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اجتماع وزاري مشترك بين اإلمارات وفيتنام

اإلمارات :وزير الخارجية يبحث

مع مسؤولين بواشنطن أوجه التعاون

ال��ت��ق��ى ���س��م��و ال�شيخ
عبدالله بن زاي��د وزير
اخل��ارج��ي��ة والتعاون
ال���دويل ك�ل ً
ا م��ن مايك
بومبيو وزير اخلارجية
الأمريكي وجون بولتون
م�ست�شار ���ش��ؤون الأمن
القومي يف البيت الأبي�ض
وذل����ك خ�ل�ال زي��ارت��ه
الر�سمية �إلى العا�صمة
الأمريكية «وا�شنطن».
ت���ن���اول���ت م��ب��اح��ث��ات
�سموه مع امل�س�ؤولني
الأم��ي�رك����ي��ي�ن �أوج�����ه
التعاون ب�ين البلدين
وال��ت��ي تهدف لتحقيق
االزده��ار و�إ�شاعة الأمن
واال�ستقرار يف منطقة
ال�رشق الأو�سط وخمتلف
�أرج��اء العامل من خالل
• الشيخ عبدالله بن زايد وجون بولتون
ر�ؤية م�شرتكة.
كما مت بحث العديد من امل�سائل ذات االهتمام وبلغت امل�ساعدات الإن�سانية التي قدمتها دولة
امل�شرتك ومن بينها مكافحة التطرف وحل النزاع يف الإم���ارات لليمن خ�لال الفرتة من �أب��ري��ل 2015
اليمن والعمل على تعزيز ا�ستقرار و�أمن املنطقة.
�إلى دي�سمرب العام املا�ضي  5.41مليارات دوالر
و�أكد �سمو ال�شيخ عبدالله بن زايد �آل نهيان �أن دولة �أمريكي.
الإمارات والواليات املتحدة الأمريكية تربط بينهما و�أط��ل��ع �سمو ال�شيخ عبدالله بن زاي��د �آل نهيان
عالقة �صداقة وحتالف متينة..وقال �سموه «�إن امل�س�ؤولني الأمريكيني على �آخر امل�ستجدات ب�ش�أن
ال�رشاكة الرا�سخة بني بلدينا تقوم على �أ�س�س من الإج��راءات التي تقوم بها دولة الإم��ارات يف �سبيل
القيم امل�شرتكة والتطلع نحو بناء م�ستقبل ي�سوده االلتزام بالعقوبات الأمريكية املفرو�ضة على �إيران
املزيد من االندماج وال�سلم واالن�سجام بني جمتمعات وتطبيقها بالإ�ضافة �إلى املبادرات التي تقوم بها
املنطقة» .و�أ�ضاف �سموه «ترحب دولة الإم��ارات الدولة منفردة وباال�شرتاك مع �أطراف �أخرى لإيقاف
بالتعاون امل�ستمر مع الواليات املتحدة الأمريكية التمويل عن اجلماعات الإرهابية.
يف اليمن ملجابهة احلوثيني املدعومني من �إيران ويف ما يخت�ص بالعالقات التجارية بني البلدين..
وتنظيم القاعدة يف �شبه اجلزيرة العربية الذي �أ�شار �سمو ال�شيخ عبدالله بن زايد �آل نهيان �إلى
�شن العديد من الهجمات على املواطنني وامل�صالح الفائ�ض التجاري الأمريكي مع دولة الإم��ارات يف
الأمريكية».
عام  2018والذي بلغ  14.54مليار دوالر ويعد رابع
و�أعرب �سمو ال�شيخ عبدالله بن زايد �آل نهيان عن �أك�بر فائ�ض جت��اري للواليات املتحدة الأمريكية
دعم دولة الإمارات ملبعوث الأمم املتحدة �إلى اليمن على م�ستوى العامل..منوها �سموه باال�ستثمارات
مارتن غريفيث ،م�شددا على احلاجة للتو�صل حلل الإماراتية يف الواليات املتحدة التي تبلغ قيمتها
�سيا�سي للنزاع يف اليمن.
مئات املليارات من الدوالرات والتي تتيح الكثري من
كما نوه �سموه باتفاق �إعادة ن�رش القوات يف احلديدة فر�ص العمل للمواطنني الأمريكيني.
باعتباره «خطوة بناءة»..م�ؤكدا التزام دولة الإمارات ح�رض اللقاءين يو�سف العتيبة �سفري الدولة لدى
ب�ضمان و�صول امل�ساعدات الإن�سانية لليمنيني.
الواليات املتحدة الأمريكية.

• املشاركون في االجتماع

وا�صل االجتماع ال��وزاري للدورة
ال��راب��ع��ة للجنة امل�شرتكة بني
دول��ة الإم���ارات العربية املتحدة
وجمهورية فيتنام اال�شرتاكية يف
�أبوظبي �أعماله.تر�أ�س االجتماع عن
جانب االمارات �سلطان املن�صوري
وزير االقت�صاد  ،وعن جانب فيتنام
�شان ت��وان �آن��ه ،وزي��ر ال�صناعة
والتجارة.
ويف بداية االجتماع ،ال��ذي عقد
ب��دي��وان ع���ام وزارة اخلارجية
رحب
والتعاون الدويل ب�أبوظبيّ ،
املن�صوري ب�شان توان �آنه والوفد
املرافق له.
وقال �إن الإمارات العربية املتحدة
وج��م��ه��وري��ة فيتنام اال�شرتاكية
جتمعهما عالقات تاريخية متميزة
وودية قائمة على التفاهم واالحرتام
املتبادل والرغبة امل�شرتكة يف
تطوير التعاون الثنائي يف خمتلف
املجاالت ال�سيا�سية واالقت�صادية
والثقافية ،ومبا ي�ساهم يف حتقيق
�أه�����داف اال���س��ت��ق��رار االجتماعي
واالزده��ار االقت�صادي ،بالإ�ضافة

�إلى ن�رش قيم الت�سامح والتعاي�ش
الإن�ساين القائم على نبذ الإرهاب
وا�ستئ�صال الفكر املتطرف ب�شتى
منابعه وكافة �ألوانه.
و�أ�ضاف « ويف �ضوء الر�ؤية الطموحة
لقيادتي البلدين ،واجلهود املبذولة
من القطاع العام واخل��ا���ص لدى
اجلانبني ،متكنت دول��ة الإم��ارات
وجمهورية فيتنام من حتقيق نه�ضة
حقيقية يف العالقات االقت�صادية،
ومبا �شكل منوذج ًا عامليا متقدم ًا
لل�رشاكات اال�سرتاتيجية الناجحة
ب�ين ال����دول ،حيث ت�شري �أرق���ام
ال��ت��ج��ارة واال�ستثمار �إل��ى حجم
الإجن��از املتحقق خالل ال�سنوات
املا�ضية ،وال���ذي ي�شكل حافز ًا
�إ�ضافي ًا وم�ستمر ًا لتحقيق املزيد
وتو�سيع نطاق التعاون الإماراتي
الفيتنامي لي�شمل كافة املجاالت
ذات االهتمام امل�شرتك».
وعلى ال�صعيد التجاري� ،أو�ضح
وزير االقت�صاد �أن الإم��ارات حتتل
مرتبة ال�رشيك ال��ت��ج��اري الأول
لفيتنام يف منطقة ال�رشق الأو�سط

و�شمال �أفريقيا ،فيما تتبو�أ فيتنام
املركز الأول يف قائمة ال�رشكاء
التجاريني ل��دول��ة الإم����ارات يف
منطقة جنوب ��شرق �آ�سيا ،حيث
بلغ حجم التجارة غري النفطية بني
البلدين نحو  10.4مليارات دوالر
ع��ام  ،2017بن�سبة منو تتجاوز
 %18مقارنة بالعام ال�سابق ،ومبا
ي�ؤكد على حجم االهتمام الذي يوليه
اجل��ان��ب��ان للنهو�ض بالتبادالت
التجارية وبناء ال�رشاكات الهادفة
لال�ستفادة من املوقع اجلغرايف
املتميز ،واملركز التجاري املتقدم
لكل م��ن الإم����ارات وفيتنام على
م�ستوى املنطقة والعامل.
وقد مت خالل املنتدى الت�أكيد على
�رضورة العمل على تعزيز م�ستوى
التبادل التجاري واال�ستثماري بني
البلدين والبناء على العالقات
املتميزة بني البلدين واال�ستفادة
م��ن م��ن��اخ ال��ع�لاق��ات ال�سائدة
واالتفاقات املربمة ،وتوظيف ما
ميتلكه البلدان من �إمكانات وفر�ص
هائلة يف امل��ج��االت ك��اف��ة لرفع

الرياض وافقت على زيادة عدد الحجاج العراقيين

محمد بن سلمان يبحث مع وفد روسي
رفيع عدداً من القضايا الثنائية

من جهة �أخ��رى �أعلنت بغداد،
بحث وف��د رو�سي ي�ضم ممثلني
ام�س� ،أن الريا�ض وافقت على
رفيعي امل�ستوى م��ن وزارت��ي
زي��ادة عدد احلجاج العراقيني
اخلارجية وال��دف��اع ،م��ع ويل
�إلى � 50ألف حاج وحاجة للعام
ال��ع��ه��د ال�����س��ع��ودي حم��م��د بن
.2019
�سلمان يف الريا�ض ،طيفا من
ج��اء ذل��ك يف بيان �صدر عن
الق�ضايا الثنائية والإقليمية مع
امل��ك��ت��ب الإع�ل�ام���ي لرئي�س
الرتكيز على امللف ال�سوري.
ال��وزراء العراقي ،عادل عبد
و�أك��دت اخلارجية الرو�سية يف
املهدي ،الذي اختتم زيارته
بيان �أ�صدرته ام�س� ،أن الوفد
�إل��ى ال�سعودية وق��ال البيان:
الرو�سي رفيع امل�ستوى ي�ضم
«وافقت ال�سعودية على زيادة
مبعوث الرئي�س الرو�سي اخلا�ص
ع��دد احلجاج العراقيني �إلى
�إلى الت�سوية ال�سورية �ألك�سندر
خم�سني �أل��ف ح��اج وحاجة،
الف��ري��ن��ت��ي��ي��ف ،ون��ائ��ب وزي��ر
وب�ين رئي�س جمل�س ال��وزراء
اخلارجية �سريغي فري�شينني،
عادل عبد املهدي �أن العراقيني
وكذلك ممثلني عن وزارة الدفاع.
مل ي�أخذوا ح�صتهم من احلج
و�أ�شار البيان �إلى �أن االجتماع
• عادل عبداملهدي
�إل��ى بيت الله احل���رام خالل
ت��ن��اول بالتف�صيل امل�سائل
العقود املا�ضية ب�سبب احلروب
املف�صلية املتعلقة بالعالقات
الثنائية بني الدولتني ،وكذلك الأو�ضاع يف ال�رشق الأو�سط والظروف ال�صعبة التي مر بها العراق».
ودعا عبد املهدي امل�س�ؤولني ال�سعوديني �إلى زيادة ح�صة
ومنطقة اخلليج.
و�أعار الطرفان ،ح�سب بيان الوزارة ،اهتماما خا�صا �إلى �ضمان العراق لتعوي�ضه عن عدم ا�ستيفاء ح�صته لعقود طويلة.
ت�سوية �سيا�سية م�ستدامة يف �سورية على �أ�سا�س قرار جمل�س هذا واختتم رئي�س جمل�س الوزراء العراقي والوفد الكبري
الأمن الدويل  2254وتقدمي ما يلزم من الدعم جلهود �إعادة املرافق له زيارة و�صفت بالناجحة �إلى ال�سعودية متخ�ضت
�إعمار البالد .كما عقد الفرينتييف وفري�شينني يف العا�صمة عن توقيع  13اتفاقية ومذكرة تفاهم بني البلدين ال�شقيقني
ال�سعودية اجتماعا مع قادة الهيئة العليا للمفاو�ضات التابعة يف جماالت خمتلفة.
من جهته �رصح �سفري ال�سعودية لدى ال�سودان علي بن
للمعار�ضة ال�سورية برئا�سة نا�رص احلريري.
و�أ�شارت اخلارجية الرو�سية� ،إلى �أن الطرفني بحثا بالتف�صيل ح�سن جعفر  ،ب�أن م�ساعدات �ست�صل اخلرطوم خالل الأيام
تطورات الو�ضع داخل وحول �سورية و�آفاق ت�سوية النزاع املقبلة وفقا لتوجيهات امللك �سلمان بن عبد العزيز وذلك
مبوجب قرار جمل�س الأمن  2254مع االحرتام ال�صارم ل�سيادة دعما لل�شعب ال�سوداين .وبح�سبما نقلته وكالة الأنباء
ال�سودانية الر�سمية ،قال علي بن ح�سن جعفر �إن لقاء
البالد ووحدة �أرا�ضيها.
ّ
وركز اللقاء على �رضورة ا�ستكمال ت�شكيل اللجنة الد�ستورية الوفد ال�سعودي الإماراتي رفيع امل�ستوى برئي�س املجل�س
يف �سورية ب�أ�رسع وقت ممكن ،كخطوة مهمة لدفع العملية الع�سكري االنتقايل ونائبه م�ؤخرا بالقيادة العامة،
ال�سيا�سية التي يديرها ال�سوريون �أنف�سهم بدعم من الأمم �أكد جمددا ا�ستمرار اململكة وت�أييدها ملا ارت�آه ال�شعب
ال�سوداين حول م�ستقبله.
املتحدة.

م�ستوى التبادل التجاري والدخول
يف ��شراك��ات بني قطاعي الأعمال
يف املجاالت التي يحتاجها �سوقا
البلدين.
اجل��دي��ر ب��ال��ذك��ر �أن ال��ع�لاق��ات
الدبلوما�سية بني دول��ة الإم���ارات
وجمهورية فيتنام �أقيمت ر�سميا
يف ع��ام  ،1993وافتتحت دول��ة
الإم����ارات �سفارتها يف ه��ان��وي يف
عام  ،2008فيما مت افتتاح �سفارة
فيتنام لدى �أبوظبي يف عام .2008
ويقدر حجم اال�ستثمارات املتدفقة
من الإمارات �إلى فيتنام خالل الفرتة
ما بني  2017-2003بنحو  3مليارات
دوالر ،وهي قيمة مر�شحة للزيادة
يف ظ��ل م��ع��دالت النمو املرتفعة
التي ي�شهدها االقت�صاد الفيتنامي،
واملدفوعة بالتوجه لتعزيز دور
اال�ستثمار الأجنبي والقطاع اخلا�ص
يف االقت�صاد ،بالإ�ضافة �إلى امليزة
الن�سبية املنبثقة عن توازن العالقات
التجارية لفيتنام مع معظم القوى
التجارية على امل�ستوى الإقليمي
والعاملي على حد �سواء.

البحرين واألردنبحثا سبل التعاون المشترك
ا�ستقبل الدكتور عمر الرزاز رئي�س الوزراء
وزير الدفاع يف اململكة الأردنية الها�شمية،
الدكتور خالد العطية نائب رئي�س جمل�س
الوزراء وزير الدولة ل�ش�ؤون الدفاع ،خالل
الزيارة الر�سمية التي يقوم بها للأردن.
جرى خالل املقابلة بحث العالقات الثنائية
و�سبل تطويرها ،وتعزيز �أوج��ه التعاون
بني البلدين ال�شقيقني يف خمتلف املجاالت،
التطورات الإقليمية
كما متت مناق�شة �آخر
ّ
والدولية.
ح�رض املقابلة اللواء الركن حمد النعيمي
رئي�س هيئة الكليات واملعاهد ،واللواء
الركن حمد املري ،قائد القوات اخلا�صة
امل�شرتكة ،وال�سيد عبدالعزيز حممد ال�سادة
القائم بالأعمال بالإنابة يف �سفارة دولة قطر
لدى الأردن ،والعميد الركن �شايف ال �شايف
امللحق الع�سكري لدولة قطر لدى الأردن،
وعدد من كبار القادة ال�ضباط يف القوات
امل�سلحة القطرية.

• عمر الرزاز مستقبالً خالد العطية

ُعمان :توقيع مذكرة تفاهم عسكرية مع إيران

�أعلنت �إيران و�سلطنة عمان عن توقيع
مذكرة تفاهم للتعاون الع�سكري،
وذلك يف ختام زيارة الوفد الع�سكري
االي���راين ال��ذي ق��ام ب��زي��ارة مل�سقط
ا�ستمرت �ستة �أيام.
وجرى التوقيع على مذكرة التفاهم
خالل االجتماع اخلام�س ع�رش للجنة
التعاون امل�شرتك بني البلدين ،وبعد
لقاء الوفد الع�سكري االيراين مل�ساعد
وزير اخلارجية العماين.
وق��ال��ت وك��ال��ة «ف��ار���س» �إن الوفد
الع�سكري االي���راين ع��اد م�صحوبا
بال�سفن احلربية للقوة البحرية

التابعة للجي�ش االي��راين واحلر�س
الثوري بعد اقامة مرا�سم توديع ر�سمية
من قبل امل�س�ؤولني العمانيني.
وكان الوفد الع�سكري الإيراين رفيع
امل�ستوى برئا�سة العميد نظامي قد
ق��ام بزيارة ر�سمية ل�سلطنة عمان
ال�سبت املا�ضي للم�شاركة يف �أعمال
االجتماع ال���دوري ال�سنوي للجنة
ال�صداقة الع�سكرية العمانية -
االيرانية امل�شرتكة خالل الفرتة من
 13حتى � 19أبريل احلايل.
وعلى هام�ش زي��ارة الوفد� ،أجرت
وحدات من القوة البحرية االيرانية

والعمانية يف �سواحل م�سقط االربعاء
املا�ضي م��ن��اورات م�شرتكة ناجحة
لالغاثة واالنقاذ.
ويف هذه املناورات التي ت�أتي يف اطار
اتفاقيات جلنة ال�صداقة الع�سكرية
امل�����ش�ترك��ة ب�ين ال��ب��ل��دي��ن ،قامت
الوحدات امل�شاركة بتنفيذ املهام
املنوطة بنجاح وتبادل اخلربات بني
اجلانبني.
وقد اجرى الوفد الع�سكري االيراين
ال��ع��دي��د م��ن ال��ل��ق��اءات م��ع كبار
امل�س�ؤولني وق��ادة ال��ق��وات الربية
والبحرية واجلوية ف�ضال عن رئي�س

المنامة وبكين :احتفال بمرور  30عام ًا

على العالقات الدبلوماسية
احتفلت �سفارة مملكة البحرين يف
جمهورية ال�صني ال�شعبية مبنا�سبة
مرور ثالثني عام ًا على �إقامة العالقات
الدبلوما�سية بني البلدين.
وخ�لال احلفل� ،ألقى الدكتور �أنور
العبدالله �سفري مملكة البحرين
يف بكني كلمة �أك��د فيها على عمق
العالقات التاريخية الوطيدة التي
تربط بني مملكة البحرين وجمهورية
ال�صني ال�شعبية ،وما ات�سمت به من
�شمول وتطور ملحوظ خالل الثالثني
عاما املا�ضية ،م�ؤك ًدا حر�ص مملكة
ً
البحرين على تعزيز هذه العالقات
ع��ل��ى خم��ت��ل��ف امل�����س��ت��وي��ات ،مبا
يحقق امل�صالح امل�شرتكة للبلدين
وال�شعبني ال�صديقني.
ح�رض احلفل ع��دد م��ن امل�س�ؤولني

ويف مقدمتهم «خه وي» نائب رئي�س
املجل�س الوطني للم�ؤمتر اال�ست�شاري
ال�سيا�سي لل�شعب ال�صيني ورجال
الأعمال ودبلوما�سيني.
يف �سياق اخ��ر اك��دت جلنة �ش�ؤون
ال�شباب مبجل�س ال�شورى البحريني
�أن��ه��ا اق�ترح��ت احل���د م��ن ا�ستهالك
م�رشوبات الطاقة ملن هم دون �سن ١٨
عاما ،ولي�س حظر ا�ستهالكها ب�شكل
مطلق كما ُن�رش يف مواقع التوا�صل
االجتماعي.
وبينت اللجنة يف ب��ي��ان ل��ه��ا� ،أن
االق�تراح بقانون يهدف �إل��ى حتقيق
رعاية الن�شء وال�شباب وحمايتهم
ووقايتهم ،وحفظ ال�صحة العامة
لكل فئات املجتمع بتحقيق املنافع
ال�صحية واالجتماعية ،والتخلي

ع��ن ال��ع��ادات ال�����ض��ارة ال��ت��ي ت�ؤثر
على ال�صحة ،ويكون ذلك باحلد من
انت�شار ا�ستهالك م�رشوبات الطاقة
نظرا ملا ت�ساهم به من الإ�صابة بعدد
ً
من الأمرا�ض ،وملا حتتويه من ن�سب
عالية من ال�سكر والكافيني وغريها
من املواد غري ال�صحية ،مما ي�ستدعي
العمل على و�ضع الأحكام املنا�سبة
للحد من ا�ستهالك هذه امل�رشوبات.
و�أ���ش��ارت اللجنة �إل��ى �أن��ه��ا در�ست
االق�تراح ب�صورة وا�سعة ،وا�ستمعت
ل��وج��ه��ات ن��ظ��ر خم��ت��ل��ف اجل��ه��ات
املعنية .وذكرت �أنه نتيجة لتكرار
حاالت الوفيات يف عدة دول لأ�سباب
ترتبط بهذه امل�رشوبات ،فقد �أ�صدرت
ع��دد م��ن ال���دول ق���رارات حتظر من
خاللها الرتويج مل�رشوبات الطاقة �أو

بيعها ،كاململكة العربية ال�سعودية،
ودول��ة الإم��ارات العربية املتحدة،
ودولة الكويت ،وهو ما ي�ؤيد اتخاذ
�إجراءات م�شابهة يف مملكة البحرين،
وذلك للحفاظ على �صحة املواطنني
واملقيمني ،وذلك مبا يت�سق مع الفقرة
«�أ» من املادة الثامنة من الد�ستور،
والتي تن�ص على �أن «لكل مواطن احلق
يف الرعاية ال�صحية ،وتعنى الدولة
بال�صحة العامة ،وتكفل و�سائل
الوقاية والعالج ب�إن�شاء خمتلف �أنواع
امل�ست�شفيات وامل�ؤ�س�سات ال�صحية».
ودع��ت جلنة ���ش��ؤون ال�شباب كافة
و�سائل الإع�ل�ام وم��واق��ع التوا�صل
االجتماعي لتوخي الدقة يف ن�رش
امل��ع��ل��وم��ات ،وع���دم �إخ��راج��ه��ا من
�إطارها ال�صحيح.

• جانب من احتفاالت السفارة

جمل�س ال�شورى وم�ساعد اخلارجية
العمانيني للبحث يف �سبل التنمية
ال�شاملة للعالقات الثانية بني القوات
امل�سلحة للبلدين .وكانت اللجنة
الع�سكرية امل�شرتكة بني اجلمهورية
اال�سالمية و�سلطنة عمان عقدت �إلى
الآن  14اجتماعا ،مت الت�أكيد خاللها
على تعزيز االمن يف مناطق اخلليج
«الفار�سي» وبحر عمان واملحيط
الهندي ،وذل��ك نظرا لالهمية التي
تتمتع بها هذه املناطق على ُ�صعد
االقت�صاد البحري وكرثة عبور ال�سفن
التجارية وناقالت النفط منها.

