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خبر
حمایت عراقچی
از تیم مذاکرات هستهای

دبیر شــورای راهبردی روابط خارجی در پســتی
اینســتاگرامی از علی باقــری و مذاکرهکنندگان
کشــورمان در وین حمایت کرد .به گزارش ایسنا،
سید عباس عراقچی دبیر شورای راهبردی روابط
خارجی در اینســتاگرام خود نوشت« :دکتر باقری
و همکارانش در مذاکرات وین مأموریت سختی را
دنبال میکننــد .حمایت کامل و دعای خبر همه
با ایشان است».
او در ادامه اضافه کرده است« :همانطور که مقام
معظــم رهبری در ٢۵فروردین امســال فرمودند،
امیدواریم انشــاءاهلل مسئوالن کشــور در زمینه
مذاکرات وین هم کام ً
ال با چشمباز ،با دل محکم و
با توکل به خدا و با ذکر «حسبنااهلل و نعم الوکیل»
انشاءاهلل جلو بروند،توفیقات الهی شامل حالشان
بشود و ملت را خرسند و خوشحال کنند».

برجام در انتظار تصمیمات سیاسی
پایتختها

سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به برگزاری
مذاکرات وین و اســتقرار دوباره مذاکرهکنندگان
ارشد کشــورها برای ادامه مذاکرات وین در محل
انجام برگزاری مذاکرات گفت« :گفتوگو در مسیر
درســتی قرار گرفته اســت و بنبســت الینحلی
نداریــم .در مورد برخی از موضوعات کلیدی باقی
مانده باید تصمیمات خاص سیاسی گرفته شود و
این موضوع نیازمند این اســت که تصمیمات در
پایتخت کشورها گرفته شــود».به گزارش ایسنا،
ســعید خطیبزاده صبح روز دوشنبه در نشست
هفتگی خود با خبرنگاران در پاســخ به ســؤالی
در خصوص آخریــن روند مذاکــرات وین اظهار
کرد« :مذاکرهکنندگان ارشــد طبق توافق صورت
گفته برای انجــام مشــورتها و همچنین انجام
تنفس پس از چند روز گفتوگوهای فشــرده به
پایتختها بازگشته بودند و اکنون شاهد بازگشت
مجدد مذاکرهکنندگان به وین هســتیم .البته در
این چند روز جلســات کارشناســی برگزارشده و
تمرکز جلسات روی چهار متن اصلی در خصوص
موضوعات مختلف بوده اســت».او ادامه داد« :در
راســتای گفتوگوهایــی که تاکنون انجامشــده
بســیاری از جداول آمادهشده اســت .ستونهای
این جداول نیز آماده اســت .بخشــی از پرانتزها
پاکسازیشــدهاند .در مــورد ایدهها نیز تا حدود
بســیار زیادی توافقاتی انجامشــده اســت و در
حال تبدیلشــدن به جمالت و کلمات هســتند.
البته موضوعــات باقیمانــده ،موضوعات کلیدی
هســتند که نیاز به اخذ تصمیمات خاص سیاسی
دارد بهخصــوص از طرف واشــنگتن و آنها باید
تصمیمــات خــود را در مورد مســائل باقیمانده
بهخصوص موضوع رفع تحریمها اعالم کنند».
این دیپلمات ارشــد ایران گفــت« :اگر این اتفاقات
در بازگشــت تیمهای مذاکرهکنندگان کشــورها به
ویــن رخ دهد میتــوان گفت با ســرعت خوبی به
ســمت رســیدن به یک توافق پایدار و قابلاتکا در
حال حرکت هستیم».او همچنین در پاسخ به سؤال
دیگــری مبنی بــر اینکه بهتازگــی ۱۱۰قانونگذار
آمریکایی در نامهای به دولت این کشــور خواســتار
این شدهاند که واشنگتن میز مذاکرات وین را ترک
کند ،تأکید کرد« :سیاست داخلی آمریکا مربوط به
خودشان است و ما در مورد سیاست داخلی آمریکا
اظهارنظــر نمیکنیم .ما یک حاکمیت بیشــتر در
ایاالتمتحده نمیشناسیم و آنهم مسئولیت قطعی
آمریکا در عمل به تعهداتــش در برجام و قطعنامه
 ۲۲۳۱شورای امنیت سازمان ملل است».سخنگوی
وزارت امــور خارجه همچنین در پاســخ به ســؤال
دیگری در مــورد برگزاری کارگروه ترتیبات اجرایی
در جریــان برگــزاری مذاکرات ویــن تصریح کرد:
«اختالفــات مهمی در وین باقی مانده که مهمترین
اختالف سرعت نامناســب حرکت طرفهای مقابل
بهویــژه آمریکا در ارائــه ابتکارات اســت .ایران در
موضوعات مختلف ابتکارات خوبی داشــته است .در
موضوعات فنی مذاکرات پیشرفتهای خوبی داشته
است ولی در بحث رفع تحریمها ،گفتوگوها منوط
به تصمیمات سیاســی شــده که در طــرف مقابل
هنوز اتخاذ نشــده و معطلمانده است .ابتکاراتی از
سوی آنها دیده نمیشود و بیشتر شنونده بودهاند.
ایــران در این مــدت تالش کرده ابتــکارات خوبی
ارائه دهد و بر اســاس این ابتکارات پیشــرفتهایی
حاصلشده اســت».طیبزاده همچنین در پاسخ به
این ســؤال که تا کنون گفتوگوهای ایران و آمریکا
در جریــان مذاکــرات وین بهصورت غیررســمی و
غیرمســتقیم بوده است و این شــاید یکی از دالیل
تأخیر در به نتیجه رســیدن مذاکرات باشــد .آیا در
آینده نزدیک میتوان شاهد مذاکرات مستقیم بین
ایران و آمریکا در جریــان این مذاکرات بود؟ گفت:
«سیاست جمهوری اسالمی ایران تا امروز که من در
خدمت شما هســتم این بوده است که آمریکا باید
نشــان دهد که از مسیر غلط گذشته خود بهصورت
عملی برگشــته است و تا مادامیکه این اتفاق نیفتد
در میز برجام جایی ندارد .این اعتماد و شناســایی
را آمریــکا باید با اصالح رفتار خود کســب کند».او
اضافه کرد« :ما از طریق مســیر مطلوب و بهصورت
غیررسمی از طریق آقای مورا نکات موردنظرمان را
داده و گرفتهایم و کماکان این مسیر ادامه دارد و تا
نقطهای که الزم باشد این مسیر ادامه پیدا میکند.
مسیر گفتوگوها کام ً
ال روشن استnonepaper .
هایی داده و گرفته میشــود و تا بــه امروز بهاندازه
کافی پیشــرفتهایی را ایجاد کرده و تا نقطهای که
باید ادامه پیدا کند انجام خواهد شد».
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مناطق استراتژیک ابوظبی هدف حمالت یمنیها قرار گرفت

خطونشان پهبادهای یمن برای امارت

همدلی| محســن رفیق :حضور امارات
عربی
متحده عربی در ائتالف کشــورهای
ِ
شــرکتکننده در جنگ با یمن به رهبریِ
عربستان ،مخاطراتِ جدی و قابلتوجهی را
برای امنیت این کشور به وجود آورده است.
این در حالی اســت که این روزها عربستان
سعودی بهشدت به دنبال یافتن راهی است
تا با تحقیــر کمتری از ایــن جنگ خارج
شود .در این روند ،امارات متحده عربی نیز
که همواره ســعی داشــته از همراهی خود
نســبت به برادر بزرگتر یعنی عربســتان،
دریغ نورزد ،بارها در مواضع اعالمی ،مدعی
خروج نیروهای نظامی این کشــور از جنگ
یمن شده است؛ امری که البته هنوز اتفاق
نیفتاده و به همین دلیل نقاط اســتراتژیک
این کشــور را درخطر تهدید موشــکها و
پهبادهای یمنی قرار داده اســت .در همین
زمینــه ،روز گذشــته عملیــات راهبردی
و درعینحــال غافلگیرکننــده یمنیهــا
علیه مواضع حســاس و حیاتــی امارات در
عمق خاک این کشــور بهویــژه در منطقه
اســتراتژیک المصفح ،مقامــات ابوظبی را
در بهت و حیرت فروبرده و احســاس خطر
آنها را برای ادامه حمالت مشــابه ،بیشتر
کرده است .روز گذشــته ،شبکه تلویزیونی
المیادیــن اعــام کرد که حملــه ارتش و
کمیتههــای مردمی یمن بــه عمق خاک
امارات با ۲۰پهپاد و ۱۰موشــک بالستیک
انجامشده است .خبرگزاری امارات از کشته
شدن سه و زخمی شــدن شش نفر در اثر
انفجار در مخازن نفتی خبر داد .به گزارش
شبکه المیادین۲۰ ،فروند پهپاد و ۱۰فروند
موشــک بالســتیک ارتــش و کمیتههای
مردمــی یمن اهداف حساســی را در عمق
خاک امــارات هدف قرار دادند .بر اســاس
این گزارش ،عملیات نظامی در قلب شــهر
ابوظبی پایتخت امارات همچنان ادامه دارد
و زبانههای آتش و دود در آسمان این شهر
برخاسته اســت .پیشتر سخنگوی نیروهای
مســلح یمن اعالم کرد که نیروهای مسلح
این کشــور در ســاعات آینده بیانیهای را
در خصوص عملیاتی ویــژه در عمق خاک

حاشیههای سیاست بین الملل
هشــدار عفو بینالملل به ایتالیا نسبت به تبعیض
علیه واکسینه نشدهها :سازمان عفو بینالملل از ایتالیا
خواســت محدودیتهای شــدیدی که علیه شیوع
کووید اعمال کرده تغییر دهد تا از تبعیض علیه افراد
واکسینه نشــده جلوگیری کند .این در حالی است
که دولت ایتالیا ،اخیرا ً طی حکمی واکسیناســیون را
برای همه افراد باالی ۵۰سال و استفاده از حملونقل
عمومی و طیف وسیعی از خدمات دیگر اجباری کرد
تا از فشــار بر نظام خدمات ســامت ایتالیا کاسته و
تلفات را کاهش دهد و خود را در زمره یکی از معدود
کشورهایی که اقدامات مشــابهی را اتخاذ میکنند،
قرار دهد .بر اســاس قوانین فعلی این کشــور که تا
۱۵ژوئن ادامه خواهند داشت ،داشتن ماسک و تست
منفــی کووید ۱۹برای دسترســی به وســایل نقلیه
عمومی یا برای اینکه افراد باالی ۵۰ســال به محل
کارشان بروند ،کفایت نمیکند.

خبر
تکذیب قرارداد انتقال گاز
اسرائیل به لبنان

امــارات صادر خواهند کرد .بــه دنبال این
اعالم ،خبرگزاری رســمی امارات ،از وقوع
دو انفجار در نزدیک مخازن نفت و فرودگاه
بینالمللی ابوظبی پایتخت این کشور خبر
داد .خبرگزاری رســمی امارات اعالم کرد
کــه پیش از ظهــر دیروز ،یــک انفجار در
نزدیک مخازن شــرکت نفت ادنوک و یک
انفجار دیگر در فرودگاه بینالمللی ابوظبی
رویداده است.
پلیس ابوظبی اعالم کرد که یک پاکستانی
و دو هندی تبار در این انفجار کشته شدند.
شــبکه المیادین نیز دراینارتباط به نقل از
شرکت نفت ابوظبی اعالم کرد« :تحقیقات
اولیــه حاکی اســت که اجســام پرنده که
ممکن اســت پهپاد باشــند ،دو منطقه را
در خاک امارات هدف قــرار دادهاند ».این
شــرکت درباره جزییات انفجارهای یادشده
گفت« :انفجار اول تانکرهای نفت در منطقه
مصفح آیکاد ،۳در نزدیک انبارهای شرکت
بــزرگ نفت امارات یعنــی ادنوک را هدف
قرار داده است ».شرکت نفت ابوظبی اضافه

کــرد« :انفجار دوم نیز منطقه تأسیســات
جدیــد در فــرودگاه بینالمللــی ابوظبی
پایتخت امارات را هدف قرار داده اســت».
بنا بر اعالم پلیس ،یک آتشســوزی هم در
محوطه ساختوسازهای جدید در فرودگاه
بینالمللی ابوظبــی رویداده اما تلفاتی به
دنبال نداشــته است .این در حالی است که
چندی پیش نیز یک آتشسوزی در منطقه
دبی امارات
صنعتی جبل علی واقع در شهر ِ
ِ
رخداده بود.
در همین حال ،کاظم الحاج کارشناس امور
امنیتی عراقی با اشــاره بــه حمله پهپادی
انصاراهلل یمن به فرودگاه ابوظبی آن را قابل
پیشبینی دانســت و اعالم کرد که این به
سبب دخالت آشــکار امارات در کشورهای
منطقه قابل پیشبینــی بود .او اضافه کرد:
«هدف قــرار گرفتن فــرودگاه ابوظبی در
امارات قابل پیشبینی بود و این به ســبب
نقش آشــکار آن در ایجاد فتنه در منطقه
بهویژه مشــارکتش با عربســتان در جنگ
یمن است ».از سوی دیگر محمد البخیتی،

عضو دفتر سیاسی جنبش أنصاراهلل یمن با
واکنش به عملیات اســتراتژیک این کشور
علیه مواضع حساس امارات ،گفت« :امارات
با ازســرگیری عملیــات تجاوزکارانه علیه
یمنیها موجب شــد تــا نیروهای یمنی به
آن پاســخ دهند .امــارات بهاندازه کافی در
برابر هر نوع عملیات نظامی سست و ناتوان
اســت ».وی افزود« :ما پاســخ حمله را با
حمله میدهیم».
ضیف اهلل الشامی ،وزیر اطالعرسانی دولت
نجات ملــی یمن نیز با انتشــار توییتی به
حمله پهپادی انصاراهلل بــه امارات واکنش
نشــان داد .او نوشــت« :پیــام تنبیهی که
باید به امارات و عواملش میرسید ،رسیده
اســت ».رالشــامی در ادامه گفت« :بوق و
کرنای مزدوران و ســازمانهایی که از پول
شیخنشینان در خلیجفارس تغذیه میکنند
ازجمله ســازمان ملل و شورای امنیت بلند
خواهد شــد و موجــی از محکومیت ایجاد
خواهد شــد اما ما به قارقا ِر کالغها و وزو ِز
مگسها ،اهمیتی نمیدهیم».

بعد از شش سال قطع رابطه؛

سه دیپلمات ایرانی در جده مستقر شدند

همدلی| با اعزام سه دیپلمات ایرانی ،نمایندگی ایران نزد سازمان
همکاری اسالمی ،فعالیت مجدد خود در جده را پس از شش سال
وقفه از سرمیگیرد .این در حالی است که ایران پیشتر اعالم کرده
بود که عربستان سعودی با صدور ویزا برای سه تن از دیپلماتهای
ایران بهعنوان دیپلماتهای مستقر در سازمان کنفرانس اسالمی در
جده موافقت کرده و ویزای این دیپلماتهای دریافت شــده است.
بر اساس گزارشها این سه دیپلمات طی روزهای اخیر راهی جده
شــدهاند و قرار است بعد از شش سال نمایندگی ایران در سازمان
همکاری اسالمی فعالیت خود را مجددا ً در جده آغاز کند .فعالیت
دفتر نمایندگی ایران در جده در ســال  ۱۳۹۴و در پی قطع روابط
ایران و عربستان بعد از حمله عدهای به سفارت این کشور در تهران
و کنسولگری آن در مشهد تعطیل شد .آخرین نماینده دائم ایران در
سازمان همکاری اسالمی در جده مهدی حمزهای بود که بعدازاین
اتفاقات به همراه دیگر دیپلماتهای ایرانی مســتقر در جده راهی
تهران شــد .در همان ســال پسازاین تحوالت ،اجالس فوقالعاده
وزیران خارجه کشــورهای عضو این سازمان بهمنظور رسیدگی به
موضوع حمله به سفارت عربستان در تهران در جده تشکیل شد.
این اجالس در متن بیانیه پایانی خود تجاوز به اماکن دیپلماتیک
عربستان سعودی در تهران و مشهد را محکوم و این اقدام را نقض
فاحش کنوانسیونهای ژنو و وین راجع به حفاظت از اماکن سیاسی
و مغایر قوانین و حقوق بینالملل دانست .همچنین در این بیانیه
گفتهشده که این حمالت مغایر منشور سازمان همکاری اسالمی و
منشور سازمان ملل متحد است که با هدف پیشبرد روابط دوستانه،
احترام متقابل و همکاری بین کشورهای عضو ایجاد شدهاند .در این

اجالس سید عباس عراقچی که بهعنوان نماینده ایران در اجالس
جده شــرکت کرده بود ،گفت که دولت ایران این حمله را محکوم
کرده و تحقیقاتی را برای شناسایی و مجازات عامالن آن به جریان
انداخته است .سازمان کنفرانس اسالمی معروف به سازمان همکاری
اســامی ،دومین ســازمان بین دولتی پس از سازمان ملل متحد
است که ۵۷کشــور از قارههای مختلف در آن عضویت دارند .این
سازمان بهعنوان صدای جمعی جهان اسالم و تضمین برای حفاظت
و حمایت از منافع جهان اســام در روح ترویج صلح بینالمللی و
هماهنگی میان افراد مختلف جهان ایجادشده است .در سال ۱۹۷۰
اولین نشست وزیران امور خارجه سازمان همکاری اسالمی در جده
برگزار شــد که در آن برای ایجاد دبیرخانه دائمی در شــهر جده
تصمیم گرفته شد.
در طی سالهای اخیر ،ایران چندین بار از برخی موضعگیریها و
اقدامات سازمان همکاری اسالمی انتقاد کرده است و این سازمان
را متهم به عدم شفافیت و نادیده گرفتن مواضع برخی از کشورها
ازجمله ایران کرده و معتقد بوده که رویکردهای تبعیضآمیز و ضد
ایرانی دبیرخانه سازمان همکاری اسالمی در سالهای اخیر تحت
دخالت و فشار عربستان ســعودی باعث شده که این دبیرخانه از
اهداف حرفهای خود فاصله گرفته و رویکرد فشار علیه اعضا را دنبال
کند.
ایران ،این رویکرد را خســارتبار و برخالف رویهها و اصول حاکم
بر ســازمانهای بینالمللی دانسته و خواستار بیطرفی ،شفافیت
و احترام دبیرخانه این ســازمان به اهداف اصلی و اولیه ســازمان
همکاری اســامی در دفاع از حقوق مردم فلســطین و مخالفت و

سازمان ملل انفجارهای بغداد را محکوم کرد

هیات نمایندگی ســازمان ملــل در عراق و تیم
رسانهای امنیتی این کشور ،انفجارهای بغداد طی
دوره اخیر را که شــامل بانکها ،احزاب و دفاتر
نمایندگان پارلمان جدید است محکوم کردند.
به گزارش خبرگزاری فرانســه ،هیات نمایندگی
سازمان ملل در عراق با انتشار بیانیهای در توییتر
نوشت« :ما بهشدت انفجارهایی که طی روزهای
اخیر در بغداد به وقوع پیوست را محکوم میکنیم
و از مقامات عراقــی میخواهیم که جنایتکاران
را مجازات کنند».یونامــی از طرفهای ذیربط
خواســت با تالشهای آشــکار با هــدف ایجاد
بیثباتــی از طریــق خویشــتنداری و افزایش
رایزنیها بــرای مقابله با بحرانهای عراق مقابله
کنند .از سوی دیگر ،تیم رسانهای امنیتی عراق نیز
با صدور بیانیهای اعالم کرد ،سرویسهای امنیتی
و اطالعاتی تحقیقــات در خصوص دو انفجار به
منطقه الکراده را آغاز کردهاند و بسیار به عامالن
این انفجار نزدیک شدهاند و قصاص عادالنه عامالن
این انفجارها بهزودی انجام خواهد شد.
در بیانیه مذکور همچنین آمده است که نیروهای
امنیتی تأکید دارند کسانی که پشت این دو انفجار
بزدالنه قرار دارند که هدفشــان ایجاد بیثباتی
و ناامنی و برهم زدن اوضاع اســت ،شناســایی
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میشوند .در همین راستا ،احمد سلیم ،فرمانده
عملیات ارتــش بغداد اعالم کــرد ،انفجاری که
بانــک جیهان در منطقه الکراده را هدف قرار داد
باعث زخمی شدن نگهبان بانک و یک عابر پیاده
شــد و این دو زخمی بهمنظور درمان و معالجه
به بیمارســتان منتقل شدند.پیشتر برهم صالح،
رئیسجمهور عراق در صفحــه کاربری خود در
توییتر نوشــت ،انفجارهای اخیری که در بغداد
رخ داد ،اقدام تروریستی جنایتکارانه و محکوم
شدنی است که امنیت و ثبات شهروندان را تهدید
میکند .رئیسجمهور عراق در ادامه اضافه کرد که
این انفجارها در زمان مشکوکی رخ دادند و صلح
داخلی و صالحیت قانون اساســی برای تشکیل
یک دولت مقتدر و توانمنــد را که حامی مردم
عراق و تضمینکننده تصمیم ملی مستقل باشد
هدف قرار میدهند.منابع خبری یکشنبهشب از
شنیده شدن صدای دو انفجار در پایتخت عراق
خبر دادند .ایــن دو انفجار با فاصله چند دقیقه
از یکدیگر منطقه الکراده بغــداد را لرزاند .منابع
خبری اعالم کردند ،در یکی از این انفجارها مغازه
فروش مشروبات الکلی هدف قرار گرفته است .بر
اثر انفجارها تمام خیابانهای مجاور و منتهی به
الکراده بستهشده است.

مقابله با توطئههای رژیم صهیونیستی شد .چنانکه در همین راستا
در اردیبهشــتماه ۱۳۹۸غالمحسین دهقانی ،معاون امور حقوقی
و بینالمللی وزارت امور خارجه در نشســتی با سفرای کشورهای
اسالمی مقیم ایران ،ضمن تشــریح دیدگاهها و مواضع جمهوری
اســامی ایران در خصوص اولویتهای جهان اســام و تحوالت
منطقهای و تبیین توطئههای رژیم صهیونیستی و برخی قدرتهای
فرامنطقهای در ایجاد انحراف در اهداف سازمان همکاری اسالمی،
خواستار هوشــیاری کشورهای اســامی در برابر این انحرافات و
توطئهها شد .دهقانی مسئله فلسطین را همچنان اولویت و هدف
عالی و اصلی سازمان همکاری اسالمی دانست و با توجه به وضعیت
جاری در دنیای اسالم و منطقه غرب آسیا بهویژه طرحهای ترامپ
و رژیم صهیونیســتی برای منطقه و تالش برای ایجاد شکاف بین
کشورهای اسالمی تأکید کرد« :این ســازمان و اجالسیههای آن
ازجمله اجالس مکه باید مکانی برای ارتقای همبستگی و یکپارچگی
امت اســامی باشد نه اینکه با اعمالنفوذ بیگانگان و برخی عوامل
آنها ،تبدیل به محلی برای تفرقه و دشمنی و طرح موضوعات کام ً
ال
غیر مرتبط با اهداف سازمان همکاری اسالمی گردد».
دهقانــی بر ضــرورت رعایت قاعــده اجماع و اصل شــفافیت در
تصمیمگیریهای سازمان تأکید و از رویه جاری که مواضع برخی
کشورها ازجمله ایران در این اجالسها کام ً
ال نادیده گرفته میشود،
انتقاد کرد .همچنین در این ســالها عربستان در چندین نوبت از
صدور روادید برای هیاتها و دیپلماتهای ایرانی برای شرکت در
نشستهای سازمان همکاری اسالمی در جده خودداری کرده و این
موضوع مورد اعتراض ایران قرارگرفته است.

وزارت خارجه آمریکا گزارشهای رسانهای درباره نظارت
این کشور بر قراردادی در زمینه انرژی میان لبنان و رژیم
صهیونیســتی را تکذیب کرد .به گزارش سایت صدی
البلد ،دفتر امور خاور نزدیــک در وزارت خارجه آمریکا
در توییتی بدون روشن کردن این مسئله که آیا چنین
توافقی وجود دارد اص ً
ال یا نه نوشت« :گزارشهای رسانهها
دال بــر اینکه آمریکا در قرارداد انرژی میان اســراییل و
لبنان میانجیگری کرده ،نادرست هستند ».طبق گزارش
خبرگزاری بلومبرگ آمریکا ،لبنان پیشــتر خبر واردات
گاز از اراضی اشــغالی در قــراردادی با نظارت آمریکا را
رد کرده بود .شبکه ۱۲تلویزیون رژیم صهیونیستی روز
شنبه مدعی شــده بود که با موافقت آمریکا سوخت از
طریق اردن و سوریه به لبنان منتقل خواهد شد .بر اساس
این ادعای تلویزیون رژیم صهیونیستی ،آمریکا باید برای
اجرای قرارداد گفتهشده ،تحریمهایی را که برای دولت
بشــار اسد ،رئیسجمهور لبنان در نظر گرفته ،لغو کند.
وزارت انــرژی لبنان در بیانیهای ادعای مطرحشــده در
تلویزیون رژیم صهیونیستی را تکذیب و اعالم کرد« :گاز
طبیعی منحصرا ً از مصر و از طریق خاک اردن و سوریه
منتقل خواهد شد ».لبنان دچار بحران انرژی است و این
بحران به قطعیهای مکــرر و طوالنیمدت برق در این
کشور منجر شده است.

تأکید قطر بر اهمیت حل سیاسی
بحران سوریه

وزیــر خارجه قطــر بر اهمیت حل سیاســی بحران
سوریه و رسیدن به توافق آتشبس فراگیر تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری شینهوا ،محمد بن عبدالرحمن
آل ثانی ،وزیر خارجه قطر در دیدار با سالم المسلط،
رئیس ائتالف مخالفان ســوریه ،انس العبده ،رئیس
هیــات مذاکرهکننــدگان مخالفان ســوریه و احمد
مخالف صلح و آزادیِ سوریه در
ِ
الجربا ،رئیس جبهه
دوحه درباره آخرین تحوالت بحران ســوریه با آنها
بحــث و گفتوگو کرد.او در این دو نشســت تأکید
کرد« :بحران سوریه باید از طریق راهکار سیاسی بر
اســاس بیانیه ژنو ۱و قطعنامه  ۲۲۵۴شورای امنیت
حل شــود ».وزیر خارجه قطر بــر اهمیت آتشبس
فراگیر برای تسهیل ورود کمکهای بشردوستانه به
ســوریه تأکید کرد.سالم المسلط نیز اعالم کرد که با
وزیر خارجه قطر درباره آخرین تحوالت سیاســی و
میدانی بهویژه اوضاع شمال سوریه و راههای حمایت
از سوریها بحث و گفتگو کرده است.

عراق :جایگزینی برای گاز ایران نداریم

وزارت برق عراق اعالم کرد که در حال حاضر جایگزینی
بــرای گاز ایران ندارد .به گزارش الســومریه نیوز ،احمد
موسی ،سخنگوی رسمی وزارت برق عراق در یک نشست
خبری تأکید کرد که این کشور هیچ جایگزینی برای گاز
ایران ندارد .او با اشاره به کاهش صادرات گاز ایران به عراق
و راهاندازی ابتکار عملی در راستای حمایت دولت از انرژی
در این کشــور گفت« :برای تنوع منابع گازی و کاهش
وابستگی بهطرف ایرانی تالش میکنیم».

