
البرادعی: ذره ای انسانیت در زندان های 
مصر نیست

مدیر سابق آژانس بین المللی انرژی اتمی در 
زندان های  در  انسانیت  ذره ای  نبود  از  توییتی 
مصر نوشت. به گزارش ایسنا، محمد البرادعی، 
آژانس  سابق  مدیر  و  مصری  سیاستمدار 
دشوار  وضع  پیرامون  اتمی  انرژی  بین المللی 
بازداشتی های مصر توییتی منتشر کرد و در آن 
خانواده های  درباره  روز  »هر  نوشت: 
نمی شناسم،  و  می شناسم  که  بازداشتی هایی 
می خوانم. آنها از اداره های زندان ها می خواهند 
به بازداشتی ها لباس و رواندازی بدهند که آنها را 
ادامه  در  او  کند.«  حفظ  زمستان  سرمای  از 
نوشت: »هیچ وقت فکر نمی کردم که بنویسم و 
حداقل انسانیت را در تعامل با یکدیگر خواستار 
باشیم،  مصری  اینکه  از  قبل  همگی  آیا  شوم. 
وضع  مصری  بازداشتی های  نیستیم؟!  انسان 
دشواری دارند، از ملزومات اولیه مانند سیستم 
این  دولت  هستند،  محروم  پتو  و  گرمایشی 
به  و  نمی گذارد  آنها  اختیار  در  را  امکانات 
نمی دهد  اجازه  هم  بازداشتی ها  خانواده های 

این وسایل را فراهم کنند.«

سازمان ملل: کره شمالی در ۲۰۱۹ 
برنامه های اتمی و موشکی خود را 

تقویت کرده است
ملل،  سازمان  محرمانه  گزارش  اساس  بر 
کره شمالی به برنامه های اتمی و موشکی خود 
نقض  در  اقدامی  که  میالدی  گذشته  سال  در  
تحریم های سازمان ملل است، ادامه داده و آنها 
را تقویت کرده است. به گزارش ایسنا، در گزارش 
محرمانه سازمان ملل آمده است: »کره شمالی 
دالر  ۳۷۰ میلیون  مبلغ  غیرقانونی  صورت  به 
زغال سنگ را با کمک قایق ها و کرجی های چینی 
صادر و نفت پاالیش شده را وارد این کشور کرده 

است.«
کمیته  به  که  صفحه ای   ۶۷ گزارش  این 
سازمان  امنیت  شورای  کره شمالی  تحریم های 
میالدی  آتی  ماه  است  قرار  و  شده  ارایه  ملل 
علنی شود، درحالی تهیه شده که ایاالت متحده 
اتمی  متوقف شده  مذاکرات  احیای  دنبال  به 
همچنین  گزارش  این  در  است.«  کره شمالی 
کره شمالی   ۲۰۱۹ » سال  است:  شده  تأکید 
خود  موشکی  و  اتمی  غیرقانونی  برنامه های 
با  مغایر  که  اقدامی  در  و  نکرده  متوقف  را 
تحریم های شورای امنیت سازمان ملل است، 
باوجود  و  است  داده  ادامه  آنها  گسترش  به 
غیرقانونی  خریدهای  از  بومی  گسترده  توانایی 
خارجی برای برخی از مؤلفه ها و فناوری استفاده 

می کند.«
تحریم های  تحت   ۲۰۰۶ سال  از  کره شمالی 
سازمان ملل قرار گرفته است. ناظران تحریم ها 
فرارکردن  پی  در  کشور  این  که  کرده اند  اعالم 
سال  از  که  را  کاال  تن  میلیون ها  تحریم ها  از 
و  کرجی ها  از  استفاده  با  شده،  ممنوع   ۲۰۱۷
گزارش  در  است.  کرده  وارد  چینی  قایق های 
گفته  »به  مذکور همچنین عنوان شده است: 
یکی از کشورهای عضو، کره شمالی ۳.۷ میلیون 
گوست  متریک تن زغال سنگ را بین ژانویه و آ
کرده  صادر  دالر  ۳۷۰ میلیون  ارزش  به  و   ۲۰۱۹
است. همچنین بسیاری از صادرات زغال سنگ 
طریق  از  تن  متریک   ۲.۸ ارزش  به  کره شمالی 
چینی  محلی  قایق های  به  کشتی به کشتی 

منتقل شده است.«
کردند:  اعالم  ادامه  در  ناظران سازمان ملل 
که  آمده  عضو  کشورهای  از  یکی  گزارش  »در 
از  شن  تن  یک میلیون  دست کم  کره شمالی 
دالر  ۲۲ میلیون  ارزش  به  رودخانه ای  الیروبی 

صادر کرده است.« 

 تسلط ارتش سوریه بر جاده 
حلب - دمشق تأیید شد

ارتش سوریه در ادامه پیشروی در محور 
تسلط  -دمشق  حلب  جاده  بر  شمال غرب 
یافت. به گزارش ایسنا، دیده بان حقوق بشر 
که  سوری  مخالفان  به  وابسته  نهاد  سوریه، 
ارتش  کرد  اعالم  است،  لندن  در  آن  دفتر 
سوریه برای نخستین بار از  سال ۲۰۱۲ به طور 
بر جاده حلب - دمشق تسلط یافت.  کامل 
خبرگزاری رویترز نیز این خبر را تأیید کرد. به 
گفته این نهاد مخالفان سوری، نظام سوریه 
با  گسترده  نظامی  عملیات  هفته ها  از  بعد 
جاده  کل  بر  توانست  روسیه  حمایت 

بین المللی حلب-دمشق تسلط یابد. 
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اخبار  روزگزارش کوتاه

تــشهمچنانمیتازد آ
]مجتبیپارسا[از روز جمعه بخش هایی از    
مناطق آتش گرفته در استرالیا شاهد بارندگی های 
شدیدی بود. بارش هایی که سال ها مشابه آن را 
کسی ندیده بود. بارندگی باعث جاری شدن سیل، 
آب گرفتگی و حتی گیرافتادن صدها نفر از مردم در 
سیالب شد. ویدیویی در شبکه های مجازی منتشر 
شد که در آن مردی دیده می شود که روی تنه درختی 

گیر افتاده است. 
سرویس آتش نشانی محلی »نیو ساوت ولز« 
اعالم کرده که این طوفان و سیل باعث آتش سوزی 
در ۳۰ نقطه نیز شده است که چهار مورد آن غیرقابل 

کنترل شده است.
بسیاری از مردم به علت وقوع بارش های شدید 
بتواند جلوی پیشروی  اتفاق  این  بودند  امیدوار 
آتش سوزی را بگیرد و آتشی را که هفته هاست به 
جان استرالیا افتاده است، خاموش کند. با این حال، 
به نظر نمی رسد که بارندگی به تنهایی بتواند چنین 
اثری داشته باشد.به طور کلی ۲4 منطقه در سراسر 

استرالیا درگیر آتش سوزی هستند.
سرویس  سخنگوی  موریس«،  »جیمز 
آتش نشانی محلی »نیو ساوت ولز« می گوید: »با 
توجه به پیش بینی ها ما باید بتوانیم این آتش ها را 
خاموش کنیم. ما امیدواریم تا پایان هفته بتوانیم در 
سراسر ایالت نیو ساوت ولز به شرایط خوبی دست 
پیدا کنیم.«در حالی که هنوز آتش سوزی در مناطق 
شرقی استرالیا ادامه دارد، مقامات این کشور در 
مورد ادامه بارش های سیل آسا به مردم شهرهای 
سیدنی،  جمعه،  روز  از  داده اند.  هشدار  ساحلی 
بزرگترین شهر استرالیا شاهد بارش ۳۹۲ میلی متر 
باران بود که در حقیقت به اندازه چهار ماِه این شهر 

است.
مقامات اورژانس در نیو ساوت ولز به بی.بی.سی 
گفته اند که آنها در روز دوشنبه با افتادن درخت ها و 
آب گرفتگی خانه ها و مکان های حمل ونقل عمومی 
بیش از ۱۰ هزار تماس اضطراری را از سراسر ایالت 

دریافت کرده اند.
در میان افرادی که از سیل نجات پیدا کردند، 

مردی درون رودخانه ای در شمال ایالت گیر افتاده 
بود. او به مدت ۱۰ ساعت به تنه درختی چسبیده بود 

و نهایتا نیروهای امدادی او را نجات دادند.
کمیسر  فیتسیمون«  »شین  سه شنبه  روز 
خدمات آتش نشانی محلی گفت ۸۰۰ آتش نشان 
به مناطق تحت تأثیر طوفان و سیل اعزام شدند 
و ۱۰۰ آتش نشان در همان منطقه باقی ماندند تا 
با پیشروی آتش مقابله کنند.در حالی که فصل 
این  است،  نرسیده  پایان  به  هنوز  آتش سوزی 
بارش ها می تواند باعث مرطوب شدن زمین ها و 

مراتع و درنهایت مانع از پیشروی آتش سوزی شود.
فیتسیمون به یکی از تلویزیون های استرالیایی 
با  خشک  و  گرم  روزهای  هم  »هنوز  است:  گفته 
بادهای شدیدی را در پیش داریم، اما شرایطی که 
از  آن قرار داریم، بسیار متفاوت  درحال حاضر در 

شرایطی است که هفته پیش در آن بودیم.«

دنیاچنینچیزیرابهچشمندیدهبود
از  برخی  با  استرالیا  در  گاردین  خبرنگاران 
آتش سوزی  این  تحت تأثیر  که  نفری  میلیون ها 

ترسناک قرار گرفتند، صحبت کردند.
در روز هفتم ژانویه، »شارلوت اودیور«، »شین 
آتش نشانی  خدمات  کمیسر  فیتسیمون« 
محلی، کاله آتش نشانی را بر سر دختربچه نوزده 
آِنِِ پدر دختربچه بود؛ یک  ماهه گذاشت. کاله از 
آتش نشان که به صورت داوطلبانه به مقابله با 

آتش سوزی رفته و جانش را از دست داده بود. 
تشییع  مراسم  در  نیز  آن  از  پیش  هفته  یک 
جنازه دیگری، »شین فیتسیمون« در مقابل فرزند 
آتش نشانی دیگر به نام کیتون زانو زد و مدالی را 

به عنوان نشان افتخار پدر به فرزند داد.
سی ودو  کیتون  و  ساله  سی وشش  اودیور 
ساله زمانی که درحال مقابله با شعله های سرکش 
خودروی  روی  درخت  افتادن  علت  به  بودند، 

آتش نشانی شان کشته شدند.
در این آتش سوزی ها تاکنون ۳۳ نفر جان خود 
را از دست داده اند و این بزرگترین حادثه مرگبار برای 

فصل آتش سوزی در استرالیا پس از حادثه شنبه 
سیاه در ویکتوریا )فوریه ۲۰۰۹( است که در آن ۱۷۳ نفر 
جان باختند.اما تفاوت در این است که شنبه سیاه 
»یک روز وحشتناک« بود و آتش سوزی های اخیر 

»روزهای وحشتناک«.
»یوهانا سلت«، دختر یکی دیگر از افرادی که در 
منطقه »آدالید هیلز«، یک هفته پیش از کریسمس 
جانش را از دست داد، به گاردین می گوید: »وقتی 
خواهرم با من تماس گرفت و گفت که آنها جسدی را 
پیدا کرده اند، نمی توانستم باور کنم.« پدر شصت ونه 
ساله او کشاورز بود که جسد سوخته اش در نزدیکی 
خانه اش در کنار مزرعه پیدا شد. آخرین حرف های او 
مکالمه ای بود که با همسرش داشت و در آن تماس 
تلفنی گفته بود: »به نظرم آتش از کنار اینجا رد خواهد 

شد.«
یوهانا می گوید: »باورم نمی شود که پدرم در آتش 
سوخته است. من در آمریکا بودم و او در آتش. کاش 

او آنجا نبود.«
بیش از پنج ماه است که جنوب و شرق استرالیا 
در این آتش می سوزد و دود سمی آن شهرها را 
دربرگرفته است. گرچه آتش سوزی جنگل ها و مراتع 
در استرالیا موضوع جدیدی نیست، اما آتش سوزی  
و  افتاده  اتفاق  گذشته  ماه  چند  در  آنچه  مانند 
گسترده شده، بی سابقه بوده است. دانشمندان 
به  مستقیم  به طور  را  آن  بزرگ  مقیاس  و  شدت 
تغییرات آب وهوایی نسبت می دهند. به گفته این 
جهان  نقاط  سایر  از  بیش  استرالیا  دانشمندان 

درحال تجربه تغییرات آب وهوایی است. 
تاکنون دست کم ۳۳  آتش سوزی  در حوادث 
نفر کشته اند و هزاران خانه خاکستر شده و بیش از 
۱۱۰ هزار کیلومتر مربع، منطقه ای به وسعت بریتانیا 
است.  گرفته  قرار  آتش سوزی  این  تحت تأثیر 
این  در  جانوری  گونه های  و  حیوانات  از  بسیاری 

آتش سوزی از بین رفتند.
حاال با اتفاقاتی که در پنج ماه گذشته رخ داده، 
نگرش مردم استرالیا به طور کامل نسبت به بحران 

آب وهوایی تغییر کرده است. 

روز سه شنبه »شین 
فیتسیمون« کمیسر 

تش نشانی محلی  خدمات آ
تش نشان به  گفت 800 آ

مناطق تحت تأثیر طوفان 
و سیل اعزام شدند و 

تش نشان در همان  100 آ
منطقه باقی ماندند تا با 

تش مقابله  پیشروی آ
کنند.در حالی که فصل 

تش سوزی هنوز به  آ
پایان نرسیده است، این 

بارش ها می تواند باعث 
مرطوب شدن زمین ها و 
مراتع و درنهایت مانع از 

تش سوزی شود پیشروی آ

شبکه ۱۳ تلویزیون رژیم 
صهیونیستی به نقل از 

برخی مسئوالن اسراییلی 
گزارش داد: »واشنگتن 

تغییر ساختار پیش نویس 
قطعنامه را خواستار شده 
است، به شکلی که آن را از 
ح  ساختار محکومیت طر
ترامپ به بیانیه ای مثبت 

درباره آن تبدیل کند«

: برنیسندرز
دونالد ترامپ می تواند ما را به سمت جنگی 

دائمی سوق دهد
شبکه  با  مصاحبه  در  سندرز  برنی  سناتور 
»ام اس ان بی سی« گفت: »گمان می کنم افرادی در 
دولت ترامپ هستند که به دنبال جنگ با ایران اند. 
همین طور گمان می کنم افرادی هم در ایران هستند 
که به دنبال چنین جنگی اند. فکر می کنم اگر جنگی با 
ایران دربگیرد، فاجعه ای به تمام معنا برای آمریکا، 
ایران، منطقه و جهان خواهد بود. معتقدم کاری که 
باید انجام دهیم این است که اوضاع را آرام کنیم. 
وظیفه ما نیست که نقش حامی عربستان سعودی 
به عنوان رژیم مستبد و قاتل را داشته باشیم. وظیفه 
به  را  ایران  و  عربستان سعودی  که  است  این  ما 
یکدیگر نزدیک کنیم و به عنوان یک قدرت بزرگ 
جهانی از توانایی خود استفاده کنیم تا عربستان و 
ایران را کنار یکدیگر بنشانیم و به جای کمک به 
تشدید تنش ها، آن را کاهش دهیم. یادمان باشد 
که ما ۱۸ سال در افغانستان حضور داشتیم، ۱۶ سال 
است که در عراق هستیم و تریلیون ها دالر پول 
هزینه کرده  و هزاران نفر از نیروهای خود را از دست 
در  بی پایان  جنگی  وارد  می خواهیم  آیا  داده ایم. 
خاورمیانه شویم؟ فکرنمی کنم آمریکایی ها به دنبال 
چنین چیزی باشند. همچنین نباید فراموش کنیم 
که افتضاح ترین اشتباهات آمریکا در حوزه سیاست 
خارجی و نظامی در تاریخ این کشور بر پایه دروغ شکل 
باعث  که  بود  آن دروغی  بارز  گرفته است. نمونه 
شکل گیری جنگ عراق شد؛ دروغی مبنی بر اینکه 
اختیار  در  جمعی  کشتار  سالح های  صدام  رژیم 
داشت. باید تالش کنیم تا مانع تشدید تنش ها 
شویم و آن را از طریق دیپلماتیک حل  کنیم. کوبیدن 
برای  جدیت داشتن  از  حرف زدن  و  میز  روی 
برای  به ویژه  است؛  آسانی  کار  سیاستمداران 
سیاستمدارانی که انتخاباتی مهم را پیش رو دارند، اما 
قربانی  که  بود  نخواهند  میلیاردرها  فرزندان  این 
جنگ ها خواهند شد، بلکه فرزندان اقشار طبقه 
کشته  که در جنگ ها  کشور هستند  این  پایین 
می شوند. بنابراین ما مسئولیت داریم تنش ها را 
جنگ  سمت  به  و  حل کنیم  دیپلماتیک  به طور 

نرویم.«

»معامله قرن« دیدار بن سلمان و نتانیاهو را 
به تأخیر انداخت

آمریکا و اسراییل برای دیداری علنی بین نتانیاهو 
و ولی عهد سعودی تالش می کردند. اما چه چیزی 
اسراییل را بر آن داشت تا علنا از زمینه سازی برای 
سخن بگوید،  سلمان  بن  و  نتانیاهو  بین  دیدار 
درحالی که می داند انتشار این خبر قبل از موعد آن 
می تواند باعث تأخیر و حتی منتفی شدن دیدار بین 
گزارش های  طبق  شود؟  سلمان  بن  و  نتانیاهو 
رسیده، آماده سازی ها برای این نشست، از مدتی 
قبل شروع شد، اما پیامدهای اعالم معامله قرن 
منجر به تأخیر در این دیدار شد.یحیی دبوق در 
االخبار نوشت: »تحوالت میدانی اخیر در فلسطین 
اشغالی؛ واشنگتن و تل آویو را بر آن داشته است تا 
در محاسبات خود در مورد اجرای بندهای معامله 
قرن تجدیدنظر کنند. درحالی که به نظر می رسد 
زمانی  تا  شهرک ها  الحاق  مورد  در  آنها  تصمیم 
نامشخص به تأخیر افتاده است، ظاهرا نشست 
اسراییل-عربستان نیز با توجه به شرایط موجود، 
فعال امکان پذیر نیست.«اخیرا و به ویژه پس از اعالم 
معامله قرن گزارش های زیادی در مورد دیدار بین 
سران کشورهای عربی و مسئوالن اسراییلی منتشر 
شده است. در همین چارچوب، آمریکا و اسراییل 
برای دیداری علنی بین نتانیاهو و ولی عهد سعودی 
آن  بر  را  اسراییل  چیزی  چه  اما  می کردند.  تالش 
داشت تا علنا از زمینه سازی برای دیدار بین نتانیاهو 
می داند  درحالی که  بگوید،  سخن  سلمان  بن  و 
انتشار این خبر قبل از موعد آن می تواند باعث تأخیر 
و حتی منتفی شدن دیدار بین نتانیاهو و بن سلمان 
شود؟ طبق گزارش های رسیده، آماده سازی ها برای 
این نشست، از مدتی قبل شروع شد، اما پیامدهای 
دیدار  این  در  تأخیر  به  منجر  قرن  معامله  اعالم 
شد.نتانیاهو امیدوار بود پیش از انتخابات کنیسه 
بتواند با بن سلمان دیدار کند، اما بحرانی شدن 
اوضاع در سرزمین های اشغالی مانع از آن شد تا 
نفع  دیدار  این  از  بتواند  اسراییل  نخست وزیر 
شخصی حاصل کند. به دنبال گسترش تظاهرات 
مردمی در فلسطین، ارتش اسراییل یگان های خود 
را در کرانه باختری مستقر کرد، اما به نظر می رسد رژیم 
اشغالگر اطمینان دارد که دولت محمود عباس 
اجازه باال گرفتن اعتراضات را نمی دهد و مادامی که 
هماهنگی امنیتی با دستگاه های امنیتی فلسطین 
وجود دارد، اسراییل نگران خارج شدن کنترل اوضاع 

از دست خود نیست.

تش ســوزی ها به پایان برسد   با بارندگی های شــدید در ایالت نیو ســاوت ولز بسیاری از مردم امیدوارند آ

شــورایامنیت لغورأیگیــریپیشنویــسقطعنامهضــد»معاملهقرن«در
پیش نویس  مورد  در  رأی گیری  ملل  سازمان  در  منابع  برخی  گفته  به 

قطعنامه ای علیه »معامله قرن« در شورای امنیت تا اطالع ثانوی به تعویق افتاد.
به گزارش ایسنا، برخی دیپلمات های غربی در سازمان ملل که نخواستند 
نام شان فاش شود، اظهار کردند: »این تعویق پس از نشست نمایندگان 
کشورهای گروه عربی و جنبش عدم تعهد در سازمان ملل برای بررسی احتمال 
گنجاندن رأی گیری پیش نویس یادشده در جلسه دیروز یا تعویق آن انجام 
شد.« این منابع افزودند: »فشارهای شدیدی از طرف آمریکا بر دو کشور تونس 
و اندونزی که این پیش نویس را ارایه کردند، برای ایجاد تغییراتی در آن پیش از 

رأی گیری اعمال شده است.«
به گفته منابع یادشده واشنگتن حذف هرگونه اشاره  به اصول بین المللی و 
هر بند مربوط به اقدام اسراییل در الحاق اراضی کرانه باختری و نیز افزودن بندی 
درباره استقبال از طرح صلح آمریکا معروف به »معامله قرن« را خواستار شده 
است. دنی دانون، نماینده رژیم صهیونیستی در سازمان ملل روز دوشنبه ضمن 
تشکر از کشورهایی که در ممانعت از رأی گیری این پیش نویس به این رژیم کمک 
کرده بودند، مدعی شد: »در جلسه فردا )امروز، سه شنبه( هرگز قطعنامه ای در 

محکومیت اسراییل ارایه نخواهد شد.«
مسئوالن  برخی  از  نقل  به  صهیونیستی  رژیم  تلویزیون   ۱۳ شبکه 
اسراییلی گزارش داد، فلسطینی ها پیش نویس قطعنامه را پس نگرفتند، 
اما جلسه سه شنبه احتماال به تعویق خواهد افتاد. این شبکه عبری زبان 
را خواستار شده  افزود: »واشنگتن تغییر ساختار پیش نویس قطعنامه 
بیانیه ای  ترامپ به  ح  از ساختار محکومیت طر را  آن  که  است، به شکلی 
مثبت درباره آن تبدیل کند.« مسئوالن اسراییلی در ادامه گفتند انگلیس 
و  دادند  را  آمریکا  نظر  مورد  تغییرات  درباره  مذاکره  درخواست  آلمان  و 

شود.در  بررسی  جاری  هفته  طی  قطعنامه  پیش نویس  احتمال می دهند 
مقابل صائب عریقات، دبیرکل کمیته اجرایی سازمان آزادی بخش فلسطین 
)ساف( اظهار کرد: »پیش نویس پس گرفته نشده و هنوز در دست بررسی است. 
زمانی که رایزنی ها تمام شود و ساختاری را که ارایه کردیم، بدون کم وکاست یا 
تغییری در اصول مان تضمین کنیم، برای رأی گیری ارایه خواهد شد.« این درحالی 
است که برخی منابع دیپلمات در سازمان ملل مدعی شده اند، فلسطین قصد 
رأی گیری پیش نویس یادشده در جلسه شورای  دارد درخواست خود برای 

امنیت را به دلیل نبود حمایت بین المللی الزم پس بگیرد.«
این منابع افزودند: »احتماال پیش نویس ارایه شده تونس و اندونزی حمایت ۹ 
نفر از ۱۵ عضو شورای امنیت را که حداقل الزم است، به دست نمی آورد و دیگر نیازی 
به آن نیست که یکی از اعضای دائم از حق وتوی خود ضد آن استفاده کند.« برخی 
منابع احتمال دادند این تصمیم غافلگیرانه پس از تغییراتی بود که آمریکا 
خواستار اعمال آنها در متن پیش نویس پیش از رأی گیری درباره آن شد. اما ریاض 
منصور، نماینده دائم فلسطین در سازمان ملل در تماس تلفنی با سایت ارم نیوز 
اخبار منتشرشده درباره لغو رأی گیری پیش نویس یادشده را تکذیب و اعالم کرد 
این پیش نویس هنوز در دست بررسی برخی از کشورهای عضو شورای امنیت 
است.ریاض منصور درباره حضور نداشتن محمود عباس، رئیس تشکیالت 
خودگردان فلسطین در جلسه شورای امنیت گفت: »عباس در جلسه شورای 
امنیت سخنرانی خواهد کرد و موضع گیری آشکار جامعه جهانی درباره طرح 
»معامله قرن« آمریکا را که با قوانین بین المللی تعارض دارد، خواستار خواهد شد.« 
آزادی بخش  سازمان  اجرای  کمیته  عضو  التمیمی،  بیوض  احمد  همچنین 
فلسطین )ساف( تأکید کرد که عباس در جلسه شورای امنیت حضور داشته و 

سخنرانی در محکومیت »معامله قرن« خواهد داشت.

Guardian


