاد 
اليميني املتطرف  الداخلي 
إيتمــار بن غفيــر باقتحام 
جنني، وقــال: «نحن ندعم 
جنودنــا فــي املعركة ضد 
اإلرهابيــني وكل إرهابــي 
يحاول إيــذاء قواتنا يجب 
أن يعلم أنه يخاطر بحياته».

وأدانــت مصــر االقتحام 
اإلســرائيلي جلنــني، ودعت 
في بيــان صادر عــن وزارة 
اخلارجية إلى الوقف الفوري 
لهــذه االعتــداءات على املدن 
التــي تهــدد  الفلســطينية، 
بخروج األوضاع األمنية في 
الضفة الغربية عن السيطرة، 
محذرة من تداعياتها اخلطيرة 

على األمن واالستقرار.
الناطق  بدوره، اســتنكر 
الرســمي باســم اخلارجيــة 
األردنية السفير سنان املجالي، 
فــي بيــان حملــة التصعيد 
التي  العسكرية اإلسرائيلية 
تنذر بتفجر دوامة جديدة من 
العنف الذي سيدفع اجلميع 

ثمنها.
هذا، وانطلق موكب ضخم 
مــن أمــام مستشــفى جنني 
احلكومي لتشييع القتلى الـ ٩

الذين لفت جثامينهم باألعالم 
الفلسطينية في مسيرة جابت 
شوارع املدينة شارك فيها آالف 

مقتل ٩ خالل اشتباكات مع جيش االحتالل لدى اقتحامه املدينة ومخيمها

فلسطينيون يشعلون اإلطارات ويشتبكون مع قوات االحتالل في اخلليل  (رويترز)

اإلســرائيلية اجلديــدة فــي 
جنــني تنديــدا واســتنكارا 
دوليا وإقليميا واســعا، فيما 
سارعت واشــنطن باإلعالن 
عن توجه وزيــر خارجيتها 
أنتونــي بلينكــن األســبوع 
املقبل إلى إســرائيل والضفة 
الغربيــة احملتلة ومصر، من 
أجل «احلض على وقف أعمال 

العنف».
وأوضــح املتحدث باســم 
اخلارجيــة األميركيــة نيــد 
برايس أن بلينكن ســيلتقي 
رئيــس الوزراء اإلســرائيلي 
بنيامني نتنياهــو والرئيس 
الفلســطيني محمود عباس 
و«سيشــدد علــى ضــرورة 
أن يتخــذ الطرفــان خطوات 
لتهدئة التوتر من أجل وضع 
حد لدوامة العنف التي أودت 

بالعديد من األبرياء».
األمم  مبعــوث  وأعــرب 
املتحــدة لعملية الســالم في 
الشرق األوسط تور وينسالند، 

ترامب عن رفع «ميتا» احلظر عن حسابيه: 
كلفكم مليارات الدوالرات ويجب أال يتكرر

عواصــم - وكاالت: أعلنت شــركة ميتا 
العمالقة أنها ستسمح بإعادة تفعيل حسابي 
الرئيس األميركي السابق دونالد ترامب على 
فيسبوك وإنستغرام، بعد عامني من حظرهما 
في أعقاب اعتداء أنصار الرئيس اجلمهوري 

عام ٢٠٢١ على مبنى الكابيتول.
وقال بيان صادر عن نيك كليغ رئيس ميتا 
للشؤون الدولية: «ســنعيد تفعيل حسابي 
الســيد ترامب على فيسبوك وإنستغرام في 
األسابيع املقبلة»، مضيفا أن ذلك سيترافق مع 
«قواعد حماية جديدة» ملنع تكرار املخالفات 

السابقة.
وأشار كليغ الى أنه من اآلن فصاعدا، ميكن 
تعليق حساب الزعيم اجلمهوري ملدة تصل 
إلى عامني عن كل انتهاك لسياسات املنصة.

ولم يكن من الواضح متى أو إن كان ترامب 
الذي أعلن ترشــحه للرئاســة للمرة الثالثة 
يرغب بالعودة إلى املنصتني، كما أن ممثليه 

لم يردوا فورا على طلب للتعليق.
لكن امللياردير البالغ ٧٦ عاما علق قائًال إن 
تغييبه أدى الى خسارة فيسبوك «مليارات 
الدوالرات» مــن قيمته. وحــذر ترامب على 
موقعه «تروث سوشال» من أن «شيئا كهذا 
يجب أال يحصل مجددا لرئيس خالل واليته، 
أو ألي شخص آخر ال يستحق العقاب». وكان 

جنم تلفزيون الواقع السابق وقطب العقارات 
قد أمضى أســابيع في الترويــج ملزاعم بأن 
االنتخابات الرئاســية ســرقت منه، والحقا 
متــت محاكمته بتهمة التحريض على أعمال 
الشغب. بدوره، سكوت غاست محامي ترامب 
كان قد وجه رسالة إلى شركة ميتا يطلب فيها 
عقد اجتماع ملناقشة «إعادة ترامب الفورية 
للمنصــة» التي يبلغ عدد متابعيه عليها ٣٤

مليونا، باعتبار أن وضعه كمنافس رئيسي 
على ترشــيح احلزب اجلمهوري للرئاســة 
يبرر إنهــاء احلظر. وقال أيضا إن مجموعة 
ميتا «شوهت بشكل دراماتيكي اخلطاب العام 

وكبتته».
من ناحيته، قال املدير التنفيذي لالحتاد 
األميركي للحريــات املدنية أنتوني روميرو 
إن ميتــا «تتخذ القرار الصحيح» بالســماح 
لترامب بالعودة إلى فيســبوك وإنستغرام. 
وأضاف هذا األخير في بيان «شئنا أم أبينا، ان 
الرئيس ترامب هو أحد الشخصيات السياسية 
البارزة في البلد ولدى اجلمهور اهتمام كبير 
بســماع خطابه». وتابع: «في الواقع، انتهى 
األمر ببعض أكثر منشورات ترامب هجومية 
على وسائل التواصل االجتماعي إلى أن تكون 
دليال حاسما في الدعاوى القضائية املرفوعة 

ضده وضد إدارته».

عمال الطاقة واملوانئ الفرنسيون يضربون ويهددون  
بـ «التحرك الكبير» في ٣١ اجلاري ضد إصالح «التقاعد»

باريس - وكاالت: بدأ عمال الطاقة 
والنفط الفرنســيون إضرابا يســتمر 
يومــني اســتجابة لدعوة مــن نقابات 
القطاعني، وذلك اســتعدادا لإلضراب 
العام املقرر فــي ٣١ اجلاري احتجاجا 
على مشــروع احلكومة إلصالح نظام 
التقاعد والذي تعارضه جميع النقابات 

العمالية.
وحتاول احلكومة الفرنسية حماية 
مشــروعها اإلصالحــي، فيمــا ترتفع 
األصوات النقابية في جميع القطاعات، 
للضغط على السلطة التنفيذية للتراجع 
عنــه. وبــدأ اإلضــراب فــي املصافي 
ومحطات الطاقة واملوانئ واألرصفة، 
وأفاد االحتاد العام للعمل في شــركة 
«توتال - إنرجي» الفرنسية، بتعبئة 
١٠٠٪ من املضربني في مستودع «فالندر» 
(شمال)، و٨٠٪ من بني موظفي مصفاة 
نورمانــدي، و٦٠٪ فــي مصفاة الميد 

احليوية و٥٠٪ فــي مصفاة «دونغ». 
وفي املصافي واملوانئ أيضا، مت حظر 
شحنات الوقود إلى املستودعات، وبدأ 
العمال في اإلضراب حتت شــعار: «ال 
شيء يدخل، ال شيء يخرج». ويخطط 
عمال النفط أيضا للتحرك مع موظفي 

البنية التحتية للموانئ.
جاء ذلك غداة إطالق فرع النفط في 
االحتاد الوطني للصناعات الكيماوية 

دعوة إلى اإلضراب ملدة ٤٨ ساعة.
وفي ٣١ اجلــاري وبناء على دعوة 
جميع النقابات، سيكون هناك إضراب 
فــي جميــع القطاعــات، فيمــا توقع 
السكرتير العام لقطاع النفط والطاقة 
في االحتاد العام للعمل حدوث خفض 
في اإلنتاج في محطات الطاقة النووية.

وكانت النقابات العمالية الفرنسية 
قد دعت مؤخرا إلى مضاعفة التحرك 
وزيــادة احلشــد والتعبئــة مــن اآلن 

فصاعدا حتى يوم اإلضراب العام الثاني 
في ٣١ اجلاري بعد جناح نظيره األول 
في ١٩ من الشــهر ذاته، احتجاجا على 
مشروع قانون إصالح نظام التقاعد.

وقال رئيس الكونفيدرالية العامة 
للعمال التابع للتيار اليسارى، فيليب 
مارتينيز، في مؤمتر صحافي من أمام 
اجلمعيــة الوطنية الفرنســية، عقب 
جلسة االستماع عقدتها جلنة الشؤون 
االجتماعية البرملانية امس االول «ندعو 
اجلميع إلى احلشــد والتعبئة بشكل 
مكثف حتى يوم الـ ٣١ يناير لقول ال لهذا 
اإلصالح»، داعيا إلى «مضاعفة التحرك 
بحلــول ٣١ ينايــر» داخــل القطاعات 

وخاصة داخل الشركات اخلاصة.
وجددت النقابات العمالية الثمانية 
تأكيدهــم «بشــكل جماعــي» علــى 
معارضتهم ملشروع إصالح نظام التقاعد 
املثار للجدل، تقدمت به احلكومة والذي 

يقضي برفع سن التقاعد إلى ٦٤ عاما 
بحلــول ٢٠٣٠، وتســريع عملية رفع 
احلد األدنى لعدد سنوات املساهمة في 
صندوق التأمــني التقاعدي للحصول 

على معاش تقاعد كامل.
إلى ذلك، أعلنــت عمدة باريس آن 
هيداجلو، أن قصر بلدية باريس، الذي 
يقع فــي الدائرة الرابعــة بالعاصمة، 
ســيتم إغالقه الثالثاء املقبل، تضامنا 

مع اإلضراب املقرر ٣١ يناير.
وقالت هيداجلــو إن قصر البلدية 
ســيظل مغلقا تضامنا مــع هذا اليوم 
اجلديد من التعبئة واحلشد ضد إصالح 
نظام التقاعد، وذلك اســتجابة لدعوة 
زعيم احلزب الشيوعي الفرنسي فابيان 
روسيل، الذي دعا أعضاء مجلس البلدية 
إلى إغالق أبواب املجالس البلدية بشكل 
رمزي، مشيرة إلى أن بعض القطاعات 

اخلدمية ستواصل عملها.

أوكرانيا تتصدى لسلسلة ضربات صاروخية روسية 
وموسكو تتهم الغرب بـ «التورط املباشر» في النزاع

القــوات  عواصــم - وكاالت: أطلقــت 
الروسية عشرات الصواريخ على أوكرانيا 
امس في سلسلة ضربات أسقطت ١١ قتيال 
علــى األقــل واســتهدف بعضها منشــآت 
حيويــة للطاقــة، ما أدى إلــى انقطاع في 
التيــار الكهربائــي، غداة إعالن واشــنطن 
وبرلــني اعتزامهما تزويــد كييڤ بدبابات 
ثقيلة، األمر الذي اعتبرته موسكو «تورطا 

مباشرا» في النزاع.
وقــال الناطق باســم الكرملني دميتري 
بيســكوف لصحافيــني: «تدلــي العواصم 
األوروبية وواشنطن باستمرار بتصريحات 
مفادها أن إرسال أنواع مختلفة من األسلحة، 
مبــا في ذلــك الدبابات، ال يعنــي بأي حال 
تورطها في القتال. نحن لدينا رأي مختلف 
متاما بشــأن ذلك. في موســكو، ينظر إلى 
هذا األمر على أنه تورط مباشر في النزاع 

وأن ذلك يزداد».
وأعلــن وزيــر الدفاع األملانــي بوريس 
بيستوريوس امس أن برلني تنوي تسليم 
أوكرانيا دبابــات «ليوبارد ٢» بني «أواخر 
مارس ومطلع أبريل». وأضاف خالل زيارة 
لقوات ســالح اجلو األملاني في ساكسونيا 
أنهالت أن تدريــب القوات األوكرانية على 
التعامل مع مدرعات خفيفة من طراز ماردر 
سيبدأ «بحلول نهاية يناير» في أملانيا يتبعه 
تدريب على دبابات ليوبارد «بعد ذلك بقليل».

هذا، وقال أليكس تشــوك وزير الدولة 
بوزارة الدفاع البريطانية امس إن بالده تأمل 
في وصول دبابات تشالنجر ٢، إلى أوكرانيا 
في نهاية مارس. وأضاف تشــوك للبرملان 

«القصد هو أن يكون ذلك في نهاية مارس».
وأشار إلى أن القوات األوكرانية ستخضع 
خالل هذه الفترة لتدريبات مكثفة على كيفية 

تشغيل هذه املركبات وصيانتها.
وقتل ١١ شخصا على األقل وأصيب آخرون 
عندما سقطت صواريخ روسية على العاصمة 
كييڤ، حســبما قال رئيس البلدية فيتالي 
كليتشكو. وأدى سقوط أجزاء من صاروخ 
أســقطه ســالح اجلو األوكراني إلى مقتل 

الرجل، وفق مسؤولني في املدينة.
وتضررت منشــأتان للطاقة في منطقة 
أوديسا بجنوب أوكرانيا، على ما أعلن رئيس 
اإلدارة العسكرية في املنطقة يوري كروك.

وأسقطت أنظمة الدفاع اجلوي األوكرانية 
٤٧ من أصل ٥٥ صاروخا روســيا أطلقتها 
القوات الروسية امس على أوكرانيا، حسبما 
أعلن القائد العام للقوات األوكرانية املسلحة 

فاليري زالوجني على تلغرام.
وقال زالوجني إن الدفاع اجلوي: «دمر 
٤٧ صاروخا عابرا، ٢٠ منها قرب العاصمة» 
كييڤ، مشيرا إلى أن الروس أطلقوا إجمالي 

٥٥ صاروخا من اجلو والبحر امس.
وأعلنت الهيئــة الناظمة لقطاع الطاقة 
في أوكرانيا أنهــا قطعت التيار الكهربائي 
بشــكل طارئ حول كييڤ وفــي منطقتي 

أوديسا ودنيبروبيتروفسك.
في األثنــاء، وصلت وزيرة اخلارجية 
الفرنسية كاترين كولونا امس إلى أوديسا 
للتعبير عن دعم باريس ألوكرانيا، فيما 
تتعــرض املدينــة لسلســلة جديــدة من 

الضربات الروسية.

الصني ُتعلن تراجع وفيات «كوفيد - ١٩» بـ ٨٠٪
وبريطانيا تستعد جلرعة معززة في خريف ٢٠٢٣

عواصــم ـ وكاالت: أعلنت 
الســلطات الصينيــة تراجع 
الوفيات اليومية الناجتة عن 
ڤيــروس «كوفيد-١٩» بنحو 
٨٠٪ منذ بداية يناير احلالي، 
في إشارة رمبا إلى تراجع عدد 

اإلصابات.
وأفــاد املركــز الصينــي 
ملكافحــة األمــراض والوقاية 
فــي بيــان بأن ٨٩٦ شــخصا 
توفــوا بســبب الڤيروس في 
املستشفيات االثنني املاضي، أي 
بانخفاض ٧٩٪ مقارنة بأعداد 

٤ اجلاري.
وأضاف املركز أن احلاالت 
احلــادة فــي املستشــفيات 
تراجعــت أيضا إلــى ٣٦ ألفا، 
وهو ما ميثل انخفاضا بنسبة 
٧٢٪ مقارنة بـ ١٢٨ ألف حالة 

في ٥ اجلاري.
وجــاء هذا اإلعــالن خالل 
موســم االحتفاالت بالســنة 
القمريــة اجلديدة في الصني، 

إحصاء نحو ٦٦٤ مليون رحلة 
ســفر في جميع أنحاء البالد 
ألشــخاص عادوا الــى قراهم 
وبلداتهــم لالحتفال، وفق ما 
نقلت قناة «سي سي تي ڤي» 

«كوفيد-١٩» للفئــات األكثر 
عرضــة لإلصابــة في خريف 
٢٠٢٣، فيمــا قال مستشــارو 
اللجنــة املشــتركة للتطعيم 
والتحصني، إنه يتعني وضع 
خطــط لتوفير هــذه اجلرعة 

املعززة.
ودعــت اللجنة إلى جرعة 
معززة إضافية من اللقاح في 
الربيع لكبار السن واألشخاص 
الذيــن يعانــون مــن نقــص 

املناعة.
وقال باركلي «نقوم بتغيير 
برنامــج التطعيم ضد كوفيد 
لعــام ٢٠٢٣ بعد نصيحة من 
اللجنــة املشــتركة للتطعيم 

والتحصني».
بيانــات  وتشــير  هــذا، 
حكومية إلى أن ما يربو على 
١٥ ألف شــخص فــي اجنلترا 
جاءت نتائج فحصهم إيجابية 
للڤيروس في األسبوع املنتهي 

في ١٤ اجلاري.

الصينية عن أرقام رســمية. 
وفــي بريطانيــا، قــال وزير 
الصحة ستيف باركلي أمس إنه 
سيجري توفير جرعة معززة 
مــن اللقاحات املضادة ملرض 

(رويترز) صينيون يرتدون األقنعة الواقية خالل زيارتهم السوق احلرة في مقاطعة هاينان  

الســلطات  حــذرت  حيــث 
سابقا من أن السفر اجلماعي 
والتجمعــات قــد يؤديان إلى 

ارتفاع جديد في اإلصابات.
وحتــى ٢٤ اجلــاري، مت 

أذربيجان تصف اتهامات أرمينيا بـ«الزائفة»:
ال حصار لـ «قره باغ» ونلبي احتياجات سكانه

عواصــم - وكاالت: اتهمــت أرمينيــا 
أذربيجان باتباع «سياسة تطهير عرقي» 
وإجبار األرمن على مغادرة منطقة ناغورني 

قره باغ االنفصالية.
واتهم رئيس الوزراء األرميني نيكول 
باشينيان باكو مبمارسة «ضغوط اقتصادية 
ونفســية لدفع األرمن للخروج اجلماعي 
من قره بــاغ»، وقال خالل اجتماع عقدته 
احلكومة في يريفان «هذه سياسة تطهير 

عرقي».
وأشــار إلــى أن دور حضانــة األطفال 
واملدارس واجلامعــات مازالت مغلقة في 
قــره باغ جراء احلصار مــع حرمان آالف 
الطلبة من «حقهم األساسي في التعليم».
من جهته، رفض الرئيس األذربيجاني 
إلهام علييف االتهامات األرمينية، معتبرا 
أنه «ال أساس لها وأنها زائفة وسخيفة».

ولفت علييف إلى أن عناصر حفظ السالم 
الــروس والصليب األحمر ضمنوا إيصال 
االحتياجات الالزمة للمدنيني في قره باغ.

وأضاف خالل استقباله للسفير الفرنسي 
اجلديد في باكو ان «آالف السيارات املدنية 

دخلت وغادرت قره باغ منذ ١٢ ديســمبر 
املنصرم». ومنذ منتصف ديسمبر الفائت، 
تغلق مجموعة من األذربيجانيني الطريق 
الوحيــد املؤدي إلى قره بــاغ من أرمينيا 
احتجاجا علــى ما يقولــون إنها عمليات 
تعدين غير قانونية حتدث أضرارا بيئية.

وفي الســياق، اتهمت روســيا االحتاد 
األوروبي بتأجيج «املواجهة اجليوسياسية» 
من خالل إرسال بعثة مدنية ملراقبة احلدود 
املتنازع عليها بني أرمينيا وأذربيجان، وهي 
منطقة تعتبرها روسيا ساحتها اخللفية.

وقالت اخلارجية الروســية إن االحتاد 
األوروبي أصبح «داعما للواليات املتحدة 
وحلف شــمال األطلســي ويقود سياسة 
املواجهــة فــي فضــاء مــا بعــد االحتــاد 
السوفييتي»، معتبرة أن املهمة األوروبية في 
أرمينيا «لن تؤدي إال إلى تأجيج املواجهة 
اجليوسياسية في املنطقة وتزيد من حدة 

التناقضات احلالية».
ورأت موسكو أن االحتاد األوروبي يسعى 
من خالل إرسال مهمته إلى «تقويض جهود 

الوساطة الروسية».

موسكو تتهم أوروبا بتأجيج «املواجهة اجليوسياسية» بتوسطها بني البلدين

صورة أرشيفية للرئيس دونالد ترامب

حّذرت من إمكان تعليقه لعامني عن كل انتهاك لسياسات املنصة


