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أنباء سورية

أنباء لبنانية

أنباء مصرية

هجوم جديد في القدس ردًا على «مجزرة جنني» 
واجليش اإلسرائيلي يعّزز قواته في الضفة الغربية

عواصــم - وكاالت: أصيب 
مستوطنان إسرائيليان بجروح 
في إطالق نار بحي سلوان في 
القــدس الشــرقية نفــذه فتى 
فلسطيني يبلغ ١٣ عاما أصيب 
بدوره برصاص شرطة االحتالل، 
وذلــك غداة اعتداء على كنيس 
يهودي أوقع ٨ قتلى وأكثر من 
١٢ مصابا وقتل منفذه املقدسي 

البالغ ٢١ عاما.
وحملت القيادة الفلسطينية، 
حكومــة االحتالل املســؤولية 
الكاملة عــن التصعيد اخلطير 
الذي وصلت إليه األوضاع بسبب 
جرائمها التي أسفرت عن ارتقاء 
٣١ شهيدا خالل يناير اجلاري، 
واســتمرارها فــي ممارســاتها 
االســتيطانية االســتعمارية، 
فيما اعتبرت فصائل فلسطينية 
وفي مقدمتها حركتا «حماس» 
و«اجلهاد اإلسالمي»، هجومي 
القــدس مبنزلة «رد في الوقت 
واملكان املناســبني على جرائم 
االحتــالل اإلســرائيلي بحــق 
الفلســطيني وانتهاك  الشعب 

مقدساته».
من جهتها، أوضحت الشرطة 
اإلسرائيلية أنها «شلت حركة 
الــذي أصيــب  النــار  مطلــق 
بجروح»، مضيفة أنه «يبلغ من 
العمر ١٣ عاما»، ويدعى خيري 
علقم وهو فلسطيني من سكان 

القدس الشرقية.

ورئيــس أركان اجليــــــش 
اجلنرال هرتسي هاليفي.

وقــال جيش االحتــالل انه 
بعد تقييم للوضع، تقرر تعزيز 
تواجده العســكري في الضفة 

الغربية بكتيبة إضافية.
وتوعد بن غفير بـ «رد قوي 
وبتغيير األوامر املنظمة إلطالق 
النار»، مؤكدا أنه سيعمل على 
تغيير أوامر إطالق النار للجنود 

اإلسرائيليني.
هذا، وتوالت اإلدانات العربية 
والدولية للتصعيد اخلطير في 
األراضي الفلسطينية احملتلة، 
مشددة على وقف كل الهجمات 
على املدنيــني. وأعربت وزارة 

وحــذرت مصر من املخاطر 
الشــديدة للتصعيــد اجلــاري 
الفلســطيني  بــني اجلانبــني 
واإلســرائيلي، مؤكدة «إدانتها 
لكل العمليات التي تســتهدف 
املدنيني»، ومطالبة بـ «ممارسة 
أقصــى درجات ضبــط النفس 
ووقف االعتداءات واإلجراءات 
االســتفزازية لتجنب االنزالق 

إلى حلقة مفرغة من العنف».
بدورهــا، أكــدت اخلارجية 
العمــل  األردنيــة «ضــرورة 
الفــوري للحيلولة دون تفاقم 
دوامة العنف املتصاعدة وتكثيف 
التهدئــة  اجلهــود الســتعادة 
ووقف كل اإلجراءات األحادية 
واالستفزازية التي تدفع باجتاه 
املزيد من التصعيد والتوتر».

ودعا وزير خارجية االحتاد 
األوروبــي جوزيــف بوريــل 
إســرائيل الى اســتخدام القوة 
املميتــة إال كمالذ أخير، ودعت 
روســيا «جميع األطــراف إلى 
ممارســة أقصى درجات ضبط 
النفــس وجتنــب املزيــد مــن 
تصعيد التوتر». وأعرب األمني 
العام لألمم املتحــدة أنطونيو 
غوتيريش عن قلقه العميق إزاء 
التصعيــد احلالــي للعنف بني 
اإلســرائيليني والفلسطينيني، 
مشــددا على ضرورة ممارسة 
أقصــى درجات ضبــط النفس 

ومنع التصعيد بني اجلانبني.

اخلارجية السعودية عن حتذير 
اململكة من انزالق األوضاع بني 
الفلسطينيني واإلسرائيليني إلى 
املزيــد من التصعيــد اخلطير، 
وقالــت إن «اململكــة إذ تديــن 
كل استهداف للمدنيني، لتؤكد 
ضرورة وقف التصعيد وإحياء 
عملية السالم وإنهاء االحتالل».

وأعربــت وزارة اخلارجية 
عــن  بيــان  فــي  اإلماراتيــة 
«اســتنكارها الشــديد لهــذه 
األعمــال اإلجراميــة، ورفضها 
الدائــم جلميع أشــكال العنف 
واإلرهاب التي تستهدف زعزعة 
األمن واالستقرار وتتنافى مع 

القيم واملبادئ اإلنسانية».

إدانات ودعوات عربية ودولية لضبط النفس ووقف دوامة العنف

فتى فلسطيني يقف في مواجهة جنود االحتالل مبنطقة سلوان في القدس الشرقية أمس  (أ.ف.پ)

وأشــارت إلى توقيف ما ال 
يقل عن ٤٥ شخصًا.

وفي بيان منفصــل، لفتت 
الشــرطة إلى أن أفرادها بدأوا 
في مناوبات ١٢ ســاعة، تنفيذا 
ألمــر املفــوض العــام يعقوب 
شــبتاي، برفع جهوزيتها إلى 

أعلى مستوى.
وذكرت اإلذاعة اإلسرائيلية 
أنه تقرر تكثيف تواجد قوات 
اجليــش في الضفة الغربية 
ومنطقة خــط التماس بعد 
جلسة أمنية تقييمية شارك 
فيها رئيس الوزراء بنيامني 
نتنياهــو، ووزيــر األمــن 
الداخلــي ايتمار بــن غفير، 

حتضيرات رئاسية مبواكبة مؤمتر باريس.. و«املهاترات» القضائية تهمد
بيروت - عمر حبنجر

اللبنانية على  اليوميــات 
حالهــا: مهاتــرات قضائيــة 
حــول تفجير مرفــأ بيروت، 
ومواصفات رئاسية، تقارب هذا 
املرشح أو ذاك، وما من مرشح 
رسمي بعد سوى النائب ميشال 
معوض، ودوالر أميركي يعمل 
كاملنشار آكال الليرة اللبنانية 

على الطالع والنازل.
املهاتــرات القضائيــة بني 
التمييزيــة  العامــة  النيابــة 
واحملقق العدلــي، بدأت تهمد 
لسبب بسيط، وهو انها خرجت 
من النطاق القضائي، ودخلت 

عالم السياسة.
والدوالر األميركي، ورغم 
صعوده اجلنوني على حساب 
الليرة اللبنانية، إال ان ارتفاعه 
الصاعق هذا، كدأبه كل شهر، 
خفــف مــن حــدة االنفجــار 
االجتماعي، الذي يراهن عليه 
البعــض كمدخــل النتخابات 
الرئيــس املالئــم للمرحلــة 

الراهنة.
وطبعــا، الصــورة ميكن 
ان تغــدو مختلفــة، ومغايرة 
اعتبارا من صباح غد االثنني، 

أحد رشح نفسه رسميا، سوى 
ميشــال معــوض القريب من 
األجــواء التنموية األميركية، 
وال أحد يتبنى ترشــيح أحد 

نبيــه بري دورا أساســيا في 
التخريجة الرئاسية، في مرحلة 
مــا بعد مؤمتــر باريس، فيما 
يتريث حزب اهللا في قول كلمته 

العارمة، تقــول املصادر انها 
خرجت من الدائرة القضائية 
وأصبحت حالة سياسية، مع 
انتماء القضاة املعنيني كل إلى 
فريق. وباملناسبة، أعلن أهالي 
ضحايا املرفأ، أنه ال عالقة لهم 
بالتظاهرة الشــعبية الداعمة 
للقاضي طــارق البيطار قبل 
حصولها عصــر امس، حيث 
وزعت دعــوات للتجمع امام 
قصر العدل في بيروت، بداعي 
ان هدفهــا «إراقــة الدمــاء في 

الشارع».
وقد ســجل انتشار كثيف 
للجيــش اللبنانــي امس عند 
مداخــل منطقتي الشــياح - 
عــني الرمانة، وعــني الرمانة 
- الطيونــة، تفاديا للمخاطر 
التي يحكى عنها، حول انفالت 
الوضــع األمنــي، وحتســبا 
ملواجهات مشــابهة ملا حصل 
بني عني الرمانة - الطيونة في 
وقت سابق. أما على املستويات 
واالقتصاديــة،  املعيشــية 
فســتعقد حكومــة تصريــف 
األعمال جلسة وزارية ملعاجلة 
املاليــة والتربوية  الشــؤون 

األسبوع املقبل.
وســجل هبوط نسبي في 

من األسماء املتداولة، حتسبا 
حلرقه.

املصادر املتابعة تتوقع ان 
يلعب رئيس املجلس النيابي 

رسميا، الى ما بعد التفاهم على 
املرشح «الفافوري» على كلمة 

سواء.
بالنسبة للفوضى القضائية 

ســعر الدوالر، بعــد الصعود 
اجلنونــي، وأتى هذا التراجع 
الــذي جتاوز الـ ١٠ آالف ليرة 
بالدوالر الواحد، بعد االجتماع 
الثالثي الذي شارك فيه الرئيس 
ميقاتي ووزير املال يوســف 
خليل وحاكــم مصرف لبنان 
رياض سالمة، وتقرر فيه ان 
يعقد املجلس املركزي ملصرف 
لبنــان اجتماعــا غــدا االثنني 
التخــاذ املزيد مــن اخلطوات 

الضابطة حلركة الدوالر.
أســعار  تراجعــت  وقــد 
احملروقــات تلقائيا، لكن ذلك 

لم يشمل املواد الغذائية!
ونقلت «النهار» البيروتية 
عن صرافني ان أسباب انخفاض 
الــدوالر غيــر واضحــة، أمــا 
ارتفاعه فهو لعبة شهرية تهدف 
إلى سحب أكبر قدر ممكن من 
الدوالرات التي تأتي من اخلارج 

ومن منصة صيرفة.
إلــى ذلــك، هنــاك حتكــم 
املضاربني باألسعار، في األول 
من كل شــهر، حني يخفضون 
ســعر الــدوالر بالتزامــن مع 
دفــع الرواتب واألجور بهدف 
شراء اكبر كمية من الدوالرات، 

ليصار الى رفعه مجددا.

 انتشار للجيش حتسبًا لتظاهرات عمالية وسط حتذير من «فتنة دموية»

محتجون أمام قصر العدل في بيروت يطالبون بإقالة النائب العام التمييزي  (محمود الطويل)

حيث موعد التحركات العمالية 
االحتجاجية، املتأثرة بأجواء 
املمانعني، ما يرتقب معه نوع 
من الفوضى املطلوبة، والتي 
الحــت بوادرها فــي االحتدام 
احلاصــل بــني منطقتــي عني 
الرمانــة - الطيونــة اعتبارا 

من صباح أمس.
ويبــدو ان خطوات كبيرة 
حصلــت، مرتبطــة باملؤمتر 
اخلماســي املرتقــب عقده في 
باريــس بتاريــخ ٦ فبرايــر، 
ويضم املدراء العامني لوزارات 
اخلارجية في كل من الواليات 
املتحــدة األميركية وفرنســا 
والســعودية ومصــر وقطر، 
والذي عليه إقرار آلية الضغط 
علــى املســؤولني اللبنانيــني 
املعنيــني بانتخــاب رئيــس 

اجلمهورية.
وبانتظــار الســادس مــن 
فبرايــر، ميكــن ان حتــدث 
تطــورات كثيــرة، حتصــر 
املواجهة الرئاسية األساسية، 
بني قائد اجليش العماد جوزاف 
عون، ورئيس املردة سليمان 
فرجنية، حيث ستكون الكلمة 
األخيرة للرأي اخلارجي النافذ.
والالفــت حتى اآلن، انه ال 

السيسي: ضرورة تضافر جهود املجتمع الدولي حلصار اإلرهاب
خديجة حمودة وأ.ش.أ

شــهد الرئيس عبدالفتاح 
السيسي والرئيس األذري إلهام 
علييف، التوقيع على عدد من 
مذكرات التفاهم املشتركة بني 
اجلهات احلكومية املعنية في 
البلدين للتعاون في مجاالت 
الثقافة، واملوارد املائية، وبني 
التجــارة والصناعــة  وزارة 
املصريــة ووزارة االقتصــاد 
األذرية، وأعقــب ذلك انعقاد 
املؤمتر الصحافي املشترك بني 

اجلانبني.
جاء ذلك عقب املباحثات 
علــى مســتوى القمــة التي 
عقدها الرئيس السيسي مع 
نظيره األذري «علييف» مبقر 
قصر «زوجلوب» الرئاســي 
بباكــو، وذلك فــي ثاني أيام 
زيارته الرسمية ألذربيجان، 
وقد أقيمت للرئيس السيسي 
مراسم االســتقبال الرسمي، 
ومت عزف السالمني الوطنيني 
واستعراض حرس الشرف.

البلدين، من خالل تشــكيل 
مجلس مشترك لرجال األعمال، 
كمــا متــت مناقشــة تعزيز 
التعــاون بــني اجلانبني في 
عدد من القطاعات، وذلك في 
ضوء اإلمكانات الهائلة التي 
البلدان والفرص  يتمتع بها 

كاإلنشاءات والبنية التحتية، 
والنقل، والصناعات الدوائية، 

والسياحة والثقافة.
كما متت خالل املباحثات 
مناقشــة جهــود مكافحــة 
اإلرهاب والفكــر املتطرف، 
فــي ضــوء مــا متثلــه تلك 
الظاهــرة من تهديد حقيقي 
على مساعي حتقيق التنمية 
في املنطقة والعالم، حيث أكد 
الرئيس السيســي ضرورة 
تضافر جهود املجتمع الدولي 
حلصار تلك اآلفة على كافة 
املســتويات، ســواء فيمــا 
يتعلق بتمويــل اجلماعات 
اإلرهابية وتزويدها بالسالح 
والعناصر اإلرهابية، في حني 
أشاد الرئيس األذري علييف 
التــي  الشــاملة  باملقاربــة 
اتبعتها مصر في احلرب على 
اإلرهاب من خالل عالج جذور 
املشــكلة عبر دعم التنمية 
االقتصاديــة واالجتماعيــة 
ومحاربة الفكر املتطرف الذي 

يؤدي إلى اإلرهاب.

العديدة للتعاون بوجه عام، 
خاصة في مجال الطاقة سواء 
اجلديدة واملتجددة أو الغاز 
الطبيعــي، في ضوء ســعي 
مصــر للتحــول إلــى مركز 
إقليمــي للطاقة، عالوة على 
التعاون فــي مجاالت أخرى 

الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره األذري إلهام علييف خالل اجتماعهما أمس

وصرح املتحدث الرسمي 
باســم رئاســة اجلمهوريــة 
الســفير بســام راضــي بأن 
اجلانبني أكــدا أهمية العمل 
على تعزيز التبادل التجاري، 
وتوطيد الشراكات االقتصادية 
بــني القطــاع اخلــاص فــي 

واشنطن: «قانون قيصر» مازال ساري املفعول
وكاالت: أكدت وزارة اخلارجية األميركية على 
أن عقوبات «قانون قيصر» التزال سارية املفعول 
بالكامل. جاء ذلك فــي مؤمتر صحافي لنائب 
املتحدث باســم اخلارجية األميركية، فيدانت 
باتل، عقب صدور تقرير منظمة حظر األسلحة 
الكيميائية، حول الهجوم باألسلحة الكيميائية 
على مدينة دوما في، ويفند االتهام الروســي 
للمعارضة بأنها هي التي قامت بالهجوم. ونفى 
نائب املتحدث باســم اخلارجية األميركية أي 

خطط لدى إدارة بايدن برفع العقوبات، وبشكل 
خــاص «قانــون قيصر»، مؤكــدا أن الواليات 
املتحدة «ستواصل استخدام األدوات املوجودة 
في جعبتها للمحاسبة». وردا على سؤال حول 
إمكانيــة رفع العقوبات نظــرا لتفاقم الوضع 
اإلنســاني واالقتصادي في سورية، قال باتل 
إن الواليــات املتحــدة «هــي املانح الرئيســي 
للمساعدات اإلنسانية للشعب السوري، مبا في 
ذلك الالجئني السوريني واملجتمعات املضيفة».

جمعيات خيرية ُتقلِّص مساعداتها تزامنًا 
مع ارتفاع عدد احملتاجني إلى ١٥ مليون سوري

وكاالت: أوقفت جمعيات خيرية ســورية 
الســيما في دمشق دعم العمليات الطبية ذات 
الكلفــة الكبيرة، وخفضت حجم مســاعداتها 
للمســتحقني وسط توقفها عن إرسال رسائل 
تسلم معوناتهم بانتظار خروج قوائم جديدة 
تقلص عدد املستفيدين في بداية شهر فبراير 
املقبل، ما أثار اســتياء معظم املستفيدين من 
اجلمعيات في ظل ارتفاع أسعار السلع وفقدان 

أكثر من ٩٠٪ من السكان قدرتهم الشرائية.

وقالت مصادر من إحدى اجلمعيات بدمشق 
بحســب موقع «تلفزيون سوريا» إن عمليات 
تخفيض املســاعدات النقدية والعينية لألسر 
املستفيدة جتري وفق دراسات وجرد سنوي 

لوضع العوائل املسجلة.
وفي وقت ســابق، كشــف فريق «منسقو 
استجابة سوريا» أن أعداد احملتاجني للمساعدات 
اإلنسانية في سورية وصلت إلى أكثر من ١٥

مليونا مع بداية العام احلالي ٢٠٢٣.

إدانات عربية وإسالمية حلرق الدمناركي 
املتطرف بالودان نسخة املصحف في كوبنهاغن

أدانــت دول عربيــة  ـ وكاالت:  عواصــم 
وإسالمية حرق نسخ من املصحف الشريف 
فــي العاصمــة الدمناركيــة كوبنهاغــن على 
يد الســويدي الدمناركي راســموس بالودان 
واعتبرتها خطوة استفزازية جديدة ملشاعر 

ماليني املسلمني حول العالم.
وأعربت وزارة اخلارجية السعودية عن 
إدانة اململكة واســتنكارها الشــديدين، إقدام 
متطرفني في العاصمة الدمناركية كوبنهاغن 

بحرق نسخ من املصحف الشريف.
وجددت الوزارة التأكيد على موقف اململكة 
الرافض بشــدة لــكل هذه األعمال الســافرة، 
التي تكررت مع األسف في عدد من العواصم 
األوروبية خالل اآلونة األخيرة بدعوى حرية 
التعبيــر، دون وجود رد فعــل واضح جتاه 

إيقاف هذه املمارسات.
وشددت وزارة اخلارجية السعودية على 
مطالبة اململكة لكل احلكومات األوروبية، التي 
وقعت فيها هذه االنتهاكات املتطرفة، بأهمية 
التصدي بشــكل عاجل لكل هذه املمارســات 
التي تســهم في تأجيج الكراهيــة والصراع 

بني أتباع األديان.
من جانبه، دان األمني العام ملجلس التعاون 
لدول اخلليج العربية د.نايف احلجرف إقدام 
املتطرفــني بإحــراق املصحف الشــريف في 
العاصمــة الدمناركية كوبنهاغــن، وذلك في 
خطوة استفزازية ممنهجة ومتكررة والتي من 
شأنها تأجيج مشاعر املسلمني حول العالم.

وأكد د.احلجــرف موقف مجلس التعاون 
الثابت والداعي إلى أهمية نشــر قيم احلوار 
والتسامح والتعايش ونبذ الكراهية والتطرف، 
خالف ما تكرر من هذه املمارســات املؤســفة 
في عدد من العواصم األوروبية خالل اآلونة 
األخيرة بدعوى حرية التعبير، دون وجود رد 
فعل واضح جتاه هذه املمارسات من اجلهات 

املعنية، مشــددا على ضرورة تدخل املجتمع 
الدولي وبشكل عاجل إلى حتمل املسؤوليات 

لوقف مثل األعمال املرفوضة.
كمــا أدانــت وزارة اخلارجيــة وشــؤون 
املغتربــني األردنية اســتمرار أحد املتطرفني 
بإحراق نسخ من املصحف الشريف، وآخرها 
إحراقه لنســختني من املصحف في العاصمة 

الدمناركية كوبنهاغن.
وأكــدت الوزارة، في بيــان، على خطورة 
السماح بهذه املمارسات املتطرفة واملتعصبة 
التي متثل مظهرا خطيرا يســهم في تصاعد 
ظاهرة اإلسالموفوبيا املغذية للعنف والتطرف 
واإلســاءة لألديان، والتــي ال ميكن اعتبارها 

شكال من أشكال حرية التعبير أبدا.
وشددت الوزارة، مرة أخرى، على وجوب 
احترام الرموز الدينيــة، والكف عن األفعال 
واملمارسات التي تؤجج الكراهية والتمييز، 
وضرورة تضافر اجلهود الدولية لنشر وتعزيز 
ثقافة الســالم وقبول اآلخــر، وزيادة الوعي 
بقيم احترام الكرامة اإلنســانية، وإثراء قيم 

الوئام والتسامح.
في السياق، أدانت باكستان حرق نسخة من 
القرآن الكرمي، وأوضحت وزارة اخلارجية في 
بيان أن تكرار هذا الفعل الدنيء في الدمنارك 
والسويد يدل على سوء استغالل حرية التعبير 
عن الرأي لنشر الكراهية الدينية والتحريض 
علــى العنف ضد املســلمني، مضيفة أن هذه 
الظاهرة تشكك في اإلطار القانوني الذي يختبئ 
وراءه املتشددون لنشر الكراهية دون عقاب، 
وذلك في وقت تتزايد فيه احلاجة إلى الوئام 
بني األديان واالحترام املتبادل للتعايش السلمي 

ومكافحة التيار املتنامي لإلسالموفوبيا.
وقــال البيان إن باكســتان تعتقد أنه من 
مسؤولية احلكومات الوطنية، وكذلك املجتمع 
الدولي منع هذه األعمال العنصرية ضد اإلسالم.

السعودية: ممارسات تسهم في تأجيج الكراهية والصراع بني أتباع األديان


