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اخبار

ت خارجه اتحادیه اروپا اعالم
مسئول سیاس 

کرد ،ریاستجمهوری دونالد ترامپ ضعیف
است و او مناسب برای چالشها نیست.

به گزارش ایسنا ،به نقل از خبرگزاری

رویترز ،جوزپ بورل ،مسؤول سیاست
خارجه اتحادیه اروپا در ویدیو کنفرانسی از

بروکسل در جریان مشارکت در هفدهمین

سمینار گفتوگوی ایتالیا و اسپانیا به
میزبانی رم اظهار کرد :ما امروز شاهدیم

که آمریکا چگونه از نقش رهبری خود شانه
خالی کرده است.

مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا

همچنین تاکید کرد ،این اولین بار است که
آمریکا پاسخگویی به بحرانهای جهانی را

هدایت و رهبری نمیکند.

بورل اضافه کرد :ریاستجمهوری بسیار

ضعیف ترامپ در سطح چالشهای فرا روی
ما نیست.

حمله موشکی رژیم صهیونیستی
به قنیطره سوریه
خبرگزاری رسمی سوریه از حمله موشکی

رژیم صهیونیستی به منطقه ای در قنیطره در
جنوب این کشور خبر داد.

به گزارش ایسنا ،خبرگزاری رسمی سوریه

سانا گزارش داد :جنگنده های اسرائیلی حمله
موشکی ای را به حومه شمالی قنیطره انجام

دادند.

این خبرگزاری گزارش داد که این موشک یک

مدرسه در روستای الحریه در حومه قنیطره
شمالی را هدف قرار داد که تنها خسارات مالی

به دنبال داشت.

در سالهای اخیر ،رژیم صهیونیستی

حمالتش را در سوریه شدت بخشیده است.

پیشگویی مبلغ مذهبی آمریکا
درمورد پیروزی ترامپ

بولیوی دوباره در دست سوسیالیستها

ایران روسیه را از شرکای اصلی
دفاعی -نظامی خود میداند

مسئول اتحادیه اروپا
ریاستجمهوری ترامپ را ضعیف
خواند

اخبار

مورالس با انتخاب آرسه به کشورش بر میگردد ،اما نقشی در قدرت نخواهد داشت

خطیب زاده:

سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت خارجه
گفت :ایران روسیه را یکی از شرکای اصلی خود
از جمله در حوزه های دفاعی و نظامی می داند
و اکنون که تحریم های تسلیحاتی سازمان ملل
پایان یافته ،دو طرف میتوانند همکاری خود در
این زمینه ها را ارتقا دهند.
به گزارش ایرنا ،سخنگوی وزارت امور خارجه
ایران در مصاحبه اختصاصی با خبرگزاری
اسپوتنیک ،تاکید کرد که ایران روسیه را یکی
از شرکای اصلی دفاعی نظامی خود می داند
و اشاره کرد که دو کشور می توانند اکنون که
تحریمهای تسلیحاتی سازمان ملل پایان یافته،
همکاری خود را ارتقا دهند.
وی اظهار کرد :روسیه طی سالها شریک
اصلی ایران در حوزههای دفاعی و نظامی بوده
است .اکنون با برداشته شدن تحریم های
تسلیحاتی دو کشور می توانند چشمانداز
همکاری نظامی را تقویت کنند.
سخنگو افزود :مذاکرات بین تهران و مسکو
اکنون در چارچوب کمیسیون مشترک همکاری
دفاعی به پیش میرود .برنامههای همکاری
مقامات بین دو کشور از جمله در رابطه با
مسائل منطقهای و بینالمللی در همین
چارچوب انجام می شود.
وی تاکید کرد که هرگونه خرید تسلیحات
«از کشورهای دوست» به نیازهای اولیه ایران
بستگی خواهد داشت و تهران می تواند هر نوع
تجهیزات و تسلیحات الزم را بدست آورد بدون
این که محدودیت قانونی وجود داشته باشد و
خرید این سالح ها وتجهیزات براساس نیازهای
دفاعی کشور خواهد بود.

پنجشنبه  1 /آبان  / 1399شماره 4666

انتخابات بولیوی یک سال پس از انتخابات
جنجالی صورت میگیرد که به کودتای
راستگرایان و استعفا و تبعید مورالس به
آرژانتین منجر شد.
اوو مورالس ،رئیس جمهوری سابق بولیوی یک
روز پس از اعالم پیروزی لوئیس آرسه ،همپیمان
و وزیر سابق خود در انتخابات ریاست جمهوری
این کشور از بازگشت قریب القوع به بولیوی خبر
داد.
س جمهوری منتخب
این در حالی است که رئی 
بولیوی تاکید کرد ،در دولتش برای اوو مورالس،
رهبر حزب سوسیالیست نقشی وجود ندارد.
مورالس که سال گذشته در پی اعتراض
مخالفان به نتیجه انتخابات پس از استعفا از
سمت ریاست جمهوری از کشور خارج شد و
اکنون در آرژانتین بهسر میبرد این وعده را در
جریان یک کنفرانس خبری مطرح کرد.
وی تصریح کرد« :دیر یا زود به بولیوی باز
میگردیم ،هیچ بحثی در این باره وجود ندارد.
آرزوی بزرگ من بازگشت به بولیوی و منطقه
است ،اکنون تنها مساله زمان مطرح است».
اوو مورالس ،نخستن رئیس جمهوری بومی
بولیوی است که طی سالهای  ۲۰۰۶تا ۲۰۱۹
قدرت را در دست داشت و سال گذشته میالدی
پس از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری از
سوی مخالفان به تقلب متهم شد.
وی درپی شدت گرفتن اعتراضها از سمت
خود استعفا داد و ابتدا به مکزیک و سپس به
آرژانتین پناهنده شد.
وعده بازگشت از سوی مورالس در حالی
مطرح میشود که نظرسنجیهای پای صندوق
رای در انتخابات اخیر ریاست جمهوری بولیوی
از پیروزی قاطع لوئیس آرسه ،نامزد جناح چپ
و از نزدیکان رئیس جمهوری سابق این کشور
حکایت دارد.
آرسه که با کسب بیش از  ۵۲درصد آرا عمال
پیروز انتخابات شناخته میشود در دوران
ریاست جمهوری اوو مورالس عهده دار ریاست
وزارت اقتصاد این کشور بود.

انتخابات ریاست جمهوری در بولیوی که خانم
جنینه آنیس ،رئیس دولت موقت این کشور
در آن نامزد نشده ،در حالی با درخواست و
تحت فشار مخالفان پس از وقفهای کوتاه به
بهانه بیماری کووید ۱۹برپا شد که بحران حاد
سیاسی در بولیوی پس از استعفای مورالس
طی یک سال گذشته دست کم  ۳۶کشته برجای
گذاشت.
این در حالی است که انتخابات سال گذشته
نیز با حرف و حدیثهایی برپا شده بود .شمارش
آرا در انتخابات ریاست جمهوری اکتبر  ۲۰۱۹به
مدت بیست ساعت به حال تعلیق درآمد و در
نهایت نام اوو مورالس به عنوان پیروز نهایی
انتخابات در همان دور اول اعالم شد تا وی برای
چهارمین دور بر مسند ریاست دستگاه اجرایی
کشور بنشیند.
اپوزیسیون بالفاصله پس از اعالم نتایج
انتخابات از تقلب سخن گفت و معترضان
به انتخاب مجدد اوو مورالس در خیابانها با
هواداران «جنبش به سوی سوسیالیسم» ،حزب
سیاسی تحت ریاست وی درگیر شدند.
اوو مورالس نیز با شدت گرفتن اعتراضها و
پس از آنکه ارتش و پلیس بولیوی از حمایت وی
دست کشیدند در نهایت مجبور به استعفا شد.
تازهترین اخبار از انتخابات ریاست جمهوری
بولیوی حکایت از آن دارد که کارلوس مسا،
رقیب اصلی نامزد سوسیالیستها بهرغم اعالم
نشدن رسمی نتیجه انتخابات پیروزی لوئیس
آرسه را به رسمیت شناخته است.
از بینقشی مورالس در دولت تا ارتباط با آمریکا
س جمهوری منتخب بولیوی تاکید کرد،
رئی 
در دولتش برای اوو مورالس ،رهبر حزب
سوسیالیست نقشی وجود ندارد .او همچنین
شرط برقراری رابطه با آمریکا را گفت.

لوئیس آرسه با کسب بیش از  ۵۲درصد آراء ،در انتخابات ریاستجمهوری بولیوی پیروز شد .مورالس پیش از این گفته بود فردای روزی که «آرسه»
در انتخابات پیروز شود ،به کشورش باز خواهد گشت.

رئیسجمهوری
جدیدبولیوی:
مورالس
میتواند هر
زمان که بخواهد
به کشور
برگردد ،چون
بولیویاییاست
اما در دولت،
این من هستم
کهتصمیم
میگیرم چه
کسی باشد یا
نباشد
به گزارش ایسنا« ،لوئیس آرسه» در پی
انتخابات روز یکشنبه بولیوی با کسب اکثریت آرا
پیروز شد و به این ترتیب سوسیالیستهای این
کشور یک سال بعد از خروج مورالس مجددا به
قدرت بازگشتند.
مورالس از محل تبعیدش در آرژانتین همچنان
رئیس حزب آرسه موسوم به جنبش به سمت
سوسیالیسم باقی مانده اما آرسه گفت ،نفوذ او
محدود به این جایگاه است .آرسه به رویترز در
مقر این حزب در شهر الپاز ،پایتخت اداری بولیوی
گفت :او در دولت ما هیچ نقشی نخواهد داشت.
او ادامه داد :مورالس میتواند هر زمان که
بخواهد به کشور برگردد ،چون بولیویایی است
اما در دولت ،این من هستم که تصمیم میگیرم
چه کسی بخشی از دولت را تشکیل دهد و چه
کسی نباشد .مورالس در عین حال با مجموعهای
از اتهامات فساد که آنها را رد کرده ،مواجه است.
آرسه خاطر نشان کرد :در چند پرونده قضایی
علیه مورالس روند حقوق مقتضی رعایت نشده
است .متاسف هستم که امور قضایی سیاسی
شده و حقوق ،سیاست را قضایی ساخته است.
آرسه به عنوان وزیر دارایی در دولت سابق
مورالس ناظر بر اقتصادی بود که رشدش
سریعتر از اقتصاد هر کشور دیگر منطقه بود .اما
زمانی که او ماه آینده میالدی ریاست جمهوری
بولیوی را پذیرا شود ناظر بر کشوری خواهد بود
که با رکود فلجکننده مواجه است.
وی خاطر نشان کرد :ما مجبور خواهیم شد
تدابیر ریاضتی داشته باشیم .وقتی درآمد کافی
برای پوشش هزینههای فعلی خود نداشته
باشیم ،گزینه دیگری وجود ندارد.
آرسه  ۵۷ساله تاکید کرد ،الگوی اقتصادی که
به اجرایش در دولت سابق مورالس کمک کرد
موثر بوده و دوباره کارایی خواهد داشت.
در دولت مورالس ،روابط دیپلماتیک بولیوی و
آمریکا قطع شد .آرسه گفت ،خواستار برقراری
مجدد روابط با همه کشورها است اما توپ
در زمین واشنگتن است .وی افزود :اگر آنها
خواستار برقراری مجدد روابط با ما هستند ،تنها
خواسته ما این است که در جایگاهی برابر مورد
احترام قرار بگیریم.
مورالس؛ برگ برندهای که نقشی در دولت آتی
بولیوی نخواهد داشت
سفیر پیشین ایران در بولیوی با اشاره به نتایج

انتخابات ریاست جمهوری اخیر در این کشور
آمریکای جنوبی گفت :آقایان «لوئیس آرسه» و
«داوید چوکه اوئنکا» با برگ برنده آقای مورالس
در انتخابات ریاست جمهوری بولیوی پیروز
شدند ولی قطعا سیاستهای آنها پیچیده تر از
زمان مورالس خواهد بود.
رضا طباطبایی شفیعی در گفتوگو با ایسنا،
با بیان اینکه آقای مورالس در چند سالی که
مسئولیت ریاست جمهوری در بولیوی را برعهده
داشت ،عملکرد و اقداماتش باعث افزایش
محبوبیت وی در بین مردم بولیوی به خصوص
بومیهای این کشور شد ،اظهار کرد :ولی حضور
طوالنی مدتش در قدرت مشکالتی را برای او
ایجاد کرد و مورالس در نتیجه تحوالتی که در
بولیوی رخ داد مجبور شد که این کشور را به
مقصد آرژانتین ترک کند.
این دیپلمات پیشین کشورمان با بیان
اینکه پس از آقای مورالس خانم «جنینه آنز»
مسئولیت امور در بولیوی را بر عهده گرفت،
افزود :او مایل بود که در بولیوی فعالیت کند
ولی بومیها و مردمی که طرفدار مورالس بودند
با وی چندان همکاری و همراهی نکردند و او نیز
به درستی تشخیص داد که با این روند آینده ای
در سمت رئیسجمهوری بولیوی ندارد .بنابراین
برای اینکه بیش از این منفور نشود از سمت خود
استعفا داد.
وی ادامه داد :دست راستیها در بولیوی این
تحلیل را داشتند که انتخابات ریاست جمهوری
در این کشور آمریکای التین برگزار می شود و در
دور دوم انتخابات احزاب راست با یکدیگر متحد
خواهند شد و میتوانند پیروز انتخابات شوند
ولی این امر محقق نشد و طبق آنچه که اعالم
شد آقای لوئیس آرسه از حزب  MASکه همان
حزب آقای مورالس است ،بیشترین آراء را کسب
کرده است.
طباطبایی با بیان اینکه این پیروزی را باید
پیروزی مردم بولیوی دانست ،افزود :جامعه
بولیوی یک جامعه دوقطبی است و مورالس
توانست در این فضا به بومیهای بولیوی اعتبار
ببخشد و در جهت افزایش سطح زندگی آنها
اقداماتی را انجام دهد  .بومی ها در بولیوی از
اتفاقات یک سال گذشته در این کشور راضی
نبودند ،بنابراین با حضور خود در انتخابات سعی
کردند به نفع حزب مخالف جناح حاکم رای

بدهند .بنابراین باید تاکید کرد رای داده شده
از سوی مردم بولیوی چندان حزبی نیست بلکه
بیشتر نوعی آراء سلبی است.
سفیر پیشین ایران در بولیوی با بیان اینکه
آقای لوئیس آرسه فرد خوش نامی است و
از آن به عنوان مغز اقتصادی بولیوی یاد
میشود ،گفت :آقای آرسه در زمانی که در
دولت بولیوی به عنوان وزیر حضور داشت
توانست کشور بولیوی که دومین کشور
ورشکسته آمریکای الیتن بود را به باالترین رقم
توسعه برساند.
وی ادامه داد :آقای چوکه اوئنکا که به عنوان
معاون آقای آرسه انتخاب شده است ،دارای
چهره بینالمللی است و نظام بینالمللی با او
مشکلی ندارد و این احتمال وجود دارد که او
تالش کند رابطه بولیوی را با کشورهای اتحادیه
اروپا افزایش دهد.
طباطبایی افزود :در دولت آقای مورالس ما در
ایران نتوانستیم یک کانال اقتصادی مشخصی با
بولیوی برقرار کنیم علی رغم اینکه آقای مورالس
اعتبار زیادی برای ایران قائل بود ولی آقای آرسه
به خاطر موضوع تحریم ها معتقد بود «ایجاد
چنین کانال مالی خالف مقررات بینالمللی
است» و ما در همین چارچوب باید توجه داشته
باشیم که تمام تراکنش مالی بولیوی از آمریکا
میگذرد.
این دیپلمات پیشین کشورمان با بیان اینکه
آقای چوکه اوئنکا به عنوان معاون آقای آرسه
اعالم کرده آقای مورالس ربطی به دولت
آتی نخواهد داشت ،گفت :این سخن به این
معناست که آنها به آقای مورالس کار اجرایی
نمیدهند و میخواهند بین خودشان و مورالس
یک تفاوتها و تفکیکهایی را قائل شوند.
طباطبایی با بیان اینکه آقایان آرسه و چوکه
اوئنکا با برگ برنده مورالس در انتخابات پیروز
شدند ولی بعید است که همه سیاستهای او
را ادامه دهند و قطعا نگاهی متفاوت با مورالس
خواهند داشت ،درمورد نوع تعامل آنها با ایران
نیز گفت :وزارت خارجه ایران از نتایج انتخابات
اظهار خرسندی کرده است ،ما باید از اتفاقات
در بولیوی استقبال کنیم و درصورت لزوم
مشورتهای الزم را به آنها بدهیم و با درنظر
گرفتن چارچوب سیاستهای دولت جدید
بولیوی ،برای گسترش روابط اقدام کنیم.

پت رابرتسون مبلغ مذهبی سرشناس آمریکایی
در سخنانی عجیب مدعی شد به وی گفته شده
است دونالد ترامپ رئیسجمهوری آمریکا پیروز
انتخابات ریاست جمهوری  ۲۰۲۰است و بیش از
پنج سال بعد ،یک سیارک به زمین برخورد میکند
که شاید پایانی برای جهان به ارمغان آورد.
به گزارش ایرنا ،وی که موسس شبکه تلویزیونی
پخش مسیحیان انجیلی در آمریکاست ،در یک
برنامه تلویزیونی ویژه تبلیغ مسیحیت به نام
«کلوپ  »۷۰۰گفت :نخست می خواهم بدون
پرسش بگویم که ترامپ پیروز انتخابات است،
اما این بدان معنا نیست که در خانه بمانید و
رای ندهید.
وی افزود :این بدان معناست که بیرون می
آیید و هر کاری می توانید ،انجام می دهید،
اما وی برنده می شود ،تصور می کنم این یک
واقعیت است.
تارنمای خبری نشریه هیل در گزارشی در این
مورد نوشت :این مبلغ در ادامه پیشگویی های
عجیب خود به فاجعه ای پیش بینی شده ۹۰
ساله برای آمریکا و جهان پس از انتخابات ریاست
جمهوری از جمله ناآرامی های مدنی ،دستکم
دو مورد سوقصد به ترامپ و جنگ علیه رژیم
صهیونیستی اشاره کرد.
وی تصریح کرد که سپس جهان شاهد دستکم
پنج سال یا بیشتر صلح خارق العاده ای است،
قبل از آنکه سیارک ظاهر شود.رابرتسون گفت:
آنچه به صراحت درموردش میاندیشم ،تنها
چیزی است که کالم عیسی را محقق می کند،
نوعی حمله سیارکی به کره زمین .یک نابودی
ناگهانی .قرار نیست جنگ هسته ای روی دهد،
ما اجازه نداریم این زمین را منفجر کنیم .وی پس
از توصیف زیان حاصل از برخورد سیارک به زمین
افزود که شاید همه چیز به پایان رسد.
وی در گذشته نیز از این پیشگویی ها داشته
است ،به طوری که در سال  ۱۹۷۶اعالم کرد که
دنیا در سال  ۱۹۸۲به پایان می رسد.
وی در کتاب خود به نام «هزاره جدید» از پایان
جهان در روز  ۲۹آوریل  ۲۰۰۷خبر داده بود.

جنگنده سوخوی روسیه سقوط کرد
یک فروند شکاری بمب افکن سوخو۳۴-

نیروی هوافضای روسیه در شرق این کشور

سقوط کرد.

به گزارش ایرنا ،دفتر مطبوعاتی حوزه نظامی

شرق روسیه روز چهارشنبه اعالم کرد :یک
فروند شکاری بمب افکن سوخو ۳۴-در استان

خاباروفسک در شرق روسیه سقوط کرد.

هواپیمای نظامی در حال انجام پرواز تمرینی

برنامه ریزی شده بود .پیش از سقوط دو خدمه

هواپیما با چتر به بیرون پریده و نجات یافتند و
به پایگاه هوایی منتقل شدند.

هواپیما هنگام سقوط بدون تسلیحات بود و

سقوط آن بر زمین هیچ خرابی به بار نیاورد.

شکاری بمب افکن سوخو ۳۴ -با نام فول

بک در ناتو که از سال ۲۰۱۴میالدی به صورت

رسمی وارد ارتش روسیه شد با قیمت احتمالی

حدود  ۴۰میلیون دالر به عنوان هواپیمای
نظامی اختصاصی نیروی هوافضای این کشور

شهرت دارد .این هواپیما معروف به تانک پرنده
به علت رخنه مافوق صوت با ارتفاع باال ،حمل

هشت تن انواع موشک و بمب و شلیک از
فاصله  ۲۵۰کیلومتری با حداکثر ضریب چند
متر خطا ،توان زیادی دارد و کابین جادار دو

سرنشین آن نیز مانند یک قفس فوالدی است

که با پوشش زرهی  ۱۷میلیمتری در مقابل
ترکشها و گلولهها حفاظت میشود.

برای افزایش عملکرد خلبانان و جلوگیری

از خستگی در انجام ماموریت و پروازهای
طوالنی ،کابین بگونه ای اصالح شده که خلبان

و ناوبر کنار هم قرار دارند و فضای ایستادن،

انجام ورزش های کششی ،استراحت و حتی
غذا خوردن هم وجود دارد.

سودان از لیست حامی تروریسم حذف میشود؟

باج برای تروریست نبودن

مقامات آمریکا و سودان درصدد دستیابی به توافقی برای حذف نام سودان از
لیست کشورهای حامی تروریسم آمریکا هستند.
به گزارش ایسنا ،به نقل از خبرگزاری رویترز ،مقامات آمریکا و سودان درصدند
به توافق حذف نام سودان از لیست آمریکایی کشورهای حامی تروریسم دست
یابند و احتماال ظرف روزهای آینده اعالم خواهد شد.
یکی از این مقامات گفت ،توافقنامه مذکور احتماال اجازه شروع تحرکات سودان
به سمت برقراری روابط با رژیم صهیونیستی را بدهد اما همچنان تالش روی
جزئیات ادامه دارد.
دونالد ترامپ ،رئیسجمهوری آمریکا نیز توییت کرد ،دولت سودان با پرداخت
 ۳۳۵میلیون دالر به عنوان غرامت به قربانیان آمریکایی و خانوادههایشان
موافقت کرده است.
اظهارات وزیران خارجه و دارایی سودان درباره حذف نام کشورشان از لیست
سیاه آمریکا
وزیر خارجه سودان اعالم کرد که این کشور از قرار گرفتن در لیست کشورهای
حامی تروریسم آمریکا بسیار رنج برد.
به گزارش ایسنا ،به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک ،عمر قمرالدین ،وزیر خارجه
سودان در کنفرانس مطبوعاتی خود در خارطوم با حضور وزرای دیگر دولت

سودان برای گفتوگو در خصوص روابط این کشور با آمریکا خاطرنشان کرد:
ملت سودان ،تروریست نیستند و ما این کشور را به بهای ناچیزی فدا کردیم؛
این مسأله نشأت گرفته از اعمال ما نبود بلکه ناشی از آنچه است که ما از نظام
سابق به ارث بردهایم.
وی همچنین تأکید کرد :ما در نبرد بازگرداندن کرامت و عزت سودان با حذف نام
این کشور از لیست تروریسم پیروز شدیم .عمر قمر الدین عنوان کرد :ما با احترام
به محافل بینالمللی بازخواهیم گشت و برای معافیت خود از بدهیها تالش
خواهیم کرد .وی ضمن استقبال از اعالم دونالد ترامپ ،رئیس جمهوری آمریکا در
خصوص حذف نام سودان از لیست کشورهای حامی تروریسم ،خواستار تسریع
در تکمیل اقدامات الزم برای اجرای آن شد.
همچنین هبه محمد علی ،وزیر دارایی سودان اعالم کرد ،کشورش پرداخت
مبلغ  ۳۳۵میلیون دالر را به عنوان غرامت به قربانیان تروریسم که آمریکاییها
و خانوادههایشان هستند ،شروع کرده است .این در راستای اجرای درخواست
ترامپ در ازای حذف نام سودان از لیست سیاه است.
این مقام تاکید کرد :ملت شرهای نظام سابق را تحمل کرد و ما امروز از حذف
نام سودان از این لیست سیاه خرسندیم.
این وزیر سودانی خاطرنشان کرد :سودان خواستار پرداخت حدود  ۷۰۰میلیون

دالر بدهی به واشنگتن است .هیچ ارتباطی بین مساله حذف نام سودان با پرونده
عادی سازی وجود ندارد.
او تصریح کرد :خارطوم در حال حاضر تالش دارد تا قانونی از سوی کنگره آمریکا
با هدف محافظت از سودان در برابر اعمال هرگونه تحریم در آینده صادر شود.
آمریکا و کشورهای دیگر بسته اقتصادی شامل بدهیها را مطرح خواهند کرد.
او بر اهمیت اصالحات بخش زیرساختها و تدوین قوانین جدید سودان در
عرصه سرمایهگذاری تاکید کرد .این در حالی است که یک منبع وزارت خارجه
سودان در گفتوگو با رادیو رژیم صهیونیستی از شاخصهای تفاهمات تمهیدی
برای شروع روابط با رژیم صهیونیستی پرده برداشت که از جمله آن اعالم آمریکا
برای حذف نام سودان از لیست کشورهای حامی تروریسم است.
درخواست فوری اتحادیه اروپا از آمریکا درباره سودان
منابع خبری از گفتوگوی نخستوزیر سودان و رئیس سیاست خارجه اتحادیه
اروپا درباره حذف نام این کشور از فهرست کشورهای حامی تروریسم خبر دادند.
به گزارش ایسنا ،به نقل از روزنامه اماراتی العین االخباریه ،عبدالله حمدوک،
نخستوزیر سودان در تماسی تلفنی با جوزپ بورل رئیس سیاست خارجه
اتحادیه اروپا درباره حذف نام این کشور از فهرست کشورهای حامی تروریسم
آمریکا گفتوگو کرد .در همین راستا ،حمدوک در توئیتری نوشت که وی با بورل

درباره حذف نام سودان از فهرست کشورهای حامی تروریسم آمریکا و فرصتهای
همکاری پس از این اتفاق گفتوگو کرده است.
بورل نیز در توئیتی گفت که وی در این تماس تلفنی بار دیگر بر حمایت
اتحادیه اروپا از خارطوم برای رخ دادن یک تحول دموکراتیک در سودان تأکید کرد.
وی همچنین خواستار تسریع واشنگتن در روند حذف نام سودان از فهرست
حامیان تروریسم شد.

