
   

 

 الشئيغ العيس ي ًبدث مع سئيغ مجلغ ألامت الكىيتي الخعاون الىزيم بين البلذًً*

ألامت الكىيتي مشصوق الغاهم ًىم بدث الشئيغ عبذالفخاح العيس ي سئيغ جمهىسيت مطش العشبيت مع سئيغ مجلغ 

فبراًش العالكاث الشىائيت بين البلذًً، مشيذا بمخاهت وخطىضيت العالكاث اإلاطشيت الكىيديت ومؤكذا  02ألاخذ 

الزي صاس اللاهشة للمشاسكت في أعمال -خشص اللاهشة على جطىيش الخعاون الىزيم في شتى ألاضعذة. وأكذ الغاهم 

خشص الكىيذ على حعضيض الخيعيم والدشاوس مع مطش إصاء مخخلف اللضاًا،  -او  العشي  لالجداد البرإلا 20الذوسة 

 باعخباس اللاهشة سكيزة أظاظيت ألمً واظخلشاس الىطً العشي .

دُت بالىـش لخؼابم واحساق سؤي الجاهبين في مخخلف اللظاًا  ت اليٍى ت اللالكاث اإلاصٍش ًأحي الللاء جأهُذا كلى خٍُى

هما ألمً واسخلشاس اإلاىؼلت، بجاهب الدشذًذ كلى الخظامً اإلاخبادٌ ججاه خفف ألامً اللىمي ليليهما ؤلاكلُمُت ودكم

 ودكم مصش الثابذ ألمً مىؼلت الخلُج باكخباسه حضءا أصُال في مىـىمت ألامً اللىمي اللشبي.

 

 

0200ًش فبرا 02لعابع          العذد ا  



   

 الشياض وواشىطً جبدشان العالكاث الاظتراجيجيت سغم الخالفاث **

فبراًش على  23مير فيط  بً فشخان بىيير  ألامشيي  أهخىو  بليىكً ًىم العتذ ألا وصيش الخاسجيت الععىدي الخلى 

هامش مشاسكتهما بمؤجمش ميىهخ لألمً، في للاء جىاول العالكاث الاظتراجيجيت بين البلذًً وظب  حعضيضها والجهىد 

الىىوي  ن وجهاث الىيش خيال مفاوضاث البرهامج، كما جبادل الطشفااإلاشتركت لىكف اعخذاءاث ميليشيا الحىس 

 ؤلاًشاو  واإلاعخجذاث ؤلاكليميت والذوليت.

لفخذ ألاصمت ألاوهشاهُت أهـاس الىالًاث اإلاخدذة لألهمُت اإلاخجذدة إلاىؼلت الششق ألاوسؽ وخلفائها في مىؼلت الخلُج 

السلىدًت بذاًت مً اجصاٌ الشئِس حى باًذن بصفت خاصت، وهى ما بذا واضح في جىثُف الاجصاالث مم اإلاملىت اللشبُت 

اض.  ذ ماهوىسن إلى الٍش اسة ميسم الششق ألاوسؽ بمجلس ألامً اللىمي بٍش ض، وصىال لٍض باإلالً سلمان بً كبذ اللٍض

 وجذلل ول جلً الخؼىساث كلى آلاحي:

مىاحهت الاكخذاءاث ؤلاسهابُت كلى أن الىالًاث اإلاخدذة ججذد التزامها بأمً دٌو الخلُج واإلاملىت اللشبُت السلىدًت في -

 أساطيها مً كبل مُلِشُا الحىثي.

ت املحخملت وتهخم بإػالكهم كلى جؼىساث اإلافاوطاث في - أن واشىؼً ملىُت بؼمأهت خلفائها إصاء مخشحاث الصفلت الىىٍو

ت.  فُِىا باكخباسها الحل الىخُذ إلاىم امخالن إًشان أسلحت هىٍو

ع أي هلص في - ادة اإلالشوض الىفؼي للمساهمت في خفع ألاسلاس وحلٍى أن الىالًاث اإلاخدذة جىاصل خث اإلاملىت لٍض

 ؤلامذاداث حشاء جصاكذ مدخمل لألصمت ألاوهشاهُت الشوسُت. 

 ***ؤلاماساث4 صياسة إسدوغان جؤظغ إلاشخلت جذًذة في العالكاث مع جشكيا

الشيخ دمحم بً صاًذ، الشئيغ الترك  إسدوغان ألاعلى لللىاث اإلاعلحت ؤلاماساجيت هائب اللائذ اظخلب  ولي عهذ أبىظبي 

في مطاس الشئاظت بالعاضمت ؤلاماساجيت، وكذ جىاول اإلاباخشاث الشىائيت آلافاق الىاعذة  فبراًش  21ًىم الازىين اإلااض ي 

خيث  0202اس الشئيغ الترك  إكعبى للخعاون في مجاالث الخكىىلىجيا وألامً الغزائ  والصحت والطاكت اإلاخجذدة. ص 

الخلى بىائب سئيغ الذولت خاكم دي  الشيخ دمحم بً ساشذ الزي أكذ أن الضياسة جؤظغ إلاشخلت جذًذة مً الششاكت 

 الاظتراجيجيت

ت اكخصادًت أوسم جخب لبىاء حسىس الخلاون والخالقي كبر أدواث الخجاسة والاسدثماس كلىؤلاماساحي  الخىحهًذلل  ىاها بضون سٍؤ

أبىؿبي لخلـُم اإلاصالح اإلاشترهت مم اللىي اللشبُت وؤلاكلُمُت لصالح حلمُم الاكخماد اإلاخبادٌ وجفظُل الخلاون 

 ؤلاكلُمي كلى مساس الخصلُذ. 



   

بي أدواث كىتها الىاكمت لخجاوص الخالفاث مم أهلشة كبر إهذاء الفىان خسين الجسمي أهىُت ووان الفخا جىؿُف أبىؿ

في سسالت مفادها أن الخلاون ؤلاكلُمي ًيبغي أن ًخأسس كلى كاكذة  شلبُت داكمت أساسها الحىاس باللوت الترهُت 

 والخلاٌش.

 اظخلالت الىصساء الشيىخ يهذد الخعاون بين الحكىمت ومجلغ ألامت في الكىيذ**** 

ري ًلض ي بلبىل فبراًش بطذوس مشظىم أمي 21أفاد اإلاخدذر باظم الحكىمت الكىيديت طاسق اإلاضسم ًىم الخميغ 

اظخلالت هائب سئيغ الىصساء وصيش الذفاع الشيخ خمذ جابش العلي ، ووصيش الذاخليت الشيخ أخمذ اإلاىطىس الطباح، 

وجيليف وصيش الخاسجيت الشيخ أخمذ الىاضش وصيشا للذفاع بالىكالت، وهائب سئيغ الىصساء وصيش الىفط والكهشباء دمحم 

 بالىكالت.الفاسط معئىال عً خليبت الذاخليت 

شي الذفاق والذاخلُت في ؿل وشاغ ملحىؾ الستهذاف وصساء الحيىمت باللجىء مجذدا ألداة الاسخجىاب  جأحي اسخلالت وٍص

وػشح الثلت فيهم كلى الشهم مً أحىاء الخفاٌؤ التي سادث اإلاشهذ السُاس ي كلى خلفُت الحىاس الىػني بين ممثلي 

لُت والزي  ت.السلؼخين الخىفُزًت والدشَش  سعى لخدلُم الخلاون  لصالح إكشاس إصالخاث اكخصادًت طشوٍس

مثل جىحه بلع هىاب مجلس ألامت السخجىاب الىصساء مً شُىخ ألاسشة الحاهمت بالخدذًذ مداولت السخلادة الخأثير  ٍو

ُخ صباح باإلاشهذ السُاس ي وإثباث خظىس اإلالاسطت البرإلااهُت والتي ماصاٌ أفشادها ًشفظىن شخص سئِس الحيىمت الش

ا لحل املجلس واهخخاب  مهذ بزلً دسخىٍس الخالذ مما ًجلل مجلس ألامت الحالي في مىطم سفع الخلاون مم الحيىمت ٍو

 آخش حذًذ. 

 ملياساث دوالس في مطش 22**ؤلاماساث حعدشمش ***

ىل . وخالل إلى دولت ؤلاماساث لبدث الخعاون في مجال ال جىجه وصيش الىل  اإلاطشي الفشيم مهىذط كام  الىصيش

فبراًش إن الليادة ؤلاماساجيت سضذث  2الشالزاء  الاخباي  ظبي فالح أبى مىاوئ داسةإ مجلغ سئيغ كالاظخلباله الىصيش 

 ملياساث دوالس لالظدشماس في مطش، مؤكذا أن مىاوئ أبىظبي جخطلع أن ًكىن الجاهب ألاكبر منها في مجال اإلاىاوئ.  22

حلمُم الخلاون الثىائي بين اللاهشة وأبىؿبي في املجاالث الاكخصادًت، لترجلي في مصش وؤلاماساث جذكم ؤلاسادة السُاسُت 

 .بىمىرج اللالكاث الاستراجُجُت التي دكمذ أمً واسخلشاس اإلاىؼلت خالٌ الللذ اإلااض ي

ش كؼاق الىلل النهشي  الجاهب ؤلاماساحي لخخفُف  لخذمت الشواب وهلل البظائم بالخلاون مم وجخؼلم اللاهشة لذكم جؼٍى

ش وسبؽ شبىت اإلاىاوئ  ل مصش إلى مشهض كالمي للىحسدُاث كبر جؼٍى الظوؽ كلى شبياث الؼشق، بجاهب مساعي جدٍى

ً ألاخمش واإلاخىسؽ.  بىؼاق البدٍش

 

 

 



   

 ******اخخخام أضخم جذسيب بدشي بمىطلت الخليج 

دولت ومىيمت  02الىالًاث اإلاخدذة ومشاسكت هدى فبراًش بليادة  22( IMX22اخخخمذ فعالياث الخذسيب البدشي )

عىطش، ورلك الخخباس ألاهيمت غير اإلاأهىلت والخذسيب على عملياث ألامً البدشي والخذابير اإلاضادة  3222دوليت و

  .لأللغام

ً البدشي اإلازوىس وحىد خاحت ملحت لخبادٌ الخبراث بين الىالًاث اإلاخدذة وخلفائها بمسشح كملُا ث الخلُج ًذلل الخمٍش

اللشبي واملحُؽ الهىذي وبدش اللشب والبدش ألاخمش وما ًتهذد ممشاتها الاستراجُجُت مً أخؼاس مخصاكذة حشاء أوشؼت 

ت وكلى سأسها مماسساث إًشان واإلاُلِشُاث اإلاىالُت لها، مما ٌلضص مً   مضكضكت لالسخلشاس حلترض سالمت اإلاالخت البدٍش

فشض  .ػىكا أمىُا مىخذا لخدلُم الشدق اإلاؼلىب لخلً ألاوشؼت جيسُم الجهىد بين جلً الذٌو ٍو

  



   

 


