
با رد مهلت ۸ روزه اروپایی ها

دولت ونزوئال برای مذاکره با دولت ترامپ اعالم 
آمادگی کرد

که  روزه ای  هشت  ضرب االجل  ملل  سازمان  در  ونزوئال  خارجه  وزیر 
کشورهای اروپایی برای برگزای انتخابات تعیین کرده بودند را رد و در عین 

حال آمادگی کاراکاس برای مذاکره با دولت آمریکا را اعالم کرد.
به گزارش ایسنا، خورخه آریزا،  وزیر خارجه ونزوئال در جلسه شورای امنیت اظهار 
کرد: هیچ کس نمی تواند برای ما مهلت تعیین کند و به ما بگوید باید درخواست 
انتخابات جدید را بدهیم یا نه. شما چه کسی هستید که به دولت ما که دارای 

حاکمیت است، هشدار می دهید؟
پیشتر آلمان، فرانسه و اسپانیا ضرب االجل هشت روزه ای را برای برگزاری انتخابات 
در ونزوئال تعیین کرده و هشدار داده بودند در غیر این صورت رهبر مخالفان را به 

عنوان رئیس جمهوری این کشور به رسمیت خواهند شناخت.
وی خاطرنشان کرد، امانوئل ماکرون،  رئیس جمهوری فرانسه باید به جای مداخله 

در امور داخلی ونزوئال بحران جلیقه زردهای کشورش را حل کند.
وزیر خارجه ونزوئال همچنین تاکید کرد، دولت کاراکاس همچنان برای مذاکره با 

دولت دونالد ترامپ،  رئیس جمهوری آمریکا آماده بوده و هست.
آریزا گفت: ما از زمان انتخاب هوگو چاوز رئیس جمهوری فقید ونزوئال در فوریه 
برقراری  به  تالش  مادورو  نیکوالس  ریاست جمهوری  ابتدای  همان  از  و   ۱۹۹۹
ارتباطاتی با آمریکا کرده ایم اما تمام تالش های ما از سوی طرف آمریکایی به در 

بسته خورد.
آریزا خاطرنشان کرد، واشنگتن تنها پشت کودتا در ونزوئال نایستاده بلکه در راس 

آن است.
وی خطاب به دولت آمریکا گفت، قدرت خود را علیه مشروعیت یک دولت به کار 

می گیرد اما باید اکنون همین جا دست از این کار بردارید.
را  مخالفان خود  رهبر  گوآیدو  اینکه خوآن  کرد:  تصریح  ونزوئال  وزیر خارجه 
رئیس جمهوری موقت کشور خوانده و برخی کشورها نیز او را به رسمیت شناخته اند 
برخالف قانون اساسی کشور ما است یک نفر بندی در منشور رسازمان ملل را به من 

نشان دهد که در آن اجازه داده شده هر فردی خود ش را رئیس جمهوری بخواند؟
آریزا در ادامه اظهار کرد، دولت کاراکاس از طرح هایی در جهت حمایت از انجام 
مذاکرات داخلی و دستیابی به توافق سیاسی بین مادورو و مخالفانش حمایت می کند.
وی اضافه کرد، ونزوئالیی ها چه در جبهه مخالفان یا دولت از طریق نشستن دور 

یک میز تصمیم خواهند گرفت.

کانادا سفیرش در چین را برکنار کرد
نخست وزیر کانادا سفیر کشورش در چین را در پی اظهارنظر پیرامون 

احتمال استرداد مدیر ارشد شرکت هوآوی از کانادا به آمریکا اخراج کرد.
به گزارش ایسنا، جان مک کالم، سفیر کانادا در چین موضوع بازداشت منگ وانژو 
و درخواست استرداد او از سوی آمریکا را از نظر وجاهت قانونی »مسأله دار« خوانده و 

ابراز امیدواری کرده بود که آمریکا پیگیر استرداد منگ نشود.
جاستین ترودو، نخست وزیر کانادا در بیانیه  ای که در همین رابطه منتشر کرد، 
نوشت، از مک کالم خواسته استعفایش را تسلیم کند؛ هرچند در این بیانیه علت 

تصمیم خود را اعالم نکرده است.
ترودو اعالم کرد: شب گذشته من از جان مک کالم، سفیر کشور در چین خواستم 
که استعفا دهد و سپس استعفای او را پذیرفتم. بازداشت منگ وانژو که در شهر 
ونکوور صورت گرفت، روابط دیپلماتیک کانادا و چین را وارد بحرانی کم سابقه کرده 
است. کانادا اعالم کرده که منگ را به درخواست واشنگتن بازداشت کرده اما چین 
خواستار آزادی فوری اوست و می گوید کانادا و آمریکا از قوانین بین المللی بازداشت و 
استرداد مظنونان به نفع مقاصد خود سود جسته اند. مک کالم روز سه شنبه گذشته در 
یک اظهارنظر عمومی گفته بود که بازداشت و موضوع استرداد منگ از سوی آمریکا 
از نظر وجاهت قانونی بسیار متزلزل است. او یک روز پس از آن در بیانیه ای اظهارات 
خود را نسنجیده خوانده بود و ابراز تأسف کرده بود که باعث گمراهی شده است. با 
این حال او روز جمعه یک بار دیگر گفته بود: برای کانادا خیلی خوب خواهد شد اگر 

آمریکا درخواست استرداد منگ را پیگیری نکند.
آمریکا قصد دارد تا ظرف یک هفته با ارائه درخواستی رسمی به کانادا، از این 
کشور بخواهد تا معاون ارشد مالی شرکت هوآوی را برای محاکمه در دادگاه به دلیل 
اتهاماتی نظیر دور زدن تحریم های آمریکا علیه ایران، تحویل دهد. به گزارش ایسنا، 
به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، مقامات آمریکایی گفته اند که به دنبال استرداد 

مدیر ارشد مالی شرکت هوآوی هستند که یکم دسامبر در کانادا بازداشت شد.

گفت وگوی تلفنی چاووش اوغلو با بارزانی

پیرامون حمله  کردستان  اقلیم  نخست وزیر  و  ترکیه  امور خارجه  وزیر 
پ.ک.ک به پایگاه نیروهای ترک در شمال عراق به صورت تلفنی گفت وگو 

کردند.
به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری آناتولی، مولود چاووش اوغلو، وزیر امور خارجه 
ترکیه با نیچروان بارزانی، نخست وزیر اقلیم کردستان عراق به صورت تلفنی گفت وگو 
کرد. بارزانی در این گفت وگو اعالم کرد که درباره حمله اخیر به پایگاه نظامی ترکیه 
در شمال عراق در نتیجه اقدامات تحریک آمیز اعضای پ.ک. ک، تدابیر الزم اتخاذ و 
تحقیقات پیرامون آن آغاز شده است. وزارت دفاع ترکیه طی بیانیه ای اعالم کرد: در 
نتیجه اقدامات تحریک آمیز پ.ک. ک در شمال عراق به پایگاه نظامی ترکیه حمله 

شده است. در این حمله بخشی از خودروها و وسایل دیگر این پایگاه آسیب دید.
وزارت دفاع ترکیه همچنین تأکید کرد که همه اقدامات و تدابیر الزم در مقابله با 

این حمله اتخاذ شده است.

دولت دو ساله ترامپ که کوشیده است روال پذیرفته شده 
نظم بین المللی را عوض و تعریف خود را جایگزین آن کند، 
شورای امنیت را به محلی برای هیاهو تبدیل کرده در حالی 

که می داند نتیجه ای عایدش نخواهد شد.
به گزارش خبرنگار ایرنا، با روی کار آمدن دونالد ترامپ، سیاست 
منطقه آمریکای التین وی همواره با تنش و بحران آفرینی همراه 
بوده است به گونه ای که پیمان تجاری خود را با مکزیک بر هم زد، 
دیوار مرزی کشید و مهاجران آمریکای التین تبار را تبهکار خطاب 

کرد و بر آن شد تا به آنها مجوز اقامت یا تابعیت ندهد.
اطرافیان تندرو و کاسب کار ترامپ هم تاب شنیدن صدای 
مخالف به ویژه در کشوری نفت خیز وموثر در اوپک را نداشتند و 
تمام هم و غم خود را صرف آن کردند تا پایه های مشروعیت دولت 

قانونی مادورو را متزلزل کنند.
حمایت رسمی و صریح از مخالفان مادورو، اعمال تحریم های 
شدید و در لیست قراردادن مقامات ارشد این کشور، حضور سفیر 
پیشین آمریکا در جمع معدود مخالفانی که در مقابل سازمان ملل 
تجمع کرده بودند، طرح مساله ونزوئال در نشست ماه سپتامبر و 
حمایت از رئیس جمهوری خود خوانده این کشور نمونه هایی 

است که در این دو سال شاهد آنها بوده ایم.
وقتی که خوان گوایدو رئیس مجلس ونزوئال در خیابان کاراکاس 
اعالم ریاست جمهوری کرد هم دونالد ترامپ رئیس جمهوری 

آمریکا بالفاصله از او حمایت کرد واورا به رسمیت شناخت.
آمریکا که ظاهرا از بازی کودتا در کشورها لذت می برد، این بار 
هم در قامت یک کودتاچی ظاهر شد اما فرماندهان ارتش ونزوئال 
با هوشیاری و برای جلوگیری از تبدیل شدن این کشور به لیبی 
یا سوریه ای دیگر، از نیکالس مادورو رئیس جمهوری قانونی این 
کشور حمایت کردند و به این ترتیب اجازه ندادند، کودتای ژانویه 

آمریکا به ثمر بنشیند.
به دنبال این ناکامی، دستگاه سیاست خارجی آمریکا که این 
روزها به دلیل رفتارهای یکجانبه گرایانه، ابزار الزم را برای اعمال 
سیاست های خود ندارد، دست به دامان شورای امنیت شد و با 
این امید که اروپایی ها به خصوص انگلیس هم از این روند حمایت 
کرده اند، درخواست برگزاری نشستی فوق العاده در روز تعطیل 

شنبه شد.
این در حالی است که نمایندگی آمریکا در سازمان ملل پس 
از استعفای نیکی هیلی فاقد سفیر است و کادر این مرکز هم به 
دلیل گرفتاری دیگر دولت ترامپ و تعطیلی 35 روزه دولت، به 
تعداد انگشت شماری کاهش یافته است. از این رو، مایک پمپئو 
وزیر خارجه آمریکا تصمیم گرفت که شخصا حضور یابد تا شاید به 
واسطه باالبردن سطح این نشست، مانع از برهم خوردن آن توسط 

روسیه و چین شود.
این مساله تا حدی محقق شد چرا که اگر وزیر آمریکایی نمی 
بود، اخطار روسیه در ابتدای نشست که گفت مساله ونزوئال هیچ 
ارتباطی به صلح و امنیت بین المللی ندارد و جزو اختیارات شورای 

امنیت نیست، کارساز می شد.

این اخطار روسیه، نشست را به رای گیری کشاند و با توجه به 
حضور کشورهای آمریکای التین و اروپایی در زمین بازی آمریکا، 

۹ رای مثبت در مقابل 4 رای منفی و 2 رای ممتنع ادامه یافت.
روند و واکنش دو قدرت دارای حق وتو به این نشست، از همان 
ابتدا مشخص کرد که نشست اجباری شورای امنیت از سوی 
آمریکا، تنها به گذراندن وقت و قرائت بیانیه ها سپری می شود 

و هیچ برون دادی ، نخواهد داشت.
از روز گذشته هم کامال پیش بینی می شد که چه پیش خواهد 
آمد و آمریکایی ها هم به خوبی می دانستند که شورا محلی برای 
مشروعیت بخشی به اعمال آنها نخواهد شد اما تنها برای اینکه 
حمایت برخی کشورها را دریافت کنند و در عرصه جهانی نشان 
داده شود، به این بازی وارد شدند و اعالم کردند که پمپئو تنها یک 

ساعت و نیم در جلسه خواهد بود.
البته شاید تجربه تلخ نشست مربوط به قطعنامه 223۱ که وزیر 
خارجه آمریکا حضور یافت و نماینده ایران هم تمام بد عهدی ها و 
دشمنی های این کشور با مردم ایران را به رخ او کشید، باعث شده 
باشد تا آخر نشست نماند. به هر ترتیب، روسیه و چین به صراحت 
مادورو را رئیس جمهوری قانونی و مشروع ونزوئال دانستند و هر 
گونه راهکار برای حل بحران سیاسی را تنها در قالب قانون اساسی 

و تطابق با آن، پذیرفتنی خواندند.
آنها تاکید کردند بر اساس ساز و کار پیش بینی شده در قانون 
اساسی ونزوئال، مادورو همچنان رئیس جمهوری قانونی این کشور 

است و به همین دلیل هم نماینده این کشور در سازمان ملل 
حضور دارد.

از نکات مهم و قابل توجه، حضور وزیر خارجه ونزوئال در شورای 
امنیت بود. آمریکا در مقابل شخصی نشسته بود که مدعی بود 
صالحیت قانونی ندارد اما سازمان ملل متحد او را به رسمیت می 

شناسد و اجازه داد تا صحبت کند.
این خود، شکست بزرگی برای آمریکایی بود که می خواهد 
با تزریق پول و زور، دولتی را عوض کند و بار دیگر این پیام به 
اعضای شورای امنیت و جهان مخابره شد که نباید اجازه داد، 
آمریکا از شورای امنیت برای مقاصد سیاسی خود استفاده ابزاری 

داشته باشد.
آفریقای جنوبی به عنوان یک قدرت نوظهور با این نشست 
مخالفت کرد و آن را تهدیدی برای صلح و امنیت بین الملل 

ندانست.
نماینده بولیوی هم به تحریم های ناعادالنه و دیکتاتور مآبانه 
آمریکا علیه کشورها اشاره کرد و گفت: آمریکا خارج از قطعنامه 
های شورای امنیت و به طور یکجانبه تحریم های غیرقانونی را 
تحمیل می کند و با فشار اقتصادی بر مردم، ادعای حل بحران 

های انسان دوستانه را مطرح می کند.
وخامت  مسئول  یکجانبه  های  تحریم  براینکه  تاکید  با  وی 
وضعیت انسانی در ونزوئال شده است، تصریح کرد: آنها با این اهرم 

به دنبال تغییر رژیم و کنترل منابع طبیعی آن هستند.

بولیوی و روسیه نکته دیگری را هم در این نشست یادآور شدند 
که اگر قرار باشد هر اعتراض داخلی جزو دستور کار شورای امنیت 
قرار گیرد، چرا مساله فرانسه و اعتراضات جلیقه زردها که برای 

مدت طوالنی جریان دارد، مطرح نمی شود.
آنها تصریح کرد این نوع رفتارها بر نقش میانجیگرانه و حل 

اختالفات شورای امنیت را مخدوش می کند.
در این نشست تحریم های یکجانبه و غیرقانونی آمریکا، دخالت 
در امور داخلی کشورها دانسته شد که کامال مغایر قوانین بین 

المللی است و می کوشد تا متغیرها را تغییر دهد.
برخالف اظهار نظر وزیر خارجه آمریکا که تنها منویات ترامپ 
را همچون بله قربان گو اجرا می کند، از 2۱ بیانیه قرائت شده در 
شورای امنیت، ۱۱ بیانیه از دولت ونزوئال حمایت کرد و تنها ۱0 

بیانیه با آمریکا همسو بود.
آنها نشان دادند که واقعیت جامعه بین المللی چیست و از 
دخالت در امور داخلی کشورها حمایت نمی کنند. آنها خواستار 
متوقف کردن تنش در اطراف ونزوئال شدند و این پیام را مخابره 

کردند که دخالت را متوقف کنید.
این کشورها با استقبال از رویکرد مکزیک و اروگوئه تاکید کردند 
که همه کشورها به آنها ملحق شوند و بر اساس قانون اساسی 
ونزوئال، این فرصت را به مردم آن کشور بدهید که مشکل را با 
گفت و گو و روش های دمکراتیک حل کنند و به یک آشتی و 

وحدت دست یابند.
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رئیس هیات ناظران سازمان ملل در یمن وارد صنعا شد
رییس هیات ناظران سازمان ملل در حدیده یمن به منظور اجرای توافقات میان طرف های درگیر وارد صنعاء شد. به گزارش ایسنا، به نوشته روزنامه فرامنطقه ای رأی الیوم، یک منبع در فرودگاه صنعاء اعالم کرد که پاتریک کامرت، رییس هیات 

ناظران سازمان ملل در حدیده به منظور اجرای توافقات میان طرف های درگیر در یمن وارد صنعاء شد. این درحالی است که اخیراً اخباری مبنی بر تغییر کامرت و جانشینی فرد دیگری به جای وی منتشر شده است. یک منبع دیپلماتیک در 
سازمان ملل پنجشنبه به خبرگزاری فرانسه گفت که کامرت در نهایت می رود و او تا زمانی که جانشینی برایش انتخاب شود در این سمت باقی است و گفت وگوها در این باره در سازمان ملل آغاز شده است.

اخبار  هیاهوی بی نتیجه آمریکا در شورای امنیت

این بار ونزوئال

نماینده آمریکا: توافق با طالبان مشروط است

پیشرفت های مهمی داشتیم

 چین نسبت به دخالت آمریکا در امور تایوان هشدار داد

نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان اعالم کرد، اگر روی مذاکرات بین  
افغان ها و آتش بس همه جانبه با گروه طالبان توافقی نشود، روی مسائل دیگر 

توافقی در کار نخواهد بود.
به گزارش ایسنا، زلمای خلیل زاد، نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان که 
در یک هفته گذشته مشغول مذاکره با نمایندگان طالبان در دوحه بوده، در حساب 

توییتری خود نوشته است که در این گفت وگوها با نمایندگان این گروه پیشرفت های 
مهمی صورت گرفته اما تاکنون توافقی به دست نیامده است.

خلیل زاد نوشت: پس از شش روز مذاکره در قطر برای مشورت عازم افغانستان 
هستم. نشست ها در اینجا بیش از هر زمان دیگری سازنده بود. پیشرفت های مهمی 

روی مسائل حیاتی به دست آمده است.
او ادامه داد: کار ما ادامه دارد و مذاکرات به زودی از سر گرفته می شود. مسائلی باقی 
مانده که باید حل شود. تا زمانی که روی همه مسائل توافق نشود، توافقی در کار نیست. 

مذاکرات بین االفغانی و آتش بس همه جانبه قطعاً از جمله این مسائل است.
پیش تر یک منبع گروه طالبان به بی بی سی گفته بود که پس از یک هفته مذاکره 
میان نمایندگان طالبان و آمریکا در قطر، قرار است به زودی نتیجه این مذاکرات در 

یک اعالمیه مشترک اعالم شود.
این منبع که نخواست نامش برده شود، گفت که در نتیجه این مذاکرات، هیأت 
آمریکایی توافق کرده که نیروهای این کشور را از افغانستان خارج کند اما توییت اخیر 

خلیل زاد بیانگر آن است که اختالفات هنوز حل نشده است.
منابع گروه طالبان پیش تر گفته بودند که قرار است مالعبدالغنی برادر، رئیس جدید 
دفتر سیاسی طالبان به زودی به مذاکرات صلح میان این گروه و نمایندگان آمریکا 

در دوحه بپیوندد.
برادر به تازگی به عنوان رئیس دفتر طالبان تعیین شد؛ اقدامی که هدف از آن تقویت 

گفت وگوهای صلح با واشنگتن خوانده شده است.
چهارمین دور مذاکرات صلح نمایندگان طالبان و هیأت آمریکایی به ریاست زلمای 

خلیل زاد، در یک هفته گذشته در دوحه پایتخت قطر ادامه داشته است.
پیش تر هم گزارش های منتشر شده حاکی بود که نمایندگان آمریکا پذیرفته اند 
که نیروهای خود را از افغانستان خارج می  کنند و گروه طالبان هم توافق کرده 
که جلوی حمالت القاعده و داعش را علیه نیروهای خارجی مستقر در افغانستان 

بگیرد.
طوالنی شدن این دور مذاکرات که ابتدا قرار بود برای دو روز ادامه یابد، انتظارات در 
مورد دست یافتن به یک توافق را افزایش داده اما گروه طالبان تاکنون حاضر نیست در 

مذاکرات مستقیم با دولت افغانستان شرکت کند.
محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان اخیراً گفت که وظیفه اصلی دفتر 
زلمای خلیل زاد، زمینه سازی برای مذاکرات مستقیم صلح میان دولت افغانستان و 

گروه طالبان است.
او افزود که بدون حضور دولت افغانستان و رایزنی با کشورهای منطقه مذاکرات 

نتیجه ای به دنبال نخواهد داشت.
عبداهلل عبداهلل، رئیس اجرایی افغانستان نیز گفت: گروه طالبان خواهان ایجاد امارت 
اسالمی در افغانستان است ولی مردم از دستاوردهای ۱۷ سال این کشور دفاع خواهند 

کرد.
دو مقام طالبان که از جریان مذاکرات دوحه آگاهی دارند، به خبرگزاری رویترز 
گفته اند که پس از آنکه تعیین مأل برادر به ریاست هیأت مذاکره کننده طالبان به 
معنی جدی شدن بیشتر مذاکرات است. مقامات آمریکایی تاکنون در این مورد اظهار 

نظری نکرده اند.

 سخنگوی وزارت امور خارجه چین نسبت به دخالت آمریکا در امور داخلی 
تایوان و اعزام ناوهای جنگی به منطقه هشدار داد.

هوا چون اینگ روز یکشنبه با انتشار بیانیه ای اعالم کرد: مساله تایوان مهمترین و 
حساس ترین مساله در روابط چین و آمریکا است.

او افزود: چین از آمریکا می خواهد ضمن رعایت اصول چین واحد و مقررات 
سه بیانیه مشترک چین و آمریکا، با احتیاط با مسایل مربوط به تایوان برخورد 
کند تا آسیبی به روابط بین چین و آمریکا و صلح و ثبات تنگۀ تایوان وارد 

نشود.
این مقام چینی افزود: چین با دقت به عبور کشتی نظامی آمریکا از تنگه تایوان 

توجه می کند و وضعیت را به تمامی، تحت اشراف دارد و نگرانی خود را نیز به آمریکا 
اعالم کرده است.

آمریکا در اقدامی چالش بر انگیز، بی توجه به اعتراضات چین روز پنجشنبه، ناوهای 
خود را به تنگه تایوان اعزام کرد.

ناوشکن یو اس اس مک کمپل و ناو یو اس ان اس والتر دی روز پنجشنبه وارد آب 
های تنگه تایوان شدند.

چین بارها در ماه های گذشته به حضور نظامی آمریکا و ارتباطات دفاعی این کشور 
با تایوان هشدار داده و آن را تالشی در راستای به چالش کشیدن حق حاکمیت خود 

دانسته است.

چهاردهمین نشست مقدماتی کمیته عالی فنی مشترک 
سوریه و ایران بعدازظهر شنبه با حضور معاون وزیر راه و 

شهرسازی آغاز به کار کرد.
به گزارش ایرنا به نقل از خبرگزاری رسمی سوریه )سانا(، در این 
نشست که در هتل »داما روز« دمشق برگزار شد، »امیر امینی« 
معاون وزیر راه و شهرسازی ایران اظهار کرد: برگزاری نشست 
امروز، بیانگر عزم و اراده دو کشور دوست برای همکاری و تعمیق 

روابط راهبردی در تمامی زمینه هاست.
وی ابراز امیدواری کرد؛ بتوان به دستاوردها و توافق هایی دست 

یافت که در راستای منافع هر دو ملت سوریه و ایران باشد.
امینی تصریح کرد: کشورهایی که از هفت سال گذشته تاکنون 
جنگ را بر سوریه تحمیل کرده اند، اکنون بخوبی به مقاومت و 
پایداری سوری ها پی برده و تالش ها برای از سرگیری روابط 
اقتصادی با دولت دمشق را از سر گرفته اند. سانا به نقل از معاون 
وزیر راه ایران، همچنین از آمادگی تهران برای مشارکت در روند 
بازسازی و ساخت و ساز در سوریه خبر داد. »ثریا ادلبی« معاون 
رئیس سازمان برنامه ریزی و همکاری های بین الملی سوریه نیز 
در این باره گفت: دمشق به روابط اقتصادی استوار با ایران امیدوار 

است؛ موضوعی که نتایج مثبتی بر هر دو ملت دوست دارد و در 
راستای روابط سیاسی برجسته دوجانبه است. وی افزود: همکاری 
دوجانبه منجر به امضای توافق نامه همکاری اقتصادی مشترک 
در سال 20۱5 میان دو کشور و نیز توافق نامه هایی در زمینه 
های کشاورزی، نفت و ارتباطی و نیز گشایش خطوط اعتباری با 
ایران شد. این مقام سوری تصریح کرد: پایان سال گذشته میالدی 
نیز یک قرارداد همکاری اقتصادی راهبردی بلندمدت در جریان 
نشست هایی که در تهران برگزار شد، میان دو کشور منعقد گردید.

نشست های فنی مقدماتی با هدف تدوین یادداشت تفاهم 

کمیته عالی مشترک دو کشور صورت می گیرد.
جدول زمان بندی این کمیته سه روزه، شامل گفت وگوهای 
فنی، نشست کمیته وزارتی به ریاست »محمد سامر الخلیل« وزیر 
اقتصاد و تجارت خارجی سوریه و »محمد اسالمی« وزیر راه و 
شهرسازی ایران و سپس آغاز به کار فعالیت های کمیته عالی 

مشترک در شورای وزیران سوریه و امضای اسناد خواهد بود.
در این نشست، »عدنان محمود« سفیر سوریه در ایران و »جواد 
ترک آبادی« همتای ایرانی اش در دمشق به همراهان شماری از 

مسئوالن ایرانی و سوری حضور داشتند.

 نشست کمیته مشترک سوریه و ایران در دمشق آغاز به کار کرد


