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اإلمارات :التحالف العربي ضرورة لمواجهة التهديدات في المنطقة
����ش��� َّدد وزي����ر ال���دول���ة لل�ش�ؤون
اخلارجية يف الإم����ارات د� .أن��ور
قرقا�ش على احلاجة �إلى «حتالف
عربي حديث» ،ملواجهة التهديدات
«متر با�ضطرابات
يف املنطقة التي
ّ
وحتديات غري م�سبوقة حتدث يف
�سياق حت��والت ي�شهدها النظام
العاملي ،وتهديدات جديدة ،مثل
الإرهاب و�أ�سلحة الدمار ال�شامل».
و�أ�شار قرقا�ش يف كلمته �أم�س �أمام
«منتدى �أبوظبي اال�سرتاتيجي» الذي
ينظمه «مركز الإمارات لل�سيا�سات»،
�إلى �أن بالده تنطلق يف جمابهة هذه
التحديات «م��ن مبادئ �أ�سا�سية،
هي اح�ترام ال�سيادة والتعددية
وال��ت��ع��اون ،وه��ي امل��ب��ادئ التي
�صاغت عالقتها الدولية ،و�أ�سا�سها
اال�ستقرار».
أمر �رضوري
ولفت �إلى �أن «اال�ستقرار � ٌ
لأم��ن املنطقة ،ونعتقد �أن هناك
جمموعةً من العنا�رص �أو املكونات
التي تعزز هذا اال�ستقرار� ،أولها
احل��اج��ة �إل���ى ب��ن��اء م��رك��ز عربي
حديث ملعاجلة التحديات الأمنية
القائمة ،وه��ي عملية جارية،
والإم��ارات ت�ضطلع بدورها يف هذه
العملية».
ور�أى �أنه «حتى تنجح هذه املقاربة
يجب �أن ن��وا���ص��ل اال���س��ت��م��رار يف
تعزيز قدراتنا الدفاعية ،وا�ضطالع
ال�سعودية وم�رص بدورهما القيادي
يف دعم ا�ستقرار املنطقة ،وت�شكيل
حت���ال���ف ع���رب���ي ل��ت��ح��ق��ي��ق ه��ذه

إطالق مبادرة «عيال زايد» الشرطية في أبو ظبي
�أطلقت �رشطة �أبوظبي مبادرة �أوبريت «عيال زايد»
الذي يركز على �إبراز قيم املغفور له ال�شيخ زايد
بن �سلطان لدى الأجيال وذلك �ضمن مبادرات « عام
زايد  »2018وتزامنا مع احتفاالت الدولة باليوم
الوطني الـ .47
و�أك��د ال��ل��واء �سعيد �سيف النعيمي مدير قطاع
املالية واخلدمات حر�ص قطاع املالية واخلدمات
على التعريف بالقيم الأ�صيلة للمغفور له ال�شيخ
زايد بن �سلطان �آل نهيان «طيب الله ثراه» خالل
«عام زايد».
و�أو���ض��ح �أن زاي��د اخل�ير يعد �صاحب اللحظة
الفارقة يف حياة املنطقة التي �شهدت ت�أ�سي�س
االحتاد وقيام الدولة الفتية واملعرفة والعلم

• الوزير انور قرقاش أثناء كلمته

الغاية».
واعترب جمل�س التعاون اخلليجي
«العب ًا رئي�سي ًا يف هذا التحالف».
وق��ال �إن «العن�رص ال��ث��اين لدعم
اال���س��ت��ق��رار ه��و اح�ت�رام ال�سيادة
الوطنية و�إنهاء التدخل يف �ش�ؤون
الآخرين ...ويف هذا ال�ش�أن ،جند �أن
مهدد ًا لأمن دول املنطقة
�إيران ظ َلّت ِّ
من خ�لال دع��م ميلي�شيات م�سلحة
ووكالء خارجني على الدولة ،مثل
«حزب الله» يف لبنان واحلوثيني
يف اليمن ،ف�ض ً
ال عن �إطالقها هجمات

�إلكرتونية ،وهجمات �إرهابية يف
املنطقة وخارجها ،مثل �أوروبا».
و�أك��د �أن الإم���ارات تدعم �سيا�سة
الرئي�س الأم�يرك��ي دونالد ترمب
جتاه �إي��ران «والت�صدي ل�سلوكها
العدائي ،واملزعزع لأمن الإقليم».
�أم��ا العن�رص الثالث لال�ستقرار
يف املنطقة ،فقال �إن��ه «مواجهة
مهددات الأمن النابعة من الإرهابيني
واملتطرفني» ،معترب ًا �أن «النجاح
الكامل يقت�ضي �أي�ض ًا �إح��راز تقدم
يف جمابهة فكر التطرف» .ويتمثل

العن�رص الرابع يف �أن «تتمتع دول
املنطقة باحلوكمة ف�شعوب املنطقة
مثل ال�شعوب الأخرى يف العامل التي
تن�شد ال�صحة والتعليم والوظائف
والرخاء ،و�إذا مل يح�صل ال�شباب
يف املنطقة على هذه الوعود ف�إنهم
�سيتوجهون �إلى التطرف».
ودع��ا �إل��ى «توخي الو�ضوح» يف
الأزمة اليمنية «فاحلوثيون رف�ضوا
م��ق��ررات م��ؤمت��ر احل���وار الوطني
اليمني ،وانقلبوا على احلكومة
ال�رشعية ،و�سي�ستمر ال�رصاع ما

دام احل��وث��ي��ون ي��ت��ح� ّ�دون ق��رارات
الأم��م املتحدة» .ور�أى �أن��ه «حان
الوقت للحوثيني خلف�ض الت�صعيد
والبدء مبحادثات جديدة ...الكُ رة
يف ملعبهم يف هذا الوقت احلا�سم،
وعلى املجتمع الدويل الإ�سهام يف
التو�صل �إلى حل �سلمي لل�رصاع من
خالل دفع احلوثيني �إلى امل�شاركة
يف مباحثات ال�سالم وقطع ال�سالح
والتمويل ال��ذي ي�صل �إليهم من
�إيران».
و�أك���د �أن التحالف «�سيبذل كل

والإرادة وغري ذلك من مقومات البناء ال�سليم
للدولة الع�رصية املتح�رضة املتقدمة  ..م�شريا
�إلى الأهداف ال�سامية التي ي�سعى �إليها الأوبريت
يف تر�سيخ قيم احلكمة واالحرتام وبناء الإن�سان
وي�شكل لوحة �إبداعية ت�صدح يف حمبة الوطن
ويعرب عن م�شاعر االنتماء وال���والء للقيادة
الر�شيدة.
ح�رض �إط�لاق املبادرة  ..العقيد الدكتور �أحمد
حممد ال�شبلي رئي�س فريق عمل مبادرات عام زايد
لقطاع املالية واخل��دم��ات وامل��ق��دم حممد علي
الدرمكي رئي�س ق�سم العالقات العامة يف �إدارة
املرا�سم والعالقات العامة ب�رشطة �أبوظبي وعدد
من ال�ضباط واملنت�سبني .

جهوده لتي�سري العملية ال�سيا�سية،
و�إطالق املفاو�ضات ،و�سي�ست�ضيف
املبعوث الأممي مارتن غريفيث يف
�أبوظبي لهذا الغر�ض».
ويف كلمته �أم���ام امل��ن��ت��دى ،قال
الأمني العام الأ�سبق جلامعة الدول
العربية عمرو مو�سى� ،إن الدور
الإيراين يف املنطقة «�أ�صبح مزعج ًا
جلميع الدول العربية ،ال �سيما بعد
ت�رصيحات �إيران ب�أن لديها نفوذ ًا
كبري ًا يف بع�ض العوا�صم العربية،
ما �أدى �إلى ردود فعل غا�ضبة».

و�أ���ض��اف �أن «حت��رك��ات �إي���ران يف
املنطقة ت�ضع �سيا�ساتها قيد
ال��ت�����س��ا�ؤل ،م��ا ي��ع� ِّ�ق��د الأم����ور،
�إ�ضافة �إلى تعقدها ب�سبب الق�ضية
الفل�سطينية» ،الفت ًا �إلى �أن «جتاهل
الق�ضية الفل�سطينية ي�ؤدي �إلى نزع
ال�صدقية عن �سيا�سات كثرية».
وكانت فعاليات «ملتقى �أبوظبي
اال�سرتاتيجي اخلام�س» انطلقت
�أم�س مب�شاركة كبرية من �صناع
القرار وخ�براء حتليل ال�سيا�سات
والباحثني املخت�صني.

عمان :مطار مسقط الدولي في ثوبه الجديد

الملك سلمان ووزير الخارجية البريطاني بحثا إنهاء

تزامن ًا م��ع احتفاالت ال�سلطنة
بالعيد الوطني الثامن والأربعني
املجيد ،رعى �صاحب ال�سمو فهد
بن حممود �آل �سعيد ،نائب رئي�س
ال��وزراء ل�ش�ؤون جمل�س الوزراء
حفل افتتاح مطار م�سقط الدويل
وال���ذي يعد �أح���د �أك�ب�ر و�أجمل
مطارات املنطقة والعامل ،و�رصح
نائب رئي�س الوزراء ل�ش�ؤون جمل�س
ال���وزراء ب ��أن مطار م�سقط ميثل
رمز ًا كبري ًا لل�سلطنة ،وهو انطالق
لالنفتاح على العامل ب�شكل �أف�ضل،
فهذه املطارات وكذلك املوانئ
والطرق التي حتظى باهتمام كبري
يف ه��ذا العهد الزاهر لل�سلطان
قابو�س بن �سعيد كلها ت�صب يف
تطوير البنية الأ�سا�سية ،و�أي�ضا
حتفيز االقت�صاد واال�ستثمارات
يف ال�سلطنة وبالتايل لها �أهداف
كثرية تنموية اجتماعية ثقافية
• االطالع على مجسم مطار مسقط قبيل االفتتاح
اقت�صادية ،وال�سلطنة تهتم بها
اهتماما كبريا ونحمد الله على
النوعي ال��ذي يج�سد منوذجا منفردا من حيث
هذه النعم التي �أنعم بها على هذا البلد ونتمنى
�أن تدوم كل هذه النعم و�أن ت�ستطيع ال�سلطنة �أن احلجم وال�شكل والتنظيم والتجهيز لي�صبح مفخرة
ت�ضطلع بدورها �سواء على ال�صعيد الداخلي �أو ومعلما بارزا ي�ضاف لتلك امل�شاريع ال�شاخمة
التي �شهدتها ال�سلطنة على مدى  48عاما من
اخلارجي.
و�أ�ضاف :و�أي�ضا نحن ما يهمنا يف هذا كله هو م�سرية النه�ضة املباركة ،ويف هذه الأيام الوطنية
املواطن وكل ما يتم �إجن��ازه على هذه الأر�ض الغالية نحتفي بافتتاحه لي�ضاف �إلى منجزات
الهدف الرئي�سي منه هو املواطن ون�سعى جميعا هذا الوطن املعطاء ..م�ستنريين بقول جاللته:
«من هنا كان الزما علينا �أن نبني كما بنوا و�أف�ضل
ب�أن يحظى بكل رفاه وكل �سعادة يف بلده.
وك��ان د�.أحمد بن حممد الفطي�سي وزي��ر النقل مما بنوا م�ستلهمني من عطائهم الإن�ساين دافع ًا
واالت�صاالت قد �ألقى كلمة �أكد فيها �أن مطار م�سقط �إلى البناء والتعمري وحافز ًا �إلى مزيد من الرقي
�إ�ضافة نوعية لقطاع الطريان املدين يف ال�سلطنة ،والتطوير يف تال�ؤم مع الع�رص ومتطلباته وتواكب
مع التقدم العلمي اخلارق ومقت�ضياته».
وي�صنف على �أنه �ضمن املطارات املثالية.
و�أ�ضاف� :أن هذا ال�رصح مبا وفر له من �إمكانيات وقد دخل قطاع الطريان يف ال�سلطنة مرحلة جديدة
ميثل كيان ًا اقت�صاديا و�سياحيا وا�ستثماريا منذ بدء الت�شغيل التجاري ملطار م�سقط الدويل
لل�سلطنة وي�صنف ح�سب معايري الطريان املدين اجلديد يف �أواخر مار�س املا�ضي حيث ارتفع عدد
الدولية على �أن��ه �ضمن امل��ط��ارات املثالية الرحالت الدولية باملطار ومنا عدد امل�سافرين
ي�ستوعب  20مليون م�سافر �سنويا يف مرحلته ب�شكل ت�صاعدي.
الأولى وترتفع هذه الطاقة لت�صل �إلى  56مليون وبلغ ع��دد امل�سافرين عرب املطار اجلديد 11
مليونا و� 419ألفا و 791م�سافرا حتى نهاية
م�سافر يف مرحلته الأخرية.
وقال :بعد �سنوات من التخطيط والتنفيذ املتوا�صل �سبتمرب املا�ضي مبن فيهم القادمون واملغادرون
مت ت�شغيل هذا ال�رصح االقت�صادي وال�سياحي واملحولون «الرتانزيت».

�أ���ص��درت اخلارجية الربيطانية بيان ًا
يتعلق بزيارة وزير اخلارجية الربيطاين،
جريمي هنت� ،إلى ال�سعودية والإمارات،
لإجراء مفاو�ضات ب�ش�أن احلرب يف اليمن.
كما ن�رشت وك��ال��ة الأن��ب��اء ال�سعودية
«وا����س» بيانا ع�بر موقعها الر�سمي،
�أ�شارت فيه �إلى �أن العاهل ال�سعودي،
امللك �سلمان بن عبد العزيز ،ا�ستقبل
وزير اخلارجية الربيطاين يف مكتبه بق�رص
اليمامة بالعا�صمة الريا�ض ،ال�ستعرا�ض
جماالت التعاون امل�شرتك بني البلدين،
وم�ستجدات الأحداث يف املنطقة.
ح����ضر اال���س��ت��ق��ب��ال ،الأم��ي�ر حم��م��د بن
ن��واف �سفري ال�سعودية ل��دى اململكة
املتحدة ،ووزير اخلارجية ال�سعودي،
عادل اجلبري ،وال�سفري الربيطاين لدى
ال�سعودية� ،ساميون كولي�س ،وال�سفري
الربيطاين لدى اليمن مايكل �آرون.
وقالت اخلارجية الربيطانية يف بيانها
�إن هنت �سيكون �أول وزير بريطاين يزور
ال�سعودية منذ مقتل خا�شقجي قبل �شهر،
و�أنه �سي�ستغل زيارته �إلى اململكة لتو�ضيح
�أهمية تعاون ال�سعودية مع تركيا لإجراء
حتقيق كامل وذي م�صداقية.
وعن ذلك قال هنت« :املجتمع الدويل متحد
يف �شعوره مبدى فظاعة و�شناعة القتل
الوح�شي جلمال خا�شقجي قبل �شهر».
و�أ�ضاف:غري مقبول متاما �أن املالب�سات
الكاملة وراء مقتله ما زالت غري وا�ضحة،
ونحن نحث ال�سلطات ال�سعودية على
التعاون متاما مع التحقيق الرتكي يف
مالب�سات مقتله لأج��ل حتقيق العدالة
لعائلته وللعامل الذي يراقب ما يحدث».
و�أعلن النائب العام ال�سعودي ،ال�شهر
املا�ضي� ،أن التحقيقات �أظهرت وفاة
امل��واط��ن ال�سعودي ج��م��ال خا�شقجي
خالل �شجار يف القن�صلية ال�سعودية يف
�إ�سطنبول.
و�أكدت النيابة العامة �أن حتقيقاتها يف
هذه الق�ضية م�ستمرة مع املوقوفني على
ذمة الق�ضية والبالغ عددهم حتى الآن 18
�شخ�صا جميعهم من اجلن�سية ال�سعودية،

 ...بوابة مثالية على العالم

حرب اليمن وقضية خاشقجي

• امللك سلمان بن عبدالعزيز مستقبالً وزير اخلارجية البريطاني

متهيدا للو�صول �إل���ى ك��اف��ة احلقائق
و�إعالنها ،وحما�سبة جميع املتورطني يف
هذه الق�ضية وتقدميهم للعدالة.
وعلى خلفية ال��واق��ع��ة� ،أع��ف��ى العاهل
ال�����س��ع��ودي �سلمان ب��ن عبد العزيز،
م�س�ؤولني ب��ارزي��ن بينهم نائب رئي�س
اال�ستخبارات �أحمد ع�سريي ،وامل�ست�شار
بالديوان امللكي� ،سعود بن عبد الله
القحطاين ،وت�شكيل جلنة برئا�سة ويل
العهد حممد بن �سلمان ،لإع��ادة هيكلة
اال�ستخبارات العامة.
وقالت اخلارجية الربيطانية �أي�ضا �إن
«وزير اخلارجية زار ال�سعودية والإمارات
ام�س االثنني ،للدفع جتاه �إنهاء �إراقة
الدماء يف اليمن».
و�أ�شارت �إل��ى �أن هنت ي�سعى �إل��ى ح�شد
ال��ت ��أي��ي��د ب�ين ال����شرك��اء ال��دول��ي�ين،
والإقليميني خا�صة ،لإج��راء جديد عرب
جمل�س الأمن الدويل لدعم عملية ال�سالم
بقيادة الأم��م املتحدة ،وذلك يف �أعقاب
اجتماعه مببعوث الأمم املتحدة اخلا�ص
لليمن مارتن غريفيتث�س يف نهاية �شهر
�أكتوبر املا�ضي.

السعودية  60 :مليون دوالر دعم ًا

للموازنة الفلسطينية

حولت اململكة العربية ال�سعودية ،ممثلة يف ال�صندوق ال�سعودي
للتنمية 60 ،مليون دوالر �إلى ح�ساب وزارة املالية الفل�سطينية ،وذلك
قيمة م�ساهمات اململكة ال�شهرية لدعم موازنة ال�سلطة الفل�سطينية لأ�شهر
�أغ�سط�س و�سبتمرب و�أكتوبر ،2018بواقع  20مليون دوالر �شهري ًا.

الجبير والزياني يستعرضان

المستجدات اإلقليمية والدولية
التقى عادل اجلبري وزير اخلارجية ال�سعودي يف مكتبه بالريا�ض ،د .عبد
اللطيف الزياين ،الأمني العام ملجل�س التعاون لدول اخلليج العربية،
وا�ستعر�ض اجلانبان امل�ستجدات الإقليمية والدولية.
وكان الوزير عادل اجلبري ،بحث مع املبعوث اخلا�ص لرئي�سة وزراء
بريطانيا �ساميون ماكدونالد ،العالقات الثنائية التاريخية بني البلدين،
وامل�ستجدات الإقليمية والدولية واملو�ضوعات ذات االهتمام امل�شرتك.

