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االربعاء ١٦ أكتوبر ٢٠١٩ عربية وعاملية

محمد بن زايد مستقبالً بوتني: عالقاتنا مع روسيا في تطور مستمر
أبوظبــي - وام: أجرى 
صاحب السمو الشيخ محمد 
بن زايد آل نهيان ولي عهد 
أبوظبي نائب القائد األعلى 
للقوات املسلحة اإلماراتية 
مــع  رســمية  مباحثــات 
الرئيس الروسي فالدميير 
بوتــن بقصــر الوطن في 

أبوظبي أمس.
وتعد هــذه ثاني زيارة 
يقوم بها الرئيس الروسي 
إلى دولة اإلمارات العربية 

املتحدة منذ عام ٢٠٠7.
أنبــاء  وقالــت وكالــة 
اإلمــارات الرســمية »وام« 
في بيان إن الشــيخ محمد 
بن زايــد رحب فــي بداية 
املباحثــات بضيــف البالد 
الكبيــر والوفــد املرافــق، 
متمنيــا أن حتقــق زيارته 
الى دولة اإلمارات العربية 
املتحدة أهدافها املرجوة في 
دعم العالقات اإلماراتية - 
الروسية ودفعها إلى األمام 
في املجــاالت املختلفة مبا 
يصب في مصلحة البلدين 

والشعبن الصديقن.
وأكد ولي عهد أبوظبي 
في كلمة له خالل املباحثات 
الرســمية أن العالقات بن 
اإلمارات وروسيا في تطور 

مستمر.
وأضــاف »نتطلــع إلى 
تعزيز العالقات بن اإلمارات 
وروسيا في جميع املجاالت 
التي تخدم الدولتن، ونرحب 
ونثمن االرتقاء بالعالقات 
البلدين إلى مســتوى  بن 

الشراكة االستراتيجية«.
وأكد الشــيخ محمد بن 
زايد أن العالقات اإلماراتيةـ  
الروسية متجذرة ومتنامية 

اإلماراتية ـ الروسية، وأنه 
إرادة  يعبــر عــن توافــر 
سياسية مشتركة لالرتقاء 
بهذه العالقات ودفعها إلى 
آفــاق أرحب، كما ميثل هذا 
اإلعالن إطارا أساسيا للعمل 
املشترك من أجل مستقبل 
أكثر ازدهارا للعالقات بن 
البلدين خالل الفترة املقبلة.

وأثنى ولي عهد ابو ظبي 
علــى التعــاون اإلماراتي ـ 
الروســي املثمــر في مجال 
الفضــاء الذي تكلل برحلة 
إماراتي  أول رائــد فضــاء 
إلى محطة الفضاء الدولية 
فضــال عــن التعــاون في 
مجــاالت الطاقــة والعلوم 

والتكنولوجيا وغيرها.
واكــد ان هنــاك العديد 
من العوامل االستراتيجية 

املنطقة إلى العالم، وحرية 
املالحة في املمرات املالحية 

الدولية فيها.
من جهته، قال الرئيس 
بوتن إن روسيا واإلمارات 
تنسقان فيما بينهما بشأن 
القضايا الرئيسية املطروحة 
علــى الســاحة اإلقليميــة 
والدوليــة، وخاصــة فــي 
ســورية وليبيــا واليمــن 

والوضع في اخلليج.
أنبــاء  ونقلــت وكالــة 
الروسية عن  )سبوتنيك( 
بوتن قوله خالل جلســة 
املباحثــات إن »العالقــات 
اإلماراتيــة  ـ  الروســية 
تتطور بنجــاح وبطريقة 
ودية وبناءة.. حيث تتوسع 
العالقــات فــي املجــاالت 
واالقتصاديــة  الثقافيــة 

واالســتثمارية والبيئيــة، 
حيــث تســتهدف تطويــر 
الشراكة اإلستراتيجية بن 
اجلانبن وفتح آفاق جديدة 
للعمل املشترك في مختلف 

القطاعات.
ووقــع اجلانبان مذكرة 
تعاون في مجال استخدام 
النوويــة ألغراض  الطاقة 
سلمية، واتفاق إطاري بن 
شــركتي »غازبروم نفط« 
و»بترول أبوظبي الوطنية« 
للتعــاون االســتراتيجي، 
واتفاقية امتياز بن شركتي 
أويــل« و»بتــرول  »لــوك 
الوطنية« حلقل  أبوظبــي 

»غشا«.
اتفاقية  كمــا مت توقيــع 
الروســي  بــن الصنــدوق 
املباشــرة  لالســتثمارات 

اإلمــارات  بــن  املشــتركة 
وروســيا، مــا يســهم في 
دعم عالقاتهمــا وتعميقها 
وتعظيم مردوداتها، مشيرا 
إلــى أن البلديــن طرفــان 
أساســيان في العمل على 
اســتقرار وتوازن ســوق 
العاملــي، ويتفقان  الطاقة 
التصدي  حــول ضــرورة 
خلطر التطــرف واإلرهاب 
والقوى التــي تقف وراءه 
وتدعمه، كمــا يعمالن من 
أجل حتقيق االستقرار في 

منطقة الشرق األوسط.
أمــن  وشــدد علــى أن 
منطقــة اخلليــج العربــي 
دوليــة  مصلحــة  ميثــل 
وليست إقليمية فقط، مؤكدا 
أن اإلمــارات حريصة على 
ضمان امــدادات النفط من 

واإلنسانية، ويتم احلفاظ 
على التنسيق الوثيق بشأن 
القضايا الرئيسية املدرجة 
على جدول األعمال العاملي 
واإلقليمي، وقبل كل شيء، 
في سورية وليبيا واليمن 

والوضع في اخلليج«.
واكد عزم موسكو على 
مواصلة ترســيخ وتعزيز 
االســتثماري  التعــاون 
واالقتصــادي مع أبوظبي، 
ودعــم اإلمــارات في مجال 
الفضاء مبا فيه حقل مالحة 

األقمار الصناعية.
مباحثاتهمــا  وعقــب 
الشــيخ  الرســمية، شــهد 
محمــد بن زايــد والرئيس 
اتفاقيات  بوتــن، توقيــع 
ومذكرات تفاهم بن البلدين 
شملت املجاالت االقتصادية 

وشركة »مبادلة« لالستثمار، 
للتعاون في تنفيذ املشروعات 
الوطنية، مبا فيها مشــاريع 
الذكاء االصطناعي، ومذكرة 
تفاهــم بــن وزارة الطاقــة 
الطاقــة  الروســية ووزارة 
والصناعة اإلماراتية للتعاون 
في مجال الطاقة، اضافة الى 
اتفاق تعاون بن الصندوق 

الروسي.
وكان ولي عهد ابوظبي 
في مقدمة مستقبلي الرئيس 
بوتن لــدى وصوله، قبل 
إلــى قصــر  ان يتوجهــا 
الوطن حيث جرت مراسم 
اســتقبال رسمية للرئيس 
الروسي، ورافق موكبه ثلة 
من الفرسان على صهوات 
اخليــول العربية األصيلة 

في ساحة القصر.
وحلــق فريق »فرســان 
الوطنــي  اإلمــارات« 
لالســتعراضات اجلوية في 
سماء القصر الوطن مشكال 
لوحــة بعلم روســيا، فيما 
أطلقــت املدفعيــة ٢١ طلقــة 
ترحيبــا بزيــارة الرئيــس 
بوتن، كما قدمت فرقة الفنون 
الشعبية عروضها الفلكلورية 
وأهازيجها التراثية املتنوعة.
ورحــب الشــيخ محمــد 
بــن زايــد علــى »تويتــر«، 
باللغات العربية والروسية 
واإلجنليزية بزيارة بوتن، 
وغرد قائال »أرحب بفخامة 
الرئيس فالدميير بوتن ضيفا 
عزيزا على اإلمارات وشعبها.. 
زيارة تاريخية جتســد قوة 
 - اإلماراتيــة  العالقــات 
الروسية.. ماضون معا نحو 
تعزيزها على املستويات كافة 
ملصلحة بلدينا الصديقن«.

ً توقيع اتفاقيات لتطوير الشراكة اإلستراتيجية بني البلدين.. والرئيس الروسي: تنسيق بني موسكو وأبوظبي بشأن القضايا امللحة دولياً وإقليميا

صاحب الســمو الشــيخ محمد بن زايد ولي عهد ابوظبي نائب القائد االعلى للقوات املسلحة االماراتية مستقبالً الرئيس الروسي 
فالدميير بوتني أمس                 )وام( 

وتقوم على الثقة واالحترام 
املتبادل وتســتند إلى إرث 
ثري من التعاون والتواصل 
املتبادلــة  والزيــارات 
واملصالح املشتركة وهناك 
حرص كبير من قبل دولة 
اإلمــارات العربية املتحدة 
الســمو  بقيــادة صاحــب 
الشــيخ خليفــة بــن زايد 
آل نهيــان علــى تطويــر 
هــذه العالقــات وتقويتها 
واستثمار ما يتوافر لها من 
مقومــات وإمكانات كثيرة 
ومتنوعة للنمو واالزدهار 

في املجاالت املختلفة.
ولفــت إلــى أن إعــالن 
الشراكة االستراتيجية الذي 
وقعه البلــدان خالل العام 
املاضــي كان مبنزلة نقلة 
نوعية في مسار العالقات 

الرئيس الروسي: سّياحنا 
باإلمارات أنفقوا ما يعادل

 حجم التبادل التجاري الثنائي
أبوظبيـ  وكاالت: أشاد الرئيس الروسي بتطور العالقات 
االستراتيجية بني موسكو وأبوظبي في مختلف القطاعات 
ومن بينها السياحة، وقال ان تدفق السياح الروس على 

اإلمارات منا العام املاضي بنسبة %23.
وأضاف بوتني أن السياح الروس انفقوا في اإلمارات، 
التــي تعد وجهة مفضلة لهم، نحو 1.3 مليار دوالر وهو 
رقم قريب من حجم التبادل التجاري بني البلدين، والذي 
بلغ العام املاضي نحو 1.7 مليار دوالر، بحسبما نقل عنه 

موقع »روسيا اليوم«.

ر اجلميع« بولتون محذراً: محامي ترامب الشخصي »قنبلة ستُفجِّ
واشنطنـ  وكاالت: قالت 
مســاعدة جــون بولتــون 
القومــي  األمــن  مستشــار 
األميركي السابق إن مساعي 
البيت األبيض للضغط على 
أوكرانيــا بشــأن التحقيق 
حــول خصمــه السياســي 
الدميوقراطــي جــو بايدن، 
أثارت مخاوف بولتون إلى 
حد أنه أبلغ األمر إلى محامي 
البيــت األبيــض، وفقــا ملا 
أوردته صحيفة »نيويورك 

تاميز«.
وقــالـــــت الصحــــيفة 
األميركية إن بولتون حذر 

كانــت مستشــارة ترامــب 
للشــؤون الروســية، على 
مدى ســاعات أمام النواب 
في جلســة مغلقــة عقدت 
في سياق التحقيق اجلاري 

لعزل الرئيس.
وعلى إثــر »تبادل كالم 
حاد« مع السفير األميركي 
لــدى االحتــاد األوروبــي 
غوردون سوندالند الذي كان 
يعمل بالتعاون مع جولياني 
للضغط على أوكرانيا، أعطى 
بولتون تعليمات إلى هيل 
بإبالغ محامي مجلس األمن 
القومــي باألمــر، بحســب 

أوكرانية كانت توظفه.
من جهته، علق جولياني 
على هذه إفادة هيل بالقول 
»ال أعرف فيونا وال أفهم ما 
الذي تتحدث عنه«، مؤكدا أن 
وزارة اخلارجية األميركية 
هي التي رتبت كل اتصاالته 
في أوكرانيا، بحسب صحيفة 

»واشنطن بوست«.
»نيويــورك  وذكــرت 
تاميــز« األســبوع املاضي 
أن جولياني نفسه يخضع 
لتحقيــق فدرالي ينظر في 
تعامالته مــع كييڤ ممثال 

لدونالد ترامب.

»نيويورك تاميز«.
ونقلــت الصحيفــة عن 
مصدريــن على اطالع على 
إفادة هيل بأن بولتون قال 
»لست مشاركا في أي صفقة 
يعدها رودي ومالفيني«، في 
إشــارة إلى كبيــر موظفي 
البيت األبيض بالوكالة ميك 

مالفيني.
وجاءت إفــادة هيل بعد 
ورود تقاريــر تفيــد بــأن 
ترامب دفع نظيره األوكراني 
زيلينســكي  فولودمييــر 
علــى التحقيق بشــأن جو 
بايدن وابنه هانتر وشركة 

مــن أن رودي جوليانــي 
احملامي الشخصي للرئيس 
دونالد ترامب والذي يحتل 
موقعا أساسيا في املساعي 
املنسوبة إلى ترامب للضغط 
على أوكرانيا في هذا امللف، 
هو »قنبلة يدوية ســتفجر 
اجلميــع«، وذلــك وفــق ما 
قالتــه مســاعدة بولتــون 
السابقة فيونا هيل للنواب 

في الكونغرس.
وصدرت هذه التسريبات 
التي أوردها أيضا موقع »إن 
بي ســي نيوز« بعــد إفادة 
أدلت بها فيونــا هيل التي 

بروكسل عشية القمة األوروبية: »بريكست« يزداد صعوبة
عواصمـ  وكاالت: قال كبير 
مفاوضــي االحتــاد االوروبي 
البريطاني،  لشؤون اخلروج 
ميشيل بارنييه، إن التوصل 
إلى اتفاق مع بريطانيا بشأن 
التغييرات في اتفاق انسحاب 
لندن من التكتل »بريكســت« 

يبدو »أكثر صعوبة«.
وتسعى لندن وبروكسل من 
أجل التوصل إلى اتفاق حيث 
توشــك املهلة املقررة خلروج 
بريطانيا من الكتلة االوروبية 

على االنتهاء في 3١ اجلاري.
وتتجــه األنظــار إلى قمة 
زعماء االحتاد األوروبي التي 
من املقرر أن تبدأ غدا وتستمر 

يومن.
فــي  بارنييــه  وقــال 
لوكسمبورغ امس قبيل إطالعه 
وزراء الشؤون األوروبية على 
وضع املفاوضات مع لندن: »لقد 
حان الوقــت لتحويل النوايا 
احلســنة إلى نص قانوني«، 
مشــيرا إلــى أن التوصل إلى 
اتفاق مازال ممكنا، ولكن يجب 
أن يناسب أي اتفاق اجلميع.

مــن ناحيــة أخــرى، قال 
ســتيفن باركلــي، مفــاوض 
بريطانيا لشؤون »بريكست« 
التفصيليــة  إن »احملادثــات 
جاريــة، ومــا زالــت الصفقة 
أن  إلــى  للغايــة«،  ممكنــة 
املفاوضات حتتاج إلى »مساحة 

لكي تستمر«.
وقد أفادت وسائل اإلعالم 
امس بأن لندن قدمت مقترحات 
جديــدة تركز املقترحات على 
قضيــة احلــدود اإليرلنديــة 
الشــائكة، بحســب ما ذكرته 
محطة »آر.تي.إي« اإليرلندية.

وقال متحدث باسم احلكومة 

العضو في االحتاد االوروبي 
مع القيام بعمليات التفتيش 
التصويت  اجلمركية، وحــق 
ايرلنــدا  املمنــوح لســلطات 
الشمالية بشأن اتفاق اخلروج.
الوزراء  ويرفض رئيــس 
البريطاني بوريس جونسون 
ما يطلق عليه »شبكة األمان« 
التي متنع وضع قيود حدودية 
طارئــة بــن إيرلنــدا العضو 
باالحتاد األوروبــي وإيرلندا 
الشمالية، التي سوف تخرج 
من االحتاد األوروبي مع بقية 
اململكة املتحدة. ومتثل احلدود 
املفتوحة أهمية التفاق السالم 
الذي أنهى عقودا من العنف.

ويحــذر االحتاد االوروبي 

وأعرب عن أمله في ان يتم 
اتخاذ اجــراءات اضافية »في 

الساعات املقبلة«.
مــن جهتها، قالت وزيرة 
الدولــة الفرنســية املكلفــة 
الشــؤون االوروبيــة اميلي 
دو مونشــالن »نسعى الى 
اتفــاق لكننا ال نريــد اتفاقا 

بأي ثمن«.
واضافــت »نريــد التأكــد 
مــن انه لن يكون هناك بالغد 
منافســة غير عادلة الن دولة 
ما لم تفرض عمليات املراقبة 
الالزمــة«، مشــددة علــى أن 
»وحــدة الســوق االوروبيــة 
هي نقطة ال ميكننا التفاوض 

حولها«.

من انه لن يســمح لبريطانيا 
بتحويــل ايرلنــدا الشــمالية 
الى حلقة ضعيفة في السوق 

املوحدة للتكتل.
وفي هذا الصدد، قال وزير 
اخلارجية الهولندي ستيف 
بلوك »آمل في التوصل الى 
اتفاق لكن بالنسبة لهولندا 
فانــه من املهم جدا اال يكون 
هناك منافسة غير عادلة من 
خارج االحتاد االوروبي عبر 
استخدام احلدود االيرلندية 
ـ االيرلندية الشــمالية. لقد 
اتخــذت بريطانيــا بعــض 
التدابير لكنها ليست كافية 
الســوق  لضمــان متاســك 

املوحدة«. 

»شبكة األمان« بشأن إيرلندا ال تزال القضية اخلالفية األبرز

مناهضون لـ »بريكست« يرفعون الفتة تصفه بأنه »حماقة« خالل مسيرة امام البرملان البريطاني امس  )رويترز( 

البريطانية: »في إطار عملية 
احملادثات، هناك تقدم وتراجع 
بالطبع، وقد مت تبادل نصوص 
جديدة بن اجلانبن مراراـ  هذه 

هي املفاوضات«.
ومــن املتوقــع أن يناقش 
وزراء االحتــاد األوروبي في 
قمتهم املرتقبة فرص التوصل 
إلى اتفاق، أو املوافقة على متديد 
املوعد النهائي لـ»بريكست«.

وتتركز احملادثات اجلارية 
بــن لنــدن وبروكســل على 
نقطتــن خالفيتــن: طريقــة 
جتنب العودة الى إعادة فرض 
حدود فعلية، بعد بريكســت 
بن ايرلندا الشمالية املقاطعة 
البريطانية وجمهورية ايرلندا 

رئيس اإلكوادور يرضخ للمحتجني
ويعيد دعم الوقود

رئيسة هونغ كونغ تستبعد تقدمي 
تنازالت ملثيري الشغب

عواصم - وكاالت: أعلن رئيس اإلكوادور 
لينن مورينــو، أمس األول، أنه ســيعيد 
الدعم احلكومي للوقود، في محاولة لتهدئة 
االحتجاجات العنيفــة الناجتة عن قراره 
بإلغــاء الدعم في وقت ســابق من الشــهر 

اجلاري.
وقــال مورينو في أمــر تنفيذي جديد 
نشرته صحيفة »إل يونيفيرسو« إنه سيتم 
إلغاء قراره بإنهاء دعم الوقود، وأن األسعار 
في محطات التزود بالوقود ســتعود كما 

كانت. 
وجــاء في ذلــك األمر أن »هــذا اإلجراء 
املؤقت« ســيكون ســاري املفعول إلى أن 
يتم وضع سياســة جديــدة لدعم الوقود 
تضمن عدم اســتفادة األثرياء أو املهربن 

من ذلك التغيير.

جاء ذلك بعد محادثات استهدفت إنهاء 
االحتجاجات في البــالد، وافقت احلكومة 
اإلكوادوريــة وقــادة الســكان األصليــن 
على تشكيل جلنة مشــتركة يتم تكليفها 
بصياغة مرسوم جديد، يشرف عليه ممثلو 
اإلكوادور في األمم املتحدة ومؤمتر األساقفة 

اإلكوادورين.
وأنهى االتفاق ١١ يوما من االحتجاجات 
التــي كانــت تتحول بشــكل متكــرر إلى 

اشتباكات عنيفة مع قوات األمن.
ورفعت احلكومة حالة الطوارئ الوطنية 
وحظر التجوال في كيتو امس األول، بعد أن 
كان مت فرضهما ردا على االضطرابات. وعاد 
نحو ٢٠ ألف شخص من السكان األصلين 
الذين سافروا إلى العاصمة للمشاركة في 

االحتجاجات إلى ديارهم مجددا.

عواصــم ـ وكاالت: اســتبعدت كاري 
الم رئيسة هونغ كونغ التنفيذية امس 
تقدمي أي تنــازالت للمحتجن املطالبن 
بالدميوقراطيــة فــي مواجهــة العنــف 
املتصاعد الذي قالت الشــرطة إنه صار 
»يهدد األرواح« مشيرة إلى تفجير قنبلة 

صغيرة.
وقالت الم خالل مؤمتر صحافي »قلت 
في العديد من املواقف إن العنف لن يقدم 
لنا حال. لن يجلب العنف ســوى املزيد 
من العنف«. وأضافت »تقدمي التنازالت 
ببســاطة ألن العنف يتصاعد ســيجعل 
الوضع أكثر سوءا. من جانب آخر يتعن 

أن ندرس كل الوسائل إلنهاء العنف«.

وقدم احملتجون خمسة مطالب أساسية 
تشمل إجراء انتخابات عامة وحتقيق مستقل 
بشأن ما يقولون إنه عنف مفرط من جانب 

الشرطة في التعامل مع االحتجاجات.
الــى ذلك، ذكــرت الشــرطة أن عبوة 
ناسفة بدائية الصنع تشبه املستخدمة 
في »الهجمات اإلرهابية« انفجرت أثناء 
مرور سيارة شرطة وقيام أفراد الشرطة 
بإزالة حواجز الطرق. كما أصيب شرطي 
بجرح في الرقبة على يد أحد احملتجن.

وقالت الم إن الشرطة ألقت القبض على 
أكثر من ٢3٠٠ شــخص منذ يونيو عندما 
تصاعد العنف ومن بينهم عشرات املراهقن 

الذين ال تتجاوز أعمارهم الثانية عشرة.

عامل يزود سيارة في محطة للغاز في كيتو  )أ.ف.پ(

ملشاهدة الڤيديو


