
   

 

 

ييت* ت إماراجيت بدٍر    ججذد الخضامً العربي  قمت مصٍر

ارة ليىم واخذ إلى دولت إلاماراث العربيت  ًىاًر والخقى بكل  62املخدذة ًىم ألاربعاء قام الرئيس عبذالفخاح السيس ي بٍس

مً هائب رئيس الذولت رئيس مجلس الىزراء خالم دبي الشيخ دمحم بً راشذ  وولي عهذ أبىظبي هائب القائذ ألاعلى 

ني امللك خمذ بً عيس ى ورلك خالل مباخثاث  للقىاث املسلحت الشيخ دمحم بً زاًذ، بالتزامً مع وجىد العاهل البدٍر

. وعقذ الرئيس السيس ي مباخثاث ثىائيت مع الشيخ دمحم بً زاًذ جخعلق صر الىطً بالعاصمت إلاماراجيترباعيت بق

 .بالعالقاث الثىائيت ومىاقشت املسخجذاث إلاقليميت

اسة ؤهمُت خاص اساث الخاسجُتًُدسب جىىُذ الٍض بلى الؾاصمت ؤلاماساجُت ؽيب اؽخذاءاث مُلِشُا  ت، مهي مً ؤولى الٍض

ت، في جإٍُذ للخالصم الخام بين ؤمً ؤلاماساث وألامً الخلُجي بىجه ؽام، الحىسي ؽلى اإلايشأث اإلاذهُت وىاؽذة الغنشة  الجٍى

 :الخالُت هامتالشسائل الوهى ما ًبرص وألامً اليىمي اإلاصشي، 

ت ؤلاماساجُت ؽلى جاه-  ب ٍبير مً الدشابّ والخؾيُذ بصىسة جمُنها مً ججاوص ٍشير مً الخدذًاث.ؤن الؾالىاث اإلاصٍش
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شمل دؽم َل ؤلاجشاءاث اإلاخخزة لحماًت زابذ دْو الخلُج الؾشبي ودولت ؤلاماساث خاصت ؤمً اإلاىىه اإلاصشي ججاه ؤن - َو

 ؤمً ؤلاماساث ؤمام جُشاس جلّ الاؽخذاءاث.

وضؿ خط ؤخمش ؤمام مساس الخصؾُذ اإلاادي اإلاخجذد بالحلْى السُاسُت لألصماث ؤلاىلُمُت ًيخض ي الياهشة التزام ؤن -

ض ألامً ؤلاىلُمي.  لخيٍى

ني ومخشجاث اللياء بين ىادة الذْو الشالر ؽلى آلاحي: اسة الشئِس اإلاصشي مؿ وجىد الؾاهل البدٍش ذلل جضامً ٍص  ٍو

ا إلاىغى ؤن الؾالىاث الشالزُت - وجلؾب دوسا مهما في دؽم اليضاًا الؾشبُت وهى ما  مت الؾمل الؾشبي اإلاشتٌرجمشل ؽميا خٍُى

 .سِخجلى في اليمت الؾشبُت اإلاشجيبت بالجضائش

كي ٌسخقبل  **   لبدث أمً الخليج وإمذاداث الطاقت العامليتأمير قطر الرئيس ألامٍر

كي جى باًذن أمير قطر الشيخ جميم بً خمذ اليىم  في البيت ألابيض، للخباخث بشأن ًىاًر  13ٌسخقبل الرئيس ألامٍر

  .مً بينها أمً الخليج والشرق ألاوسط وضمان اسخقرار إمذاداث الطاقت العامليتو القضاًا راث الاهخمام املشترك 

اث اإلاخدذة وحشمل ؽذد واسؿ مً اليضاًا واإلالناث التي سخِىن خاضشة ؽلى طاولت جشجبط ىطش بؾالىاث وزُيت مؿ الىالً

ب بين  اإلاباخشاث بين الجاهبين بالبِذ ألابُض، بال ؤن ؤبشص ملنين ًخصذسا اإلاشهذ خالُا هى الذوس اليطشي في الخيٍش

ت في عل اإلاطلب اإلالح للخناوض اإلاباشش  لخىاصل ؽبر الىسطاء بين واشىطً ؤو اواشىطً وطهشان بشإن اإلاباخشاث الىىٍو

 للحناظ ؽلى اإلاساس الذبلىماس ي في هزا اإلاله. وطهشان 

ل ؽلى بمِاهُت جىجُه  ُُت لخيلُل اؽخماد ؤوسوبا ؽلى القاص الشوس ي بالخؾٍى إحي ٍزلّ مسعى ؤلاداسة ألامٍش بمذاداث بؾض ٍو

شاهُت، وهى ما ؤملح بلُه بُان البِذ ألابُض بخصىص بدث  بلي اليطشي القاص  الياسة ألاوسوبُت ؽلى خلنُت ألاصمت ألاٍو

 ."جإمين اسخيشاس بمذاداث الطاىت الؾاإلاُت"

ملُىن طً بدلْى  621إلاسخىي  وصىال ملُىن طً خالُا، 77مً  ًخالقى رلّ مؿ جىجه ىطش إلاضاؽنت بهخاجها مً القاص

ض ؽاجل لىي  ؤلامذاداث الشوسُت ولِس بذًال دائما ؤو وخُذا ، بال ؤن الذوس اإلا2227 إمْى للذوخت ىذ ٌساؽذ في حؾٍى

ا الجىىبُت ىٍس ين مشل الصين والُابان َو خطلب الاؽخماد ؽلى لها، ٍما ًشجبط رلّ بالخناهم مؿ ٍباس اإلاستهلُين آلاسٍُى ، ٍو

ل القاص اإلاساْ بلى ال ش مىغىمت إلؽادة جدٍى ت مشة ؤخشي مما ٌؾني جِلنت ؤؽلى للذْو القاص اليطشي جطٍى حالت القاٍص

 .اإلاستهلُت

س ان هذ جخفقالسعىدًت وجاًال ***   العالقاث الثىائيت على حعٍس

اض  بقصر اليمامت فيهذ براًىث حشاون أوحشا اسخقبل ولي العهذ السعىدي ألامير دمحم بً سلمان رئيس وزراء جاًال  الٍر

اض وباهكىك في وقت  حعيين السفراءو ، واجفق الجاهبان على الارجقاء بالعالقاث الثىائيت ًىاًر 62ًىم الثالثاء  في الٍر

ب  .قٍر



   

اسة لخذلل ؽلى سفبت البلذًً في ججاوص اإلاشخلت السابيت للؾالىاث اإلاخىجشة ؽلى خلنُت ميخل دبلىماسُين سؾىدًين  جإحي الٍض

اإلاملُت بدً الذماؼ ؽً مصالحها ومىاطىيها وحؾهذ خِىمت  ، مؿ اخخناظ6112و 6191وسجل ؤؽماْ في جاًالهذ ؽامي 

 جاًالهذ بشمؿ اليضاًا للجهاث املخخصت برا عهشث ؤدلت جذًذة، والتزامها بدماًت ؤمشاد البؾشت الذبلىماسُت السؾىدًت.

ض الخؾاون في مجاالث الطاىت اإلاخجذدة والخدْى الشىمي والبِئت وسمؿ البلذًًَؾبر رلّ ؽً خاجت و  ىُمت الخبادْ  لخؾٍض

تخطط و ، مضال ؽً جلبُت اخخُاجاث السىو السؾىدًت مً الؾمالت اإلااهشة التي جذؽم جىنُز بُنهماالخجاسي   بشامج سٍئ

 . 2202 اإلاملُت

كي ًخخخم دورجه الخامست    ****الحىار الاستراجيجي الكىٍتي ألامٍر

ت الشيخ أخمذ هاصر الصباح وهظيره  ر  خارجيت الكٍى كي أهخىوي بليىكً أعمال الجىلت الخامست اخخخم وٍز ألامٍر

ًىاًر، خيث جىاول الاجخماع الىزاري العالقاث الثىائيت  62للحىار الاستراجيجي بين البلذًً في واشىطً ًىم ألاربعاء 

 وآخر املسخجذاث إلاقليميت والذوليت.

ؽُت وؤمىُت واىخصادًت وحؾلُمُت ؽُسذ الجىلت الخامست للحىاس الاستراجُجي وما جخضمىه مً مجمىؽاث ؽمل دما

ُُت في الخلُج  ذ بإٍبر ؽذد مً اليىاث ألامٍش وىىصلُت، ؽمً ؽالىاث الخداله بين الجاهبين خاصت في عل اخخناظ الٍِى

ُُين مً ؤمقاوسخان.  ومىطيت الششو ألاوسط، ومساهمتها في جهىد بجالء الشؽاًا ألامٍش

ذ اإلاتزهت جمُنه ا مً لؾب دوس مدىسي في خنػ ؤمً واسخيشاس اإلاىطيت وجدغى بخيذًش وجشي "ساداس" ؤن سُاست الٍِى

ً مً جهت وىطش مً جهت  ِي ودولي ٍبير هغشا لذوسها في بجمام اإلاصالحت بين مصش والسؾىدًت وؤلاماساث والبدٍش ؤمٍش

زاماتها الؾشبُت ؤخشي، ٍما جضطلؿ ٍزلّ بذوس خُىي في جهىد بؽادة لبىان بلى مساسه الطبُعي وضمان بًناء خِىمخه بالت

ش الخاسجُت الشُخ ؤخمذ هاصش الصباح لبيروث ألاسبىؼ اإلااض ي. اسة وٍص  والذولُت، وهى ما ؤبشصجه ٍص

ر خارجيت قطر ًلخقي الرئيس إلاًراوي   ***** وٍز

ر خارجيت قطر الشيخ دمحم بً عبذالرخمً، ًىم الخميس  ي ًىاًر، هظيره إلاًراوي خسين أمير عبذاللهيان ف 62الخقى وٍز

 طهران ملىاقشت املسخجذاث إلاقليميت. لما سلم الرئيس إلاًراوي دعىة أمير قطر لحضىر قمت الذول املصذرة للغاز

ِي خْى اإلاله  اسة والشسائل اإلاذاخلت مؾها بشاسة بلى دوس ىطشي مدخمل في الخىاصل بين الجاهبين ؤلاًشاوي وألامٍش جدمل الٍض

مُِىا وؽىدة اإلاناوضين بلى ؽىاصمهم للدشاوس وسهً اإلاشخلت اإلايبلت ؽلى ؤلاسادة  الىىوي خاصت في عل حؾلًُ اإلاناوضاث في 

ش الخاسجُت اليطشي  22السُاسُت لألطشال، وفي  ت،  ًىاًش بدث وٍص ِي، هاجنُا، جطىساث املحادزاث الىىٍو مؿ هغيره ألامٍش

 ًىاًش. 22ؤؽيبه اجصاْ بىغيره ؤلاًشاوي في 



   

ت لجلبُت الشئِس ؤلاًشاوي ومً شإن  اسة الذوخت، ؤن ججذد آماْ ىطش في ؤن جلؾب دوسا في الخىاصل بين بلذؽىة اليطٍش ٍض

اض وؤن جخخبر ؽالىاتها في جخنُه خذة الخىجش ؽبر الساخت الُمىُت ودمؿ مُلِشُا الحىسي للحل السُاس ي ، طهشان والٍش

اض ومىطيت الخلُج ؽمىما  .خاصت برا ما ؤعهشث طهشان خسً هُت ججاه الٍش

قي****  **مباخثاث إماراجيت إثيىبيت خىل جطىراث القرن ألافٍر

بدث ولي عهذ أبىظبي الشيخ دمحم بً زاًذ مع رئيس الحكىمت إلاثيىبيت آبي أخمذ مساراث الخعاون والعمل املشترك 

 لخذمت مصالح البلذًً.

اسة في جىىُذ بالك الذاللت، خُث ؤنها حؾبر ؽً جضامً خِىمت آبي ؤخمذ مؿ دو  لت ؤلاماساث جشاء الهجىم الحىسي جإحي الٍض

يي بإدٌس ؤبابا آلاخش ؽلى بؾض اإلايشأث اإلاذهُت بإبىعبي، ٍما ؤنها ؽلى الجاهب   مبراًشؤوائل حسدبً ىمت الاجداد ألامٍش

زلّ اليمت الؾشبُت اإلاشجيبت والتي مً اإلاىخغش ؤن حشهذ ججذًذا للذؽم الؾشبي لِل مً مصش والسىدان في خماًت  اإلايبل ٍو

هما اإلاائُت، مما ىذ ٌشير بلى سفبت ؤدٌس ؤبابا في اضطالؼ ؤبىعبي بذوس ؤٍبر في مله "سذ النهضت" بالخىسط بين خيىى

 الذْو الشالر.

وؽلى صؾُذ الخطىساث الذاخلُت، ال جضاْ بزُىبُا فير مسخيشة وبداجت للذؽم الخاسجي في مىاجهت ؤي جصاؽذ مدخمل 

لها ماخشا في بىلُم ؽناس املجاوس بنؾل ما ىالذ الجبهت بهه اسخنضاصاث للمىاجهاث مؿ ىىاث بىلُم جُجشاي مؿ جىف

 وهجماث مً اليىاث الحِىمُت. 

 ظبي ٌسخقبل الرئيس إلاسرائيلي لبدث العالقاث الثىائيت*ولي عهذ أبى ******

ًىاًر في العاصمت  13الخقى ولي عهذ أبىظبي الشيخ دمحم بً زاًذ بالرئيس إلاسرائيلي اسحاق هرحسىغ ًىم ألاخذ 

س العالقاث الثىائيت.   إلاماراجيت لبدث حعٍس

ض  اسة ٍبادسة لخؾٍض اسة بؾذ سمضي للجاهب ؤلاسشائُلي هغشا لهامشُت دوس الشئِس في الىغام السُاس ي ولزلّ جإحي الٍض للٍض

ؾالىاث وجإٍُذ ؽلى مخشجاث لياء الشُخ دمحم بً صاًذ مؿ سئِس الحِىمت ؤلاسشائُلُت هنخالي بُيُذ الزي صاس ؤبىعبي ال

مىخصه الشهش اإلااض ي، ومً زم ٌسعى هشحسـى مً خاللها لخىسُؿ مساس الؾالىاث مؿ الؾالم الؾشبي ودْو الخلُج 

ؿ لسالخطىس الؽلى فشاس  بصنت خاصت  .الؾشبُت اإلاخدذة ماساثؤلا دولت لؾالىاث مؿ َش

  



   

 


