
   

 

 

 وخذة املعاس واملصيرالشئيغ العيس ي في ضيافت أمير دولت النىٍذ...*

ت مصش العشبيت الخقى ذ الشيخ هىاف ألاخمذ الصباح الشئيغ عبذالفخاح العيس ي سئيغ جمهىٍس مع أمير دولت النٍى

خيت التي ججمع البلذًً والشعبين الثىائيت العالقاث  لبدثفبراًش،  22ًىم الثالثاء بذاس ًمامت  والشوابط الخاٍس

ذ الشيخ مشعل ألاخمذ مان و . ظبل دعمها وجىميتهاو الشقيقين  تي في ولي عهذ دولت النٍى على سأط الجاهب النٍى

 .مباخثاث ثىائيت في قصش بيانأعقبها و جشث مشاظم الاظخقباى الشظميت  خيث ،باى الشئيغقالظخ املطاس

تي  06ًأحي الللاء بمىاظبت مشوس  ديت، بالتزامً مع اخخفاٌ الشعب اليٍى ت اليٍى عاما على العالكاث الذبلىماظيت اإلاصٍش

ش  ت هامت 50، 52باألعياد الىظىيت )عيذا الاظخلالٌ والخدٍش وسهىا أظاظيا في بىاء جلً  فبراًش( وهى ما ًمثل كيمت سمٍض

ين الشعبي والشظمي  . العالكاث على اإلاعخٍى

2222ًش فبرا 22لثامً          العذد ا  



   

اث عذة  "ساداس"شي وج ذ ومصش على معخٍى اسة عىعذ ئلى خذ هبير حجم الخعاضذ والاسجباط الىثيم بين اليٍى أن الٍض

 والخالي:

ذ دوسا هاما هـ"جعش للخىاصل" في جىثيم الشوابغ الثىائيت سغم بعض ؤلاظاءاث - ت في اليٍى جلعب الجاليت اإلاصٍش

 والخجاوصاث 

ذ التزام مصش الشاسخ بضمان أمً - اسة الشئيغ العيس ي لذولت اليٍى وفي ظل ما حشهذ اإلاىعلت مً تهذًذاث، ججذد ٍص

ب. واظخلشاس دٌو الخليج العشبي، هما وان الحاٌ  في ألامغ اللٍش

اسة بظشف ظاسئ أو ملف عاجل ًخعلب الدشاوس وجيعيم اإلاىاكف ئال أن أبشص سظائل الللاء - على الشغم مً عذم اسجباط الٍض

اح  ،جخمثل في مخاهت وخصىصيت العالكاث هما أهذ عليها العشفان وليغ أدٌ على رلً مً ججاوص ظفيىت الخعاون ألي ٍس

  العالكاث بين الشعبين الشليلين.معادًت اظتهذفذ حعىير صفى 

ت الخليجيت بىجه عام بالخفاهم والخىافم الثىائي على معخىي وإجماال؛  ديت واإلاصٍش ت اليٍى حعخظل العالكاث اإلاصٍش

  في اللادة والزي ًىعىغ في الغالب على الجاهب اإلاإظس ي للخعاون وهى ما ًظهش

ض العمل اإلاشترن لخذمت مصالحالحشص على الخىاصل الذائم لخبادٌ وجهاث الىظش - الجاهبين ودعم اللضاًا  وحعٍض

 العشبيت

الاعتزاص بـ"آلاساء العذًذة و"اإلاالخظاث" و "الىصائذ" التي جذوس  التي أهذثالشيخ هىاف ألاخمذ للشئيغ العيس ي عباساث -

  .فيما بين الضعيمين

  ألاصمت ألاولشاهيت جخخبر جدالفاث وجىاصهاث دوى الخليج **

لييعهي صباح الخميغ   22جلقى أمير قطش الشيخ جميم بً خمذ اجصاال هاجفيا مً الشئيغ ألاولشاوي فلىدومير ٍص

فبراًش  22فبراًش بعذ ظاعاث مً بذء الهجىم الشوس ي لبدث املعخجذاث على العاخت ألاولشاهيت. وفي ًىم العبذ 

ذ بمجلغ ألامً الذولي في إداهت الغضو الشوس ي مع  خذام سوظيا خق الىقض وامخىاع مل مً إلاماساث اظخفشل جصٍى

ذ، خيث سجحذ مىذوبت الذولت لذي مجلغ ألامً العفيرة الها وعيبت الحلىى  والصين والهىذ عً الخصٍى

 الذبلىماظيت وخثذ على وقف ألاعماى العذائيت.

فشص والخدذًاث وما حعيذ جلفذ ألاصمت ألاوهشاهيت ئلى وضع دولي معلذ ًخعين معه على مخخلف الفاعلين اظخلشاء ال

صياغخه مً جدالفاث وجىاصهاث جضمً جدليم مصالح ول ظشف، ومً ثم جبدث دٌو الخليج عً هيفيت الخىاؤم مع رلً 

 الىضع مع ئعالء أمنها اللىمي.

ًذفع اإلاىكف ؤلاماساحي ئلى الخمعً بشبىت عالكاث مخعذدة جخىاءم مع جدىالث اإلاشهذ الذولي وحعضص خضىسها هعشف -

ت.ليمي مإثش ئك ت جخص أمً واظخلشاس الششق ألاوظغ واألصمت العىٍس  بالىظش لدشابً ظياظاث سوظيا مع ملفاث خيٍى



   

ض دوسها الذبلىماس ي واظدثماس ثشوة الغاص العبيعي.-  ًذلل اإلاىكف اللعشي على أهميت اظخغالٌ ألاصمت في حعٍض

 ولي عهذ أبىظبي ٌعخقبل العاهل ألاسدوي***

العاهل ألاسدوي امللو الشيخ دمحم بً صاًذ، هائب القائذ ألاعلى للقىاث املعلحت إلاماساجيت اظخقبل ولي عهذ أبىظبي 

 .الخطىساث والقضاًا إلاقليميت والذوليت مدل الاهخمام املشتركلبدث  فبراًش  22عبذهللا الثاوي ًىم الجمعت 

ًشبعهما مً الللاء على ظبيعت العالكاث اإلاخىاميت بين دولت ؤلاماساث العشبيت اإلاخدذة واإلاملىت ألاسدهيت الهاشميت وما ًذلل 

، وفي جيعيم وحشاوس دائم وسوابغ اكخصادًت وحعاون ععىشي وأمني بما ًذعم ألامً والاظخلشاس في مىعلت الششق ألاوظغ

 هزا ؤلاظاس جذد اإلالً عبذهللا الثاوي ئداهت بالده لالعخذاءاث الحىثيت، مإهذا أن أمً ؤلاماساث مً أمً ألاسدن.

 العياس ي الدشاوس مصش والخليج جىقعان آليت **** 

، مع ألامين العام لذوى مجلغ الخعاون فبراًش 22 ًىم الخميغظامذ شنشي، العيذ ٍش الخاسجيت املصشي وقع وص 

، ورلو على هامش بين الجاهبين الحجشف، مزلشة جفاهم بشأن آليت الدشاوس العياس يفالح هاًف الذلخىس الخليجي 

اسة ألاخير للقاهشة.  ٍص

الخعاون لذٌو الخليج العشبيت في دٌعمبر اإلااض ي  ًأحي ؤلاعالن ألاٌو لخذشين آليت الدشاوس العياس ي بين مصش ومجلغ

ت الخليجيت ًشظم ؤلاظاس  جضامىا مع اوعلاد كمت كادة دٌو مجلغ الخعاون، لخإهذ أن مشخلت جذًذة مً العالكاث اإلاصٍش

ين الُلعشي والخليجياإلاإظس ي معاإلاها لخذلل على الا  ي، اإلاصش -سجباط العضىي لألمً اللىمي لىال الجاهبين على اإلاعخٍى

جمثل حعتهذف أمً أي مً ألاظشاف و التي خدذًاث المىاكف الجاهبين ججاه واحعاق هما جبعث بشظالت هامت جفيذ بىخذة 

 كاعذة أظاط في العمل العشبي اإلاشترن خالٌ الفترة اإلالبلت.

  قطش  حعخضيف الشئيغ إلاًشاوي*****

ت الذوخت اليىم الاثىين  افق له إلى العاصمت القطٍش فبراًش، في  22وصل الشئيغ إلاًشاوي إبشاهيم سئيس ي والىفذ املش

اسة حعخمش ملذة ًىمين هي ألاوى لذولت خليجيت مىز جىليه العلطت في أغعطغ املاض ي.  ٍص

اسة للمشاسهت في أعماٌ  اللمت العادظت إلاىخذي الذٌو اإلاصذسة للغاص، ورلً جلبيت لذعىة سظميت مً أمير كعش جأحي الٍض

الشيخ جميم بً خمذ الزي وان في ملذمت معخلبلي الشئيغ ؤلاًشاوي لذي وصىله بمعاس الذوخت الذولي خيث جشث 

ض العالكاث الثىائيت واللضاًا راث الاهخمام اإلا  شترن.مدادثاث سظميت بين الجاهبين لبدث حعٍض

ت في فييىا مع جىشاس - اسة أخذ فصٌى الخلاسب بين الجاهبين للمعاعذة في جدليم جلذم باإلافاوضاث الىىٍو مثلذ الٍض

ش الخاسجيت الشيخ دمحم بً عبذالشخمً دعمذ على ما ًبذو خضىس  اسة غير معلىت لىٍص ت لعهشان وآخشها ٍص اساث اللعٍش الٍض

 الشئيغ ؤلاًشاوي.

اسة الحذًث -  .ئوشاء هفم جدذ اإلااء بين ئًشان وكعشأبشصها عً صفلاث اكخصادًت راث ظبيعت ظياظيت جخلل الٍض



   

  الشئيغ الجضائشي في جىلت خليجيت حشمل قطش والنىٍذ******

ذ ًىم الثالثاء  الشئيغ الجضائشي عبذ املجيذ جبىن  وصل اسة هي ألاولى مً فبراًش قادما مً قطش، في  22إلى النٍى ٍص

ذ مىز هىعها لشئيغ   .عاما 22جضائشي إلى دولت النٍى

اسة في بعذها العياس ي على جأهيذ خضىس الجضائش في اإلاىعلت العشبيت واهخمامها بشىاغل دٌو الخليج بالخدذًذ  جذلل الٍض

بالدشذًذ على أن أمً الخليج مً أمً الجضائش، ورلً في ئظاس ألاصمت مع اإلاغشب ما ًشجبغ ألاخيرة مً عالكاث وششاهت 

 لخعضيذها دعما إلاغشبيت الصحشاء. اظتراجيجيت بيافت دٌو الخليج ظعذ خالٌ الفترة اإلااضيت

هما حععى الجضائش إلهجاح اللمت العشبيت اإلالشسة على أساضيها والتي جأجلذ ئلى الشبع ألاخير مً العام، وهى ما ًخعلب 

 خضىسا على معخىي اللادة خاصت مً دٌو مجلغ الخعاون.

  



   

 


