
   

 

 

   الشئيغ املصشي ًلخلي أمير كطش وولي عهذ أبىظبي في بىين*

وأمير كطش الؽيخ جميم بً خمذ، الخلى الشئيغ املصشي عبذالفخاح العيس ي بىلي عهذ أبىظبي الؽيخ دمحم بً صاًذ 

ورلً على هامؾ مأدبت غذاء أكامها الشئيغ الصيني لللادة والضعماء الحاضشيً افخخاح دوسة ألالعاب ألاوملبيت 

هما الخلى ولي عهذ أبىظبي وأمير كطش ألٌو مشة بعذ جىكيع اجفاق العال مطلع  .فبراًش 5الؽخىيت في بىين ًىم العبذ 

 العام املاض ي.

ت فشصت للصين الظخػشاض همى غالكاتها اإلاعخمش بشوظُا ودٌو الششق ألاوظط وآظُا  وفشث دوسة ألالػاب ألاوإلابُت الشخٍى

غىس  ، ورلًجائدتالمىز جفش ي  بُت للفػالُت ألاهم لبىيندبلىماظُت غش الىظطى وظط ملاطػت  ، غلى خلفُت كضُت ألاَو

والصين في مىاحهت ظالح الػلىباث وجطلؼ خلفاء  م بين سوظُاوزهما أسظلذ إشاساث هامت لللىي الغشبُت بخػاون أ

ىُت الييللىالًاث اإلاخدذة لخػمُم الششاهت مؼ الصين هبذًل مدخمل أو غىصش مىاصن للعُاظاث ألا  جدعم بالخللب  مٍش

 مً إداسة ألخشي.
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جللُل الخجارباث والاظخلطاباث وجذلل الللاءاث الشالر أن معاس اإلاصالحت ًخذم مصالح مصش وؤلاماساث وكطش في 

اإلاىطلت والاهخشاط في غالكاث إًجابُت جذغمها اإلاصالح اإلاشترهت ا غلى أمً واظخلشاس شصخالششق ألاوظط مىطلت ب

 وجبادٌ وحهاث الىظش فُما بُنها.

 خشضفي مذًشيت  الحىزيينالخدالف ًطبم الحصاس على **

جىفيز عمليت ععىشيت على أهذاف مؽشوعت بصىعاء ومدافظاث ًمىيت فبراًش  5العبذ أعلً الخدالف العشبي 

ضمً  هااعخباس بمدافظت حجت ؼماٌ غشبي اليمً بالطشق املؤدًت ملذًشيت خشض هيين لخجىب املذهما دعي  أخشي.

 ميليؽيا الحىسيعىاصش املعصام ودعىة ش ىعمع على" ألىيت اليمً الععيذ" بالتزامً مع اظديالء ،مىاطم العملياث

 .مً مخخلف املحاوس  بمشهض املذًشيت لالظدعالم بعذ جطىيلها

با بين مُلِشُا الحىسي وكىاث الششغُت غلى كطؼ خطىط ؤلامذاد  جشهض اإلاػاسن الذائشة في مخخلف هلاط الخماط جلٍش

اث  حىي الحذودًت والحاهمت الخاضػت للحىزُين بذغم وإظىاد وإخيام العُطشة اإلاُذاهُت والحصاس غلى اإلاذًٍش

 م أهذاف غذة: ُدلعاهم في جوهى ما ٌالػشبي الخدالف  وصاسوخي مً

 .افظت الحذًذةُا الحىسي في مدمُلِشض الضغىط غلى ٍػض ح-

 حعهُل مهام اللىاث الششغُت في هطاق واظؼ مً الجبهاث ٌشدذ حهىد الخػبئت الحىزُت.-

خ واإلاعيراث.-  فشض ما ٌشبه خظش حىي ًحجم كذسة اإلاُلِشُا في إطالق الصىاٍس

 جدُُذ الػامل اإلاذوي لخخفُف الضغىط الذولُت. -

ت مدخملت بالػىدة إلى الحل العُاس ي الشامل.- ً اللىي غلى ألاسض وفي أي حعٍى ؼ وجيرة الػملُاث لللب مىاٍص  حعَش

 خليجاليت مخضاسبت ججاه إًشاهسظائل ***

والخعاون الذولي الؽيخ عبذهللا بً صاًذ اجصاال هاجفيا مً هظيره إلاًشاوي خعين أمير عبذاللهيان خاسجيت الوصيش جللى 

بدشا خالله جطىساث املىطلت وعلى سأظها املؽهذ اليمني، خيث هذد بً صاًذ بهجماث الحىسي  ،فبراًش 2ألاسبعاء ًىم 

افض إلًجاد مىطئ بالده مىكفوجذد باليمً  على أهميت الحل العياس يعبذاللهيان  ؼذدإلاسهابيت، فيما  كذم  الش

الخعاون الشالسي الععىدي " ،وفي الشابع مً فبراًش بدث وصيشا خاسجيت العشاق وإًشان هاجفياإلظشائيل في املىطلت. 

اعترضذ زهش أن إلاماساث ً  مً أجل بذء الجىلت الخامعت للمدادزاث الععىدًت إلاًشاهيت في بغذاد.  "إلاًشاوي العشاقي

اكيت حعمى بـ"ألى  جبيخههجىم  في ،فجش ألاسبعاء، بشالر معيراث بىجاح يت الىعذ الحم" بذعىي مىاجهت ميليؽيا عش

 باليمً والعشاق. إلاماساث جذخل



   

إلاخمشلت في إًصاٌ الشظائل غبر لخىحهاث إًشان ؤلاكلُمُت وا ا باسصاٌػذ ملمدجشي "ساداس" أن ههج الذبلىماظُت الخشىت 

 لفشض ضغىط غلى الطشف آلاخش وإحباسه غلى اللبٌى بششوط طهشان واإلاخمشلت في: اإلاعلحت باإلاىطلتأرسغها 

الُمً مىػا لخمذد رلً الىمط في  لذوس ؤلاكلُمي إلًشان خاصت فيضذ ا اإلاُذاوي والخصػُذذبلىماظُت غىط الوكف الض-

 حبهاث أخشي.

م غلى إلظشائُل في مىؼ أي جىاحذ-  مشاسهتها في الترجِباث ألامىُت باإلاىطلت. مىطلت الخلُج وكطؼ الطٍش

  .مىطلت الششق ألاوظط والخلُج غلى وحه الخصىصإخشاج اللىاث ألاحىبُت مً -

ي مؼ اظخىماٌ دٌو اإلاىطلت الجخار الخذابير الالصمت لحفظ أمنها والخصذي لهزا الذوس بالخىاص الخىحه ؤلاًشاوي  ذفؼٍو

خخز رلً غذة صىس منها  الخػاون الػعىشي مؼ الحلفاء غلى غشاس إغالن ؤلاماساث جفػُل الخػاون املحادزاث مؼ طهشان ٍو

خ البالِعدُت الزي لم حػلم وعا، والذفاع اإلاشترن مؼ فش  غالوة غلى أهباء الخػاون العػىدي الصُني في صىاغت الصىاٍس

اض وأهذجه بىين ضمىا.  غلُه الٍش

ملاجالث الجُل الخامغ  وشش اث غبردغمها لإلماس  سئِس ي في أمً الخلُج خُث أغلىذ وال جضاٌ الىالًاث اإلاخدذة شٍشً

 ى إط إط وٌى وجلذًم مػلىماث لإلهزاس اإلابىش والخػاون في الذفاع الجىي للخصذي لهجماث الحىزُين.ًومذمشة 

ش  الخىحهرلً  ًدفضهما  ً مملىتخلُجُت، خُث وكػذ دٌو بين إظشائُل و العُاس ي وألامني  ػاون الخجطٍى مؤخشا  البدٍش

ش الذفاع بُني غاهدغ للمىامت ألاظبىع اإلااض يذفاعي مػها الون خػالل جفاهمهشة زم اسة وٍص جبادٌ ، جخضمً خالٌ ٍص

ب ُتالاظخخباساجاإلاػلىماث  ىضم إظشائُل للُادة اإلاىطلفضال غً ت، اإلاشتره اثوششاء اإلاػذاث والخذٍس ت ألامٍش ُت ت اإلاشهٍض

وخيى البدش  اهطالكا مً ملش ألاظطٌى الخامغ بالخلُجىشي مؼ الىالًاث اإلاخدذة مما ٌػضص مً فشص حػاونها الػع

 ألاخمش.

  الععىدًت واليابان جبدشان جطىيش الؽشاهت الاظتراجيجيت** **

غ مع سئيفبراًش  3ًىم الخميغ ألامير دمحم بً ظلمان هائب سئيغ الىصساء وصيش الذفاع بدث ولي العهذ الععىدي 

لذًً ، ظبل جطىيش عالكاث الؽشاهت الاظتراجيجيت بين البهاجفيخالٌ اجصاٌ الىصساء الياباوي فىميى هيؽيذا، 

 ، وجبادال وجهاث الىظش خياٌ اللضاًا إلاكليميت والذوليت راث الاهخمام املؽترن.الصذًلين

ت غضصها إطالق  ت"جدخفظ اإلاملىت والُابان بػالكاث كٍى ض الخػاون بين البلذًً في  "0202العػىدًت الُاباهُت الشٍؤ لخػٍض

دشماس. وجدعم الششاهت بين الجاهبين بالخياملُت، مجاالث ألامً الغزائي والطاكت والبيُت الخدخُت والشلافت والترفُه والاظ

اض اإلاىسد الشئِس ي للىفط باليعبت لطىهُ إلاملىت في الخجاسة اششواء ى، فُما جمشل الُابان أخذ أبشص خُث حػذ الٍش

  .الخلىُتهلل دشماس و والاظ

 



   

مان جفخخذ ميىاء الذكم *****  سظميا  ع 

مان ون الذولي هائب سئيغ الىصساء لؽئىن العالكاث والخعاافخخذ   4ًىم الجمعت  أظعذ بً طاسق العيذ بعلطىت ع 

 كشييخه.فبراًش ميىاء الذكم بدضىس ملً بلجييا و 

ؼ اكخصادها الىطني باالغخم الخجاسة اد غلى مصادس كىتها اليامىت ومىكػها اإلاخميز غلى طشق حععى ظلطىت ُغمان لخىَى

ت  ش مُىاء الذكم اإلاطل غلى بدش الػشب واملحُط الهىذي ولزلً ٌعاهمالبدٍش ل العلطىت إلاشهض ججاسي  جطٍى في جدٍى

اث بالخػاون مؼ اإلاملىت الػشبُت العػىدًت، هما حععى لخصذًش الهُذسوحين  غالمي للمىخجاث الىفطُت والبتروهُماٍو

 دًمي البلجُىُت. ومجمىغتالُػماهُت أوهُى مجمىغت ً اإلاُىاء بالششاهت بين ألاخضش غبر مششوع هاًبىسث الذكم اللٍشب م

 لخعضيض العالكاث الشىائيت بدشيييت جشهيت**مباخشاث ****

 33ًىم الازىين مىلىد حؽاووػ أوغلى ظلمان بً خمذ مع وصيش الخاسجيت التروي مملىت البدشيً ألامير بدث ولي عهذ 

 ظبل جطىيش العالكاث الشىائيت بين البلذًً.ًىاًش 

ض الػالكاث مؼ دٌو الخلُج وافت، هبادسة لل اسة غلى سغبت جشهُا في حػٍض اظخػادة صخم الػالكاث مؼ خىحه هدى جذلل الٍض

ضىء في اإلاىطلت، ورلً غلى لحفظ الخىاصن بئًجابُت ، في خين جىظش اإلاىامت للخلاسب مؼ أهلشة اإلاملىت الػشبُت العػىدًت

 .ؤلاكلُمي شهذجدىالث اإلا

ماوي ًلخلي الشئيغ العىسي*******  وصيش الخاسجيت الع 

فيصل  ووصيش خاسجيخهبؽاس ألاظذ مان بذس بً خمذ البىظعيذي بالشئيغ العىسي الخلى وصيش خاسجيت ظلطىت ع  

ًىاًش املاض ي، خيث أهذ أن ظىسيا سهً أظاس ي في العالم العشبي ويمىً  33امللذاد خالٌ صياسجه لذمؽم الازىين 

 .الخعىيل عليها في مىاجهت الخدذًاث املحيطت

اسة حشير لاءاث غذة في الفترة ملحُطها الػشبي دللذ غلُه مباخشاث ولٍا س لػىدة ظى لىحىد صخم خلُجي وغشبي داغم  الٍض

، بُذ أن اليي لم جلطؼ غالكاتها بالىظام خالٌ ألاصمت ائش واهتهاءا بعلطىت ُغمانألاخيرة بذءا مً ؤلاماساث وصىال إلى الجض 

خطىاث لػىدة وجلخض ي اجخار هزه اكل ال جضاٌ حػش  "خضب هللا"مُلِشُا العُاس ي والػالكاث مؼ إًشان و  إشيالُاث الحل

ين، حادة  معلط دوسا في دغم الخىاصل مؼ اللىي الخلُجُت الشافضت لخطبُؼ  خالي ًمىً أن جلػبوبالإلنهاء مػاهاة العىٍس

ذ ا خالُا وهي اإلاملىت الػشبُت العػىدًت وكطش واليٍى  .الػالكاث مؼ ظٍى

 

  



   

 


