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لس آنجلس تایمز )امریکا(
دولت بایدن با اعمال اصالحات اساســی 
در اســتراتژی مهاجرتــی خــود، در عیــن 
حالی که سیاســت جنجالی دوران ترامپ 
را تــداوم داده و تمامــی راه ها بــرای ورود 
قانونــی پناهجویــان بــه امریــکا را بســته 
است، اما همزمان یک استثنا قائل شده و 
دستور داده تنها مهاجران کوبا، نیکاراگوئه 
و هائیتی پذیرش امریکا را بگیرند. این در 
حالی است که شمار مهاجران در مرزهای 
جنوب غربی بشدت کاهش داشته است.

ایندیپندنت )بریتانیا(
مطالب درز کرده از خاطرات پرنس هری، 
کاخ باکینگهــام را بــا دردســر روبــه رو کرده 
اســت. پرنــس هــری در ایــن خاطــرات که 
قــرار اســت در قالب کتابی به چاپ برســد 
تأکید کرده است، بارها به خاطر همسرش 
با ویلیامــز دعوا کرده و حتی یــک بار مورد 
ضرب و شتم قرار گرفته است. او همچنین 
بــه اعتیــادش بــه کوکایین در 17 ســالگی و 
کشــتن 25 نیروی طالبــان در دورانی که در 

افغانستان بود، اشاره کرده است.

دیلی صباح )ترکیه(
طیــب  رجــب  پاکســتانی،  نماینــدگان 
اردوغــان، رئیس جمهــور ترکیه را به خاطر 
تالش هایش بــرای حل بحران اوکراین، به 
عنــوان نامزد دریافــت جایــزه نوبل صلح 
معرفی کردند. محمد صدیق ســنجرانی، 
رئیس سنای پاکستان گفت: »تقابل روسیه 
و اوکراین به سرعت به سمت تبدیل شدن 
به بحران هسته ای پیش می رود و اردوغان 
توانســت با مداخله بموقــع از یک فاجعه 

جهانی جلوگیری کند.«

کالف سردرگم جمهوری خواهان در کنگره
 شب گذشته حزب اکثریت مجلس نمایندگان امریکا 

برای دوازدهمین بار برای انتخاب رئیس مجلس رأی گیری کرد
شــقایق بردبار/ پس از پیــروزی جمهوری خواهان در مجلس نمایندگان 
امریــکا، تصــور می شــد انتخاب رئیس ایــن مجلس، یک رویــداد عادی 
همچون همیشــه باشــد که هر دو سال یک بار توســط حزبی که اکثریت 
را در دســت دارد، روی می دهد اما از عصر سه شــنبه تا دیروز 11 بار برای 
تعییــن رئیــس مجلــس نماینــدگان امریکا رأی گیــری شــد و توافقی به 
دســت نیامد. تا همه چشم ها به نشســت جمعه شب )دیشب( دوخته 
شود تا شــاید گره از کار فرو بســته جمهوری خواهان کنگره نشین گشوده 

شود.
به گزارش ســایت شــبکه خبری الجزیــره، کوین مک کارتــی که امید 
بســیاری به کرسی ریاســت مجلس نمایندگان امریکا بسته، در دور اول 
رأی گیــری روز پنجشــنبه 201 رأی بــه دســت آورد اما در ســه دور بعدی 
همیــن روز آرای وی کاهــش یافــت و بــه 200 رأی رســید. او بــرای اینکه 
روی کرســی دلخواهــش بنشــیند، نیاز بــه 218 رأی دارد. امــا هیچ کدام 
از مخالفانــش حاضــر نیســتند از رأی خود به بایرون دونالــدز که تنها 19 
رأی در ســبد خــود دارد، بگذرنــد و بنابرایــن مجلس نماینــدگان امریکا 
وارد وضعیت بغرنجی شــده که در تاریخ 100 سال گذشته آن بی سابقه 

است.
این در حالی اســت که دموکرات ها روز پنجشــنبه بدون هیچ مشکلی 
توانســتند رهبــر اقلیــت مجلــس نماینــدگان را تعیین کننــد و همگی با 
هــم یعنــی بــا 212 رأی بــه حکیــم جفریــس رأی دادنــد. موضــع واحد 
دموکرات ها که در تعارض کامل با جمهوری خواهان آشفته حال است، 
کاتریــن کالرک، نماینــده ارشــد حزب دموکرات را واداشــت تــا با انتقاد 
از جمهوری خواهان بگوید: »ناکارآمدی تاریخی که شــاهد آن هســتیم، 
یک جنگ درون حزبی اســت که امنیت ملی امریکا را به خطر انداخته 

است.« 
اشــاره او بــه تعــداد انــدک جمهوری خواهانــی بــود کــه در تقابــل با 
اکثریــت آنــان مجلس نماینــدگان امریکا را به چالش کشــیده اند. طبق 
قوانیــن نیــز هیچ چاره ای برای حل چنین معضلی نیســت. تنها راهکار 
این اســت که کوین مک کارتی بتواند 20 نماینده ای را که حاضر نیستند 
به نفع او رأی دهند، مجاب کند که دست از لجاجت بردارد. در غیر این 
صــورت او مجبور خواهد بــود، از نامزدی خود کناره گیــری کرده و اجازه 
دهــد فرد دیگــری که تصــور می شــود 218 نماینده حــزب اکثریت روی 
او توافق دارند، کاندیدای ریاســت مجلس نمایندگان شــود. اما مشــکل 
بزرگ جمهوری خواهان این است که به نظر نمی رسد، جایگزینی برای 

مک کارتی داشته باشند. 
اگــر چنیــن اتفاقــی رخ دهد، تنهــا راه چــاره می تواند انتخــاب فردی 
خــارج از کنگــره باشــد. این چیزی اســت که جاســتین آمــاش، نماینده 
ســابق میشیگان مطرح کرده و گفته اســت می تواند چنین مسئولیتی را 
بپذیــرد. اما به اعتقاد ناظران این پیشــنهاد نیز مورد قبول واقع نخواهد 

شد.

نگرانی جهانی از تشدید تنش ها در قدس
یــورش  از  بعــد  روز  چنــد  فاطمــی/  حســین 
بــه  صهیونیســتی  رژیــم  ملــی  امنیــت  وزیــر 
مسجداالقصی، اعضای شورای امنیت سازمان 
ملل در نشست پنجشنبه شب خود که در میان 
خشم و ناراحتی نماینده رژیم صهیونیستی در 
این نهاد بین المللی برگزار شــد، بر لزوم حفظ 

وضعیت کنونی مسجداالقصی تأکید کردند.
گــزارش خبرگــزاری اســپوتنیک، خالــد  بــه 
خیــاری، معاون دبیرکل ســازمان ملــل در امور 
خاورمیانــه، آســیا و اقیانــوس آرام در ســازمان 
ملــل در این جلســه با تأکیــد بر اینکــه »یورش 
ایتامــار بن گویــر، وزیر امنیت ملی اســرائیل به 
مســجداالقصی با حمایــت پلیس، یــک اقدام 
تحریک آمیــز اســت«، تأکیــد کرد: »یــورش بن 
گویر یک اقــدام تحریک آمیز اســت که احتمااًل 
به ریخته شــدن خون تعداد زیاد دیگری منجر 
کــرد: »دبیــرکل  تأکیــد  می شــود.« وی ســپس 
اتخــاذ  از  خــودداری  خواهــان  ملــل  ســازمان 
هرگونه اقدامی اســت که منجر به تشدید تنش 

در اماکن مقدس و اطراف آن شود.«
ë نماینده فلسطین چه گفت؟

در نشســت شــورای امنیــت کــه تبدیــل بــه 
نشســتی پــر چالــش بــا خشــم و ناراحتی هــای 
نماینده رژیم صهیونیستی شد، ریاض منصور، 
نماینده فلسطین در احقاق حقوق فلسطینیان 
گفت: »تل آویو بایــد از چه خطوط قرمزی عبور 
کند تا شورای امنیت با آن برخورد کند؟ اسرائیل 
بــه طور کامــل حرمــت زندگــی فلســطینی ها و 
قوانیــن بین المللی و حرمت مســجداالقصی را 
نادیده گرفته و ملت فلسطین، جهان و جامعه 
بین المللی را به ســخره می گیرد اما با این حال 

شورای امنیت هیچ کاری نمی کند.«
منصــور تأکید کرد: »بن گویــر که به حمایت 
بــه  و  شــده  محکــوم  تروریســتی  گروه هــای  از 
صرفــاً  اســت  معــروف  افراطــی  رویکردهــای 
بــرای بازدیــد بــه مســجداالقصی نیامــده بلکه 
دســتورکارهای افراطی دارد که هدف آن تغییر 
وضعیت تاریخی کنونی مســجداالقصی است. 
وی با این دســتور کارها وارد دولت شــده اســت 
اما دولت تل آویو بــه جای برخورد با وی، از آن 

حمایت کرد.«

ë سایر اعضا چه گفتند
نشســت فوق العاده شــورای امنیــت درباره 
بــه  تحــوالت کنونــی قــدس و مســجداالقصی 
درخواست فلســطین و اردن و حمایت امارات 
و چیــن برگــزار شــد. در ایــن جلســه نماینــده 
روســیه نیــز بیــان کــرد: »یــورش بــن گویــر بــه 
مســجداالقصی یک اقدام تحریک آمیز و شبیه 
حوادثی است که در ســال 2000 رخ داد؛ زمانی 
که شــارون بــا صدها نفــر از نیروهــای پلیس به 
مســجداالقصی رفــت و همین مســأله موجب 
وقوع انتفاضه دوم فلســطین شــد که به کشــته 
شدن هزاران نفر انجامید. ما با نقض وضعیت 
کنونی قدس مخالفیم. هرگونه تنشی در قدس 
موجــب بی ثباتی نه فقط در اراضی فلســطینی 
بلکه در کل منطقه می شــود بــرای همین از دو 
طــرف می خواهیم خویشــتنداری خود را حفظ 
کــرده و از هرگونــه اقدام تحریک آمیــز یکجانبه 

خودداری کنند.«
نماینــده چین نیز تأکید داشــت: »چیزی که 
االن شــاهد آن هســتیم بهتریــن راه بــرای آغاز 
ســال جدید نیســت. مــن بــه مســئوالن دولتی 
شــده اند  مســجداالقصی  وارد  کــه  اســرائیل 
می گویــم ما نگران هرگونــه برخورد یا اقدامات 
افزایــش تنش هــا و  بــه  کــه  یکجانبــه هســتیم 
درگیری ها منجر می شــود. ما هــر گونه تدابیری 
را دربــاره تغییر وضعیت کنونی قدس محکوم  
و از تشــکیل کشــور فلســطین در مرزهای 19۶7 

حمایت می کنیم.«
نماینــده امریکا نیــز با تأکید بــر پایبندی این 
کشــور به راهکار تشکیل دو کشور، عنوان داشت: 
»مــا نگــران ایــن هســتیم کــه هرگونــه اقدامات 
یکجانبه راهکار تشــکیل دو کشــور را از بین ببرد. 
همان طور که جو بایدن، رئیس جمهور امریکا و 
آنتونی بلینکن، وزیر خارجه گفتند ما از وضعیت 
از  و  حمایــت  مســجداالقصی  کنونــی  تاریخــی 
نقش ویــژه درباره قیمومیت بــر اماکن مقدس 
قدردانــی می کنیم.« نماینده فرانســه از نگرانی 
عمیق این کشور درباره یورش به مسجداالقصی 
خبر داد و گفت: »باید برای ممانعت از تشــدید 
اوضاع تالش کرد. به همین منظور باید سیاست 

شهرک سازی متوقف شود.«

ë  نفــع بــه  اســتراتژیکی  ســاح  امریــکا،  وتــوی 
صهیونیست ها

در ایــن میان اما ســفیر رژیم صهیونیســتی 
در ســازمان ملــل تأکیــد کــرد که وتــوی امریکا 

در شــورای امنیــت یک ســالح اســتراتژیک به 
نفــع ایــن رژیم اســت. بــه گــزارش خبرگزاری 
رژیــم  ســفیر  آردان،  گلعــاد  اســپوتنیک، 
صهیونیســتی در ســازمان ملل گفت: »ما قبل 

از نشســت شــورای امنیــت بــرای ممانعــت از 
صدور یک بیانیه مشترک یا قطعنامه ای علیه 
اسرائیل و استفاده از حق وتو در صورت صدور 
یــک قطعنامــه بــا امریکا بــه توافق رســیدیم. 
وتوی امریکا یک ســالح اســتراتژیک به نفع ما 
اســت. اســرائیل و دولت کنونی هرگز از حقوق 
کوتــاه  مســجداالقصی  بــه  ورود  بــرای  یهــود 

نمی آیند.«
وی تأکیــد کرد: »من هیچ تماســی با ریاض 
ملــل  ســازمان  در  فلســطین  ســفیر  منصــور، 
ندارم. او نماینده یک قدرت دشــمن اســت که 
از تروریســت ها حمایت مالــی می کند.« ریاض 
منصــور در جلســه شــورای امنیــت خطــاب به 
نماینــده رژیــم صهیونیســتی گفته بود: »شــما 
باید بدانید که اگر شورای امنیت شما را متوقف 
شــما  دربــاره  را  بین المللــی  قوانیــن  و  نکنــد 
اجرایی نکند ملت فلســطین ایــن کار را خواهد 
کــرد. آردان اظهــارات منصــور را تحریــک بــه 

خشونت و تروریسم دانست.«
وزیــر  امیرعبداللهیــان  همچنیــن  دیــروز 
امــور خارجه ایــران در همین ارتباط با حســین 
ابراهیم طه، دبیرکل سازمان همکاری اسالمی 

گفت و گو و تبادل نظر کرد.
امــور خارجــه  وزیــر  تســنیم،  گــزارش  بــه 
کشــورمان در ایــن گفت و گــوی تلفنــی ضمن 
تقدیــر از مواضــع دبیــرکل ســازمان همکاری 
اســالمی در محکومیــت فــوری اقــدام اخیــر 
صهیونیســت ها در تعــرض و هتــک حرمــت 
بــه مســجداالقصی، تأکید کــرد: »تبعات این 
اقــدام بــرای رژیــم جعلی اســرائیل ســنگین 
خواهــد بــود.« حســین ابراهیــم طــه دبیرکل 
ســازمان همکاری اسالمی نیز ضمن محکوم 
کــردن اقــدام اخیــر صهیونیســت ها در هتک 
حرمــت مســجداالقصی، ورود وزیــر امنیــت 
داخلی رژیم صهیونیســتی به مسجداالقصی 
را بســیار نگــران کننــده دانســت و تأکیــد کرد 
دار شــدن  اقــدام موجــب جریحــه  ایــن  کــه 
احساسات امت اســالمی شده است. دبیرکل 
ســازمان همکاری اســالمی اینگونــه اقدامات 
تحریک آمیــز صهیونیســت ها را برهــم زننده 

صلح و ثبات در منطقه خواند.

شورای امنیت سازمان ملل در پاسخ به هتک حرمت مسجداالقصی نشست ویژه برگزار کرد
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 خشم چین از تحرکات نگران کننده امریکا 
در تنگه تایوان

عبــور نــاو جنگــی امریــکا از آب هــای تنگــه تایــوان، مقامــات چیــن را از 
تنش آفرینــی دوبــاره واشــنگتن و تضعیف صلــح و ثبــات در منطقه به 

خشم آورده است.
به گزارش ایســنا، ناوهای جنگی امریــکا و متحدانش مانند انگلیس 
و کانادا در ســال های اخیر در حالی از تنگه تایوان عبور کرده اند که چین 
همــواره تایــوان را به عنوان بخشــی از خاک خود خوانده و از کشــورهای 

جهان خواسته است به اصل چین واحد متعهد بمانند.
اما ارتش واشــنگتن به رغم این شــرایط در توجیه این تنش آفرینی 
در بیانیــه ای عبــور نــاو چونــگ هــون از تنگــه تایــوان را نشــان دهنده 
تعهــد امریــکا بــه آزادی و تــردد آزاد از آب های ایندوپســفیک عنوان 
کرده اســت. موضوعی کــه با واکنش تند چین همراه شــد و لیو پنگیو، 
ســخنگوی ســفارت چین در واشــنگتن با محکومیت این اقدام امریکا 
و تأکیــد بر پایان این تنش آفرینی گفت: »ناوهای امریکایی همواره در 
حال قدرت نمایی هســتند و این اقدامشــان را در پوشــش آزادی تردد 
ناوهــا پنهــان کرده انــد و مســأله آنها حفــظ آزادی و باز بــودن منطقه 
نیســت. امــا چین همچنــان در وضعیت هوشــیاری باال قرار داشــته و 
همیشــه آماده اســت تا بــه تمامی خطــرات و اقدامــات تحریک آمیز 
پاســخ دهد. پکــن با جدیت از حــق حاکمیت و تمامیــت ارضی خود 

حفاظت خواهد کرد.« 
ســخنگوی ارتــش آزادی بخــش خلق چین نیــز گفــت: نیروهای این 
کشور، ناو امریکایی را در حین عبور از این تنگه با دقت تحت نظر داشته 

و تک تک حرکات آن را بررسی کرده اند.
در همین حال وزیر دفاع تایوان در توجیه این رفتار واشنگتن، اعالم 
کــرد که در تمام لحظــات عبور این ناو آن را تحت کنترل داشــته و هیچ 

اقدام ناامن کننده و تنش زا مشاهده نشده است.

زهــره صفــاری/ والدیمیــر پوتیــن در پــی 
روســیه،  ارتدوکــس  اســقف  درخواســت 
آتش بسی 36 ساعته را در مناطق جنگی 
اوکراین اعالم کرد اما این توافق یکســویه 
بود و مقامــات اوکراین حاضر به پذیرش 
شــرایط نشــده و آن را ترفند مســکو برای 

تجدید قوا خواندند.
به گزارش تاس، بنا بر اعالم پوتین، این 
آتش بس از ظهر دیروز آغاز و تا ساعت 24 
امشب ادامه دارد و دفتر ریاست جمهوری 
روســیه در بیانیه ای به نقل از پوتین اعالم 
کرد: »با توجه به درخواست اسقف کریل، 
من به وزیر دفاع فدراسیون روسیه دستور 
دادم تا در تمامی بخش های جنگی اعالم 
آتش بس کند، چراکه بســیاری از ســاکنان 
این مناطق مســیحی ارتدوکس هســتند. 
مــا از طــرف اوکراینــی نیــز می خواهیم تا 
بــا اعــالم فــوری ایــن آتش بــس بــه آنهــا 
اجــازه دهــد مراســم عیــد کریســمس را 
برگــزار کنند.« به نوشــته نیویــورک تایمز، 
ولودیمیر زلنســکی پــس از انتشــار بیانیه 
کرملیــن در پیامــی ویدیویــی در حالی که 
لبخند پرمعنایی بر لب داشت به صورت 
تلویحی این توافق را رد کرد و گفت: »آنها 
می خواهند از کریسمس به عنوان پوششی 
برای پنهان کردن پیشرفت های نیروهای 
اوکراینی استفاده کنند و با تجدید قوا، خود 
را بــه پایگاه هــای ما نزدیک تــر کنند. همه 
جهان می دانند که کرملین از فرصت های 

آتش بس بــرای تقویــت نیروهایش برای 
ادامــه جنگ بهــره می گیــرد.« امــا طرف 
اوکراینــی بــرای رد درخواســت آتش بس 
یکســویه پوتین به همین اظهارات بسنده 
نکــرد و بنــا بر اعــالم وزارت دفاع روســیه، 
در زمــان اعــالم شــده، کی یــف مناطــق 
مســکونی دونباس را زیــر آتش گرفت. در 
حالــی که مســیحیان ارتدوکــس برخالف 
کاتولیک هــا، عیــد کریســمس را 7 ژانویه 
مــدودف،  دیمیتــری  می گیرنــد،  جشــن 
معاون شورای امنیت روسیه با ابراز تأسف 
از تصمیم سران کی یف گفت: »متأسفانه 
مردم فرصت رفتن به کلیســا را از دســت 
دادنــد. چراکــه ســران کی یــف حاضــر به 

پذیرش آتش بس نشدند.«

ë بدبینی امریکا و متحدان کی یف
اما این درخواســت آتش بس از ســوی 
متحــدان اوکرایــن نیز بــا واکنش های تند 
روبه رو شد. در حالی که امریکا و آلمان یک 
روز پس از فرانسه، برای نخستین بار اعالم 
کردنــد کــه خودروهای جنگی بــه اوکراین 
می فرســتند، جــو بایــدن، رئیس جمهــور 
امریــکا در واکنــش بــه آتش بــس اعــالم 
شــده همتــای روس خود گفــت: »به نظر 
می رســد آقــای پوتین با اعــالم آتش بس 
می خواهد نفس بکشد. عالقه ای به پاسخ 

به حرف های پوتین ندارم.«
ë اصرار روسیه، انکار اوکراین

رئیس جمهور روسیه در تماس تلفنی 
با رجب طیــب اردوغان، همتای ترکیه ای 

خــود، اعــالم کــرده اســت در صورتــی  که 
کی یــف مناطق الحاق شــده به روســیه را 
مشــروعیت دهد آمــاده هر گونــه مذاکره 
بــرای صلح و پایــان عملیــات نظامی در 
شــرق اروپا است. به نوشــته مسکو تایمز، 
در بیانیه کرملین پس از این تماس آمده 
است: »پوتین بار دیگر آمادگی روسیه برای 
گفت و گــو بــا اوکرایــن در صــورت پذیرش 
واقعیت هــای ســرزمینی جدیــد را اعالم 
کرده اســت.« دفتر اردوغان نیز با تأکید بر 
اینکه رئیس جمهور ترکیه در این باره با هر 
دو رئیس جمهور تماس های تلفنی داشته 
اســت نوشــت: »رئیس جمهــور اردوغان 
اعالم کرده اســت که درخواســت صلح و 
مذاکره باید با پذیرش آتش بس یکســویه 
و چشم انداز یافتن راهکار عادالنه حمایت 
شــود.« بــه گــزارش یــورو نیــوز، بــا وجــود 
ایــن مذاکرات و طــرح شــرایط، میخائیلو 
پودولیاک، معاون رئیس جمهور اوکراین 
در توئیتی نوشــت: »نیروهای روســیه باید 
ســرزمین های اشــغالی را ترک کنند. تنها 
در این صورت اســت که آتش بس موقت 
خواهیــم داشــت.« ترکیــه پیش تــر نیز به 
همراه سازمان ملل به عنوان میانجی وارد 
عمل شده بود و با بازشدن کریدور غالت، 
مبادله اسرا و تالش ها برای ایجاد منطقه 
امــن در اطــراف نیــروگاه اتمــی زاپوریژیا، 
توانســت موفقیــت خــود را در این مســیر 

نشان دهد.

پیشنهاد پوتین برای صلح موقت در کریسمس ارتدوکس ها با واکنش تند اوکراین و هم پیمانانش روبه رو و رد شد

امتناع دوباره کی یف از آتش بس با روسیه
العامری: همه خارجی ها از عراق بروند

رئیــس ائتالف فتح عراق بر لزوم خروج فــوری تمام نیروهای خارجی از این 
کشور تأکید کرد.

بــه گــزارش ایســنا به نقــل از فرات نیــوز، هــادی العامری، رئیــس ائتالف 
فتــح عــراق در بیانیــه ای به مناســبت روز ملی ارتــش گفت: »ما بایــد در این 
مناســبت مبارزه مشــترک و برادرانه تمام نیروهای امنیتی در جنگ مقدس 
علیــه تروریســم را یــادآور شــویم که بــه لطف خــون پاک شــهدا و تالش های 
فوق العاده دستگاه های امنیتی در آن پیروز شدیم و این نشان دهنده آمادگی 
کامــل نیروهــای امنیتی برای حفــظ امنیت و ثبات عراق بــدون نیاز به وجود 
نیروهــای خارجی اســت.« وی ســپس خواهان خــروج فوری تمــام نیروهای 

خارجی از عراق شد.

یــادآوری  بــا  امریکایــی  ســناتور  دو 
اینکه امریکا خود به زیردریایی هایی 
که قرار است به استرالیا بفروشد نیاز 
دارد، از کاخ ســفید خواســتند کــه در 

این تصمیم تجدیدنظر کند.

بــه  بایــدن  جــو  ســفر  آســتانه  در 
مکزیک، پسر »ال چاپو«، قاچاقچی 
کشــور  ایــن  در  مکزیکــی  معــروف 
بازداشت شده و موجی از ناآرامی ها 

را در این کشور آغاز کرده است.

مقامات نظامی کــره جنوبی گفتند، 
یکی از پنج پهپاد کره شمالی که ماه 
گذشــته وارد حریم هوایی این کشور 
شــد، توانســته بــر فــراز کاخ ریاســت 

جمهوری این کشور پرواز کند.

از  قبــل  کــه  کــرد  اعــالم  مراکــش 
افتتــاح ســفارتش در تل آویــو، رژیم 
صهیونیستی باید حاکمیت مراکش 
بــر صحــرای غربــی را بــه رســمیت 

بشناسد.

مراکشکره جنوبیمکزیکامریکا
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آزادی قدیمی ترین اسیر فلسطینی
اشــغالگران صهیونیســت »کریم یونس« اســیر فلســطینی را 

بامداد پنجشنبه پس از ۴0 سال اسارت آزاد کردند.
بــه گــزارش ایســنا، وزارت امــور اســرا و آزادگان فلســطین 
اعــالم کــرد، یــک خــودروی دولتی رژیــم صهیونیســتی کریم 
یونس، اسیر فلسطینی را در یکی از خیابان های منطقه رعنانا 
پیاده و وی را تنها رها کرد. در این بیانیه تأکید شده استفاده از 
این روش برای آزادی کریم یونس مانع از شادی فلسطینیان 

نسبت به این اتفاق که پس از ۴ دهه رخ داده نمی شود.
بنــا بر اعــالم مرکز اطالع رســانی فلســطین، کریم یوســف 
فضــل یونــس اول ژانویــه 1983 بازداشــت و بــه حبــس ابــد 
محکوم شد که بعدها مدت آن ۴0 سال تعیین شد. این اسیر 

فلســطینی طی این ســال ها به زندان های مختلف رژیم صهیونیســتی منتقل شــد. به 
نقل از المیادین، وی قدیمی ترین اســیر فلســطینی در زندان ها و بازداشتگاه های رژیم 

صهیونیستی و همچنین قدیمی ترین اسیر در جهان است.
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