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اإلمارات وأميركا

Ⅶ محمد بن زايد: التزام اإلمارات ثابت تجاه دعم أركان االستقرار والسالم 

والتنمية إقليميًا وعالميًا

Ⅶ اإلمارات حريصة دائمًا على تطوير عالقاتها االستراتيجية مع أميركا وتعزيزها 

ودفعها إلى األمام

Ⅶ توافق وجهات النظر بين البلدين بشأن القضايا اإلقليمية والدولية وفي 

مقدمتها أمن الخليج وأزمات المنطقة

Ⅶ ترامب:إنه لشرف عظيم أن يكون معنا اليوم محمد بن زايد.. شخص مميز 

محب لوطنه وأعتقد أنه يحب أميركا

قمة تاريخية

 تحالف وشراكة استراتيجية
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بحث مع ترامب توطيد العالقات االستراتيجية بيـــــــــــــن البلدين والقضايا اإلقليمية والدولية

محمد بن زايد: اإلمارات مســــــــتعدة للتعاون مع أميركا 
والمجــتمع الدولي لتعـــــــــزيز أمن المنطقة

Ⅶ واشنطن - وام 

أكد صاحب الس��مو الشيخ محمد بن زايد 

آل نهي��ان ولي عهد أبوظب��ي نائب القائد 

األعلى للقوات المس��لحة اس��تعداد دولة 

اإلم��ارات العربية المتح��دة الكامل للعمل 

والتعاون مع الوالي��ات المتحدة األميركية 

ز أمن منطقة  والمجتم��ع الدولي بما يع��زِّ

الخليج العربي والش��رق األوس��ط، ويصبُّ 

في مصلحة شعوب المنطقة وتطلعاتها إلى 

التنمية واألمن والس��ام، من منطلق التزام 

دول��ة اإلم��ارات الثابت تجاه دع��م أركان 

االستقرار والسام والتنمية على المستويين 

اإلقليمي والعالمي.

وبح��ث صاحب الس��مو الش��يخ محمد 

ب��ن زاي��د آل نهي��ان م��ع دونال��د ترامب 

رئي��س الواليات المتح��دة األميركية تعزيز 

العاقات االس��تراتيجية بين البلدين وعدداً 

من القضايا اإلقليمية والدولية.

جاء ذلك خال استقبال الرئيس األميركي 

لصاحب السمو الش��يخ محمد بن زايد آل 

نهي��ان والوف��د المرافق أمس ف��ي البيت 

األبيض بواشنطن.

تقدم واستقرار 
ورح��ب الرئيس األميركي بصاحب الس��مو 

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وقال »إنه 

لش��رف عظيم أن يكون معنا اليوم الشيخ 

محمد بن زايد.. ش��خص مميز.. أنا احترمه 

وقد عرفته محب��اً لوطنه واعتقد أنه يحب 

الواليات المتحدة األميركية«.

ونقل س��موه إلى الرئيس األميركي خال 

اللقاء تحيات صاحب الس��مو الشيخ خليفة 

ب��ن زاي��د آل نهيان، رئي��س الدولة، حفظه 

الله، وتمنياته والش��عب اإلماراتي لفخامته 

والش��عب األميركي الصدي��ق دوام التقدم 

واالستقرار واالزدهار.

من جانبه حمل الرئيس األميركي ترامب 

صاحب الس��مو الش��يخ محمد بن زايد آل 

نهيان تحياته لصاحب الس��مو الشيخ خليفة 

ب��ن زايد آل نهي��ان رئيس الدول��ة، حفظه 

الل��ه، راجياً لدولة اإلمارات مزيداً من الرخاء 

والتقدم.

مصالح مشتركة 
وج��رى خ��ال اللق��اء اس��تعراض عاقات 

التعاون والصداقة بين البلدين في المجاالت 

السياس��ية واالقتصادية والعس��كرية وسبل 

تعزيزه��ا وتطويره��ا بما يحق��ق المصالح 

المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.

وأكد الجانبان خال اللقاء - الذي حضره 

س��مو الش��يخ طحنون ب��ن زاي��د آل نهيان 

مستشار األمن الوطني، وسمو الشيخ عبدالله 

ب��ن زايد آل نهيان وزي��ر الخارجية والتعاون 

الدولي، ح��رص البلدين على مواصلة تعزيز 

وتطوير عاق��ات التعاون الوثيقة والمتميزة 

في ظل االهتمام الذي توليه قيادتا البلدين 

لتطوي��ر العاقات الثنائية وبما يس��هم في 

تحقيق المكاسب المتبادلة.

التبادل التجاري
وناقش صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد 

آل نهيان خال اجتماعه مع الرئيس ترامب 

ف��ي البيت األبيض آفاق التعاون االقتصادي 

وأهمية توس��يع العاق��ات التجارية الثنائية 

الت��ي من ش��أنها تعزي��ز النم��و االقتصادي 

وتحقيق االزدهار والرخاء للشعبين اإلماراتي 

واألميركي.

تجدر اإلشارة إلى أن التبادل التجاري بين 

الواليات المتحدة األميركية ودولة اإلمارات 

العربية المتحدة بلغ 19 مليار دوالر في عام 

2016 ، حيث تعد دولة اإلمارات ثالث أكبر 

مس��تورد للس��لع والخدمات األميركية على 

مستوى العالم.

كما بح��ث الجانبان جملة م��ن القضايا 

اإلقليمية والدولي��ة تركزت حول التدخات 

اإلقليمية المزعزعة لألمن في منطقة الشرق 

األوس��ط واألزمة الس��ورية ومس��ار الجهود 

الدولية الجارية في ش��أنها والقضية الليبية، 

حيث أطلع س��موه الرئي��س األميركي على 

الخط��وة التي اتخذتها األطراف المعنية في 

ليبيا خ��ال اجتماعها األخير ف��ي أبوظبي، 

الدولي  المجتم��ع  الجانب��ان جهود  وناقش 

في محارب��ة العنف والتط��رف والجماعات 

اإلرهابية وغيرها من القضايا ذات االهتمام 

المشترك.

عالقات تحالف
وأك��د صاح��ب الس��مو الش��يخ محمد بن 

زاي��د آل نهي��ان أن العاق��ات بي��ن دول��ة 

والوالي��ات  المتح��دة  العربي��ة  اإلم��ارات 

المتحدة األميركية عاقات تحالف وش��راكة 

اس��تراتيجية قديمة تستند إلى تاريخ طويل 

من الروابط العميقة في المجاالت السياسية 

وغيرها،  واألمنية  والعس��كرية  واالقتصادية 

وتق��وم عل��ى قاع��دة صلبة م��ن االحترام 

المتبادل والمصالح والقيم المشتركة.

اإلم��ارات  دول��ة  أن  س��موه  وأوض��ح 

العربية المتح��دة حريصة دائماً على تطوير 

عاقاتها االستراتيجية مع الواليات المتحدة 

األميركي��ة وتعزيزه��ا ودفعها إل��ى األمام، 

خاصة في ظ��ل توافق وجه��ات النظر بين 

البلدين الصديقين ح��ول القضايا اإلقليمية 

والدولية، وفي مقدمتها أمن الخليج العربي، 

وأزمات الشرق األوسط، ومواجهة اإلرهاب، 

دات األمن واالس��تقرار على الس��احة  ومهدِّ

الدولية.

وأش��ار صاحب الس��مو الشيخ محمد بن 

زاي��د آل نهي��ان إل��ى رؤي��ة البلدين حول 

ض��رورة بناء موقف دول��ي قوي وفاعل في 

مواجه��ة اإلره��اب والق��وى الداعم��ة له، 

بصفت��ه من أخط��ر التحديات الت��ي تواجه 

األمن واالستقرار والتنمية في العالم.

وش��دد س��موه عل��ى ض��رورة تقدي��م 

المساعدات وتوس��يعها والتنسيق بين كافة 

اإلنس��انية  التحديات  لمواجه��ة  األط��راف 

المتزاي��دة والناجمة عن الصراعات والنقص 

ف��ي اإلم��دادات الغذائية في كاف��ة أرجاء 

المنطقة.

مبادرات 
وأشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد 

آل نهي��ان بمبادرة الرئي��س ترامب لتعزيز 

عاق��ات الوالي��ات المتحدة مع ش��ركائها 

الرئيسيين في المنطقة وإلى تبني الواليات 

المتحدة نهجاً أكثر حزماً وصرامًة لمواجهة 

الفكر المتطرف والعدواني، منوهاً س��موه 

بالمب��ادرات اإلماراتية المتعددة الس��اعية 

لمواجهة الفكر المتطرف، وتجفيف مصادر 

تموي��ل اإلرهابيي��ن وتعزيز قيم التس��امح 

الديني والعرقي والتعايش اإلنساني.

كما أش��ار س��موه إلى الدور األميركي 

المه��م والمح��وري ف��ي قضاي��ا منطقة 

الشرق األوسط وملفاتها وأزماتها، خاصة 

ة  في ظ��ل المصالح االس��تراتيجية المهمَّ

التي تربط الوالي��ات المتحدة األميركية 

بالمنطق��ة، وحضورها المؤث��ر فيها على 

المستويات كافة.

محمد بن زايد يدّون كلمة في سجل البيت األبيض بحضور دونالد ترامب 
 ■

■ محمد بن زايد خال مباحثاته مع دونالد ترامب في البيت األبيض  |  تصوير: ريان كارتر

محمد بن زايد خال لقائه جيمس ماتيس بحضور طحنون وعبد الله بن زايد       وخلدون المبارك ويوسف العتيبة وعيسى المزروعي
 ■

سموه نقل إلى ترامب تحيات خليفة   Ⅶ
وتمنياته والشعب اإلماراتي له وللشعب 

األميركي دوام التقدم واالستقرار

العالقات بين اإلمارات وأميركا عالقات   Ⅶ
قديمة تستند إلى تاريخ طويل من 

الروابط العميقة

ضرورة بناء موقف دولي قوي في مواجهة   Ⅶ
اإلرهاب والقوى الداعمة له بصفته من 

أخطر التحديات التي تواجه أمن العالم

Ⅶ مبادرات إماراتية متعددة لمواجهة 
الفكر المتطرف وتجفيف مصادر تمويل 

اإلرهابيين وتعزيز قيم التسامح 

الدور األميركي مهم ومحوري في قضايا   Ⅶ
منطقة الشرق األوسط وملفاتها 

وأزماتها

التأكيد على بذل المزيد من الجهود   Ⅶ
الحتواء األزمات التي تشهدها المنطقة 

والحد من تفاقم األوضاع اإلنسانية فيها

قمة تاريخية



وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن 

زايد آل نهيان عن س��عادته بتبادل األفكار 

وال��رؤى م��ع الرئي��س األميرك��ي، دونالد 

ي  ترامب، ح��ول المنطق��ة، وكيفية التصدِّ

لمصادر االضطراب والخطر وعدم االستقرار 

فيها، وضمان أمنها.

احتواء األزمات 
وذكر س��موه أن الزيارة المرتَقبة للرئيس 

دونالد ترامب للمملكة العربية السعودية 

رة م��ع القادة  الش��قيقة، ولقاءات��ه المقرَّ

الخليجيي��ن والعرب والمس��لمين هناك، 

تؤكد أهمية منطقة الخليج العربي بشكل 

خاص، ومنطقة الش��رق األوس��ط بشكل 

ع��ام، في السياس��ة األميركي��ة، واهتمام 

اإلدارة األميركي��ة بأمن الخلي��ج العربي، 

والتعاون مع المملكة العربية الس��عودية 

ودول »مجل��س التع��اون ل��دول الخليج 

ي للمخاط��ر التي  العربي��ة« ف��ي التص��دِّ

د المنطقة ذات األهمية االستراتيجية  تهدِّ

للمصالح األميركية والعالمية.

وأك��د الجانب��ان ف��ي خت��ام لقائهم��ا 

ح��رص البلدي��ن عل��ى ب��ذل المزيد من 

الجهود الحت��واء األزمات التي تش��هدها 

المنطق��ة والح��د م��ن تفاق��م وتده��ور 

األوضاع اإلنسانية فيها ودعم أسس أمنها 

واستقرارها.

وكان صاحب الس��مو الشيخ محمد بن 

زايد آل نهيان قد دون في س��جل الشرف 

للبي��ت األبيض الكلمة التالية »في البداية 

أوّد أن أعب��ر عن س��عادتي بلقاء الرئيس 

األميرك��ي دونال��د ترام��ب في مس��تهل 

زيارتي للوالي��ات المتحدة األميركية التي 

تربطن��ا معه��ا صداق��ة تاريخي��ة وتعاون 

مش��ترك، ونتطل��ع إلى العمل س��وياً مع 

أصدقائن��ا ف��ي البي��ت األبي��ض لتعزي��ز 

بها قدماً  عاقاتنا االس��تراتيجية والدف��ع 

لصال��ح بلدين��ا وش��عبينا الصديقين، كما 

نتطل��ع م��ن زيارتنا إلى تكثي��ف جهودنا 

المشتركة من أجل السام واالستقرار في 

منطقة الش��رق األوسط والعالم.. تمنياتنا 

الخالص��ة للرئيس دونالد ترامب بالتوفيق 

والنج��اح في قيادة الواليات المتحدة في 

مرحلة جديدة ودقيقة وللشعب األميركي 

الصديق المزيد من التطور واالزدهار«.

كما التقى صاحب السمو الشيخ محمد 

بن زاي��د آل نهي��ان، ولي عه��د أبوظبي 

نائب القائ��د األعلى للقوات المس��لحة، 

خال زيارته لواش��نطن جيم��س ماتيس، 

وزير الدفاع األميركي.

وجرى خال اللقاء الذي حضره س��مو 

الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار 

األمن الوطني، وس��مو الشيخ عبدالله بن 

زاي��د آل نهيان، وزي��ر الخارجية والتعاون 

التعاون والصداقة  الدولي، بحث عاقات 

بي��ن دول��ة اإلم��ارات العربي��ة المتحدة 

األميركية، وس��بل  المتح��دة  والوالي��ات 

تعزيزها وتطويرها، وبش��كل خاص تعاون 

البلدين في الشؤون العسكرية والدفاعية.

وتم خ��ال اللق��اء اس��تعراض مجمل 

والتطورات  والدولي��ة  اإلقليمية  القضاي��ا 

الراهنة ف��ي المنطقة، خاص��ة ما يتعلق 

البلدين  بين  المشترك  والتنسيق  بالجهود 

في محاربة التطرف والعنف والتنظيمات 

اإلرهابية، ودور البلدين في إرس��اء دعائم 

لمص��ادر  والتص��دي  واالس��تقرار  األم��ن 

التهدي��دات الت��ي تق��وض الس��ام ف��ي 

المنطقة.

كما تم خ��ال اللقاء اس��تعراض أوجه 

التع��اون وتنس��يق العمليات العس��كرية 

اإلرهابية  التنظيمات  لمحاربة  المش��تركة 

في منطقة الش��رق األوس��ط، إضافة إلى 

بح��ث التدخات اإلقليمي��ة في المنطقة 

ودورها في زعزعة األمن واالس��تقرار فيها 

وتهديد ممرات الماحة الدولية.

وتط��رق الجانبان كذلك إل��ى عدد من 

المش��ترك،  الموضوع��ات ذات االهتم��ام 

وتبادال الرأي ووجهات النظر حولها.

حضر اللقاءين علي بن حّماد الشامسي 

نائب األمي��ن العام للمجلس األعلى لألمن 

الوطن��ي، وخلدون خليف��ة المبارك رئيس 

جه��از الش��ؤون التنفيذية، ويوس��ف مانع 

العتيبة سفير الدولة لدى الواليات المتحدة 

األميركية، ومحم��د مبارك المزروعي وكيل 

دي��وان ولي عهد أبوظب��ي، والفريق الركن 

مهندس عيس��ى سيف بن عبان المزروعي 

نائب رئيس أركان القوات المسلحة.

وكان صاحب الس��مو الشيخ محمد بن 

زاي��د آل نهي��ان، ولي عه��د أبوظبي نائب 

القائد األعلى للقوات المس��لحة، قد وصل 

أمس إلى البيت األبيض، وكان في استقباله 

دونال��د ترامب، رئيس الوالي��ات المتحدة 

األميركية الذي رحب بزيارة صاحب السمو 

الش��يخ محمد ب��ن زايد آل نهي��ان والوفد 

المرافق إلى الواليات المتحدة األميركية.

ويرافق س��موه وفد يضم س��مو الشيخ 

طحن��ون ب��ن زاي��د آل نهي��ان، مستش��ار 

األمن الوطني، وس��مو الش��يخ عبدالله بن 

زاي��د آل نهي��ان، وزير الخارجي��ة والتعاون 

الدول��ي، وعلي بن حماد الشامس��ي نائب 

األمي��ن الع��ام للمجل��س األعل��ى لألم��ن 

الوطن��ي، وخلدون خليف��ة المبارك رئيس 

جه��از الش��ؤون التنفيذية، ويوس��ف مانع 

العتيبة سفير الدولة لدى الواليات المتحدة 

األميركية، ومحم��د مبارك المزروعي وكيل 

دي��وان ولي عهد أبوظب��ي، والفريق الركن 

مهندس عيس��ى سيف بن عبان المزروعي 

نائب رئيس أركان القوات المسلحة.
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بحث مع ترامب توطيد العالقات االستراتيجية بيـــــــــــــن البلدين والقضايا اإلقليمية والدولية

محمد بن زايد: اإلمارات مســــــــتعدة للتعاون مع أميركا 
والمجــتمع الدولي لتعـــــــــزيز أمن المنطقة

محمد بن زايد خال لقائه جيمس ماتيس بحضور طحنون وعبد الله بن زايد       وخلدون المبارك ويوسف العتيبة وعيسى المزروعي
 ■

سموه أطلع الرئيس األميركي على   Ⅶ
الخطوة التي اتخذتها األطراف المعنية 

في ليبيا خالل اجتماعها في أبوظبي

مناقشة آفاق التعاون االقتصادي   Ⅶ
وأهمية توسيع العالقات التجارية 

لتعزيز النمو االقتصادي

بحث التدخالت اإلقليمية المزعزعة   Ⅶ
لألمن في منطقة الشرق األوسط 
واألزمة السورية والقضية الليبية

استعراض جهود المجتمع الدولي   Ⅶ 
في محاربة العنف والتطرف والجماعات 

اإلرهابية 

سموه يبحث مع وزير الدفاع األميركي   Ⅶ
تعزيز العالقات خصوصًا في الشؤون 

العسكرية والدفاعية

19 مليار دوالر التبادل التجاري بين   Ⅶ
البلدين عام 2016 واإلمارات ثالث أكبر 

مستورد للسلع والخدمات األميركية

قمة تاريخية

محمد بن زايد في حديث مع دونالد ترامب 
 ■



Ⅶ أبوظبي - ماجدة مالوي، العين ـ 
داوود محمد

أكد سياسيون أن زيارة صاحب السمو 

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي 

القائ��د األعلى  عهد أبوظب��ي نائب 

للق��وات المس��لحة، إل��ى الواليات 

المتح��دة األميركية ولق��اءه الرئيس 

األميرك��ي دونال��د ترام��ب، تعتب��ر 

تتويج��اً لمكانة اإلم��ارات اإلقليمية 

بوصفه��ا ش��ريكاً أساس��ياً ألمي��ركا، 

مش��يرين إلى أنها تس��اهم أيضاً في 

تعزيز عناصر االس��تقرار في المنطقة 

ومكافحة اإلرهاب والتطرف. 

تعزيز التعاون 
الكتبي  ابتس��ام  الدكت��ورة  وقال��ت 

رئيس��ة مركز اإلمارات للسياسات إن 

الزي��ارة التاريخي��ة لصاحب الس��مو 

الش��يخ محمد ب��ن زاي��د آل نهيان 

إل��ى الوالي��ات المتح��دة األميركية 

له��ا دور متن��اٍم لإلم��ارات في ثالثة 

مجاالت أساس��ية واستراتيجية، أولها 

تعزيز عناصر االستقرار في المنطقة، 

وثانيها المشاركة الفعالة في محاربة 

التطرف ومواجه��ة اإلرهاب، وثالثها 

صّد نزعات الهيمنة اإليرانية وتحجيم 

دورها المزعزع لألمن اإلقليمي.

البيت  وأش��ارت الكتبي إل��ى أن 

األبي��ض أعلن أن اس��تضافة الرئيس 

ترامب صاحب السمو الشيخ محمد 

ب��ن زاي��د آل نهيان »فرص��ة لتعزيز 

التعاون مع شريك أساسي في الشرق 

األوسط«.

وتابعت: ربم��ا تكمن أهمية هذا 

اللقاء في كونه يتم قبل أس��بوع من 

القم��ة العربية اإلس��المية األميركية 

في المملكة العربية السعودية، وهي 

لحظ��ة أساس��ية في توجي��ه بوصلة 

العالق��ات األميركي��ة -الخليجية في 

إطار متين من الصداقة االستراتيجية 

والمصالح المشتركة. 

مكانة مرموقة 
وتابع��ت الكتب��ي: المؤك��د أن لقاء 

صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد 

آل نهيان باإلدارة األميركية الجديدة 

في��ه تأكي��د عل��ى تصاع��د مكان��ة 

اإلمارات بوصفه��ا دولة تمتلك رؤية 

عميق��ة لملفات المنطق��ة، وتتوافر 

لقيادتها مقاربات ذكية وش��املة في 

إطار الس��عي لحل تلك الملفات عبر 

تعزيز االستقرار واالعتدال فيها.

ولفت��ت الكتب��ي إل��ى أن الرصد 

اإلماراتي العميق للتحوالت اإلقليمية 

والدولي��ة، وتقدي��م مقارب��ات ذكية 

ف��ي استش��راف مس��تقبل المنطقة، 

اقتراح  ف��ي  النوعي��ة  والديناميكي��ة 
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زيارة تاريخية لتوطيد العــــــــــالقات وتعزيز األمن دوليًا

تنطوي زيارة صاحب الس��مو الشيخ محمد 

ب��ن زاي��د آل نهي��ان، ولي عه��د أبوظبي 

نائب القائد األعلى للقوات المسلحة، إلى 

الواليات المتح��دة األميركية، على أهمية 

كبي��رة، حي��ث إنها تأتي ف��ي وقت تواجه 

في��ه المنطقة والعالم الكثير من التحّديات 

المش��تركة ف��ي مرحلة اس��تثنائية تفترض 

التشاور مع القوى الدولية المؤّثرة والفاعلة 

في تكريس وتعزيز األمن واالستقرار إقليمياً 

ودولي��اً. كما تأتي أهمي��ة الزيارة قبل أيام 

قليل��ة م��ن الزي��ارة التاريخية الت��ي يقوم 

بها الرئي��س األميركي دونال��د ترامب إلى 

السعودية، وهي أول زيارة خارجية للرئيس 

األميركي الجديد، حيث تشمل سلسلة من 

الرياض  السياسية واللقاءات في  الفعاليات 

م��ع قي��ادات م��ن دول مجل��س التعاون 

الخليجي ودول عربية وإسالمية، ما يضفي 

على زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن 

زايد آل نهيان لواشنطن مزيداً من األهمية، 

بالنظر إلى الدور المحوري الذي تلعبه دولة 

اإلمارات في الحفاظ على األمن واالستقرار 

في المنطق��ة، واالحترام ال��ذي تحظى به 

دولياً، وعلى أكثر من صعيد.

وتمّثل زيارة سمّوه ولقاءاته مع المسؤولين 

األميركيي��ن، فرص��ة لتب��ادل اآلراء ح��ول 

التط��ورات ف��ي المنطق��ة، وبخاص��ة تلك 

القضاي��ا التي ترتب��ط باألمن واالس��تقرار، 

وفي مقدمها الحرب الدولية على اإلرهاب، 

والتدّخالت الخارجية في الشؤون الداخلية 

ل��دول المنطق��ة، وكذل��ك األوض��اع في 

اليم��ن وس��وريا والعراق وليبي��ا، والقضية 

الفلس��طينية. وما م��ن ش��ك أن اإلدارات 

األميركية المتعاقبة تنظ��ر بتقدير واحترام 

إل��ى رؤية دول��ة اإلم��ارات ووجهة نظرها 

إزاء التط��ورات الت��ي تش��هدها المنطق��ة 

والتحّدي��ات الماثل��ة أمامه��ا على ش��تى 

الصعد، األمر الذي يجعلها ش��ريكاً أساس��ياً 

واس��تراتيجياً في صياغة مستقبل المنطقة 

على أس��س راسخة من االستقرار واالحترام 

المتب��ادل وعالقات حس��ن الج��وار وعدم 

قمة تاريخية

 أعضاء في »الوطني«: نقلة نوعية 
في مسار العالقات االستراتيجية

Ⅶ أبوظبي – أحمد سعيد

أكد أعضاء في المجلس الوطني االتحادي، 

أن زي��ارة صاح��ب الس��مو الش��يخ محمد 

ب��ن زاي��د آل نهي��ان، ولي عه��د أبوظبي 

نائ��ب القائد األعل��ى للقوات المس��لحة، 

إل��ى الواليات المتح��دة األميركية، تهدف 

إل��ى تعزيز أواص��ر التعاون االس��تراتيجي 

بين البلدين في ش��تى المج��االت األمنية 

والعسكرية واالقتصادية والسياسية. 

وأش��اروا إلى أن الزي��ارة تعكس حرص 

البلدين على تنمية العالقات بينهما، ودعم 

اإلرهاب  لمواجه��ة  المش��تركة  المصال��ح 

والتطرف والحفاظ على األمن واالس��تقرار 

في المنطقة، بما سيش��كل نقلة نوعية في 

مس��ار العالقات االستراتيجية المتنامية في 

ظل الدور المتزايد الذي يضطلع به كل من 

الطرفين على الساحتين اإلقليمية والدولية.

مبادئ راسخة
وقال��ت عف��راء راش��د البس��طي عض��وة 

دول��ة  إن  االتح��ادي  الوطن��ي  المجل��س 

اإلمارات تنطلق في عالقاتها تجاه الواليات 

المتح��دة األميركي��ة، وغيره��ا م��ن دول 

العال��م، من مبادئ راس��خة وثابتة، تتمثل 

في االحترام المتب��ادل، وعدم التدخل في 

الش��ؤون الداخلية للدول األخرى، وتسوية 

المنازعات بالطرق السلمية، وتعزيز السالم 

واالس��تقرار واألمن في الساحتين اإلقليمية 

والدولي��ة، والعمل على بناء أس��س الحوار 

والثقاف��ات  الحض��ارات  بي��ن  والتعاي��ش 

واألديان والش��عوب المختلفة على قاعدة 

التس��امح واالنفت��اح، بعي��داً ع��ن نزعات 

الصدام والتط��رف والتعصب والعنف، إلى 

جانب االهتمام بالبعد اإلنس��اني، وتقديم 

الدعم والمساندة إلى الشعوب التي تحتاج 

إليه��ا، خاصة في أوقات األزمات والكوارث 

والحروب وما بعدها. 

وتابعت البسطي أن التزام الدولة بهذه 

المبادئ جعلها واحدة من الدول ذات الدور 

المح��وري في مواجهة األزمات والتحديات 

اإلقليمي��ة والعالمية، وجعل منها ش��ريكاً 

مرغوباً فيه من الدول كافة، وستظل كذلك 

في المستقبل من دون أدنى شك.

وذك��رت أن الزي��ارة ستس��هم ف��ي 

تعزيز عالق��ات التعاون بي��ن البلدين، 

كما ستشكل مناسبة مهمة لبحث سبل 

التعاون في خضم األوضاع السياس��ية 

التي تمر بها المنطق��ة، كما أن الزيارة 

تعتبر محطة مهمة في تاريخ العالقات 

بي��ن البلدين، وتعكس متان��ة العالقة 

التاريخية.

شريك رئيس
ب��دوره أوضح خلف��ان عبدالل��ه بن يوخه 

عض��و المجل��س الوطن��ي االتح��ادي، أن 

الزيارة ستتناول أوجه التعاون المشترك في 

مختلف المجاالت ومنها األمني والعسكري 

والمواقف السياسية، كما تستهدف الزيارة 

استكش��اف ف��رص جدي��دة للتع��اون بين 

الجانبي��ن، الفتاً إل��ى أن عالق��ة اإلمارات 

بالوالي��ات المتحدة األميركية اس��تراتيجية 

ومتع��ددة األوجه وتس��تند إل��ى مجاالت 

ع��دة من التعاون المثمر والبناء، مؤكداً أن 

الزي��ارة جاءت في وق��ت مهم يتحقق من 

خالله��ا العديد من األه��داف ذات الطابع 

السياسي والتنموي.

وأش��ار بن يوخه إل��ى أن الزي��ارة تعزز 

الثقة االس��تراتيجية المتبادلة بين الجانبين 

باستمرار، والتي ظلت تربط بينهما عالقات 

الدع��م المتبادل والتعاون الوثيق، إذ تعتبر 

اإلم��ارات الش��ريك الرئيس��ي في الش��رق 

األوس��ط للوالي��ات المتح��دة األميركي��ة، 

منوهاً ب��أن الصعيد االقتص��ادي والتجاري 

بين البلدين يشهد زخماً قوياً للتعاون.

روابط مشتركة
من جانبه أكد محمد سالم كردوس العامري 

عض��و المجلس الوطني االتحادي، أن هذه 

الزيارة تنطوي على عدد من األمور المهمة، 

أوله��ا أنها تمثل محط��ة مهمة على صعيد 

العالقات بين البلدين، وفي إطار العالقات 

التاريخي��ة التي تجمعهم��ا، وعمق الروابط 

المشتركة وتنوعها في مختلف المجاالت.

وبي��ن العام��ري أن األم��ر الثان��ي هو 

أن الزي��ارة ستش��هد بحث تعزي��ز عالقات 

التعاون االستراتيجي بين  الصداقة وتطوير 

البلدي��ن، وهو ما يش��كل فرصة لتوس��يع 

نطاق التع��اون بين الطرفي��ن، خاصة في 

الجانب االقتصادي؛ إذ س��تتيح المزيد من 

الثنائي،  التج��اري  التبادل  الفرص لتطوي��ر 

ه��ذا إلى جان��ب م��ا تفتحه الزي��ارة من 

ف��رص اس��تثمارية متبادل��ة بي��ن البلدين 

ف��ي القطاعات االقتصادي��ة ذات االهتمام 

المتبادل، ما ينعكس إيجاباً على مصالحهما 

المشتركة.

ونوه بأن العالق��ات اإلماراتية األميركية 

ترس��خت على م��دى ما يزيد عل��ى أربعة 

عقود وفق أس��س ومبادئ ثابتة، والس��يما 

أن اإلمارات تتبنى سياس��ة خارجية تتس��م 

بالحكم��ة واالعت��دال والت��وازن تجاه دول 

العالم كافة، بما في ذلك الواليات المتحدة 

األميركي��ة، وضع أسس��ها المغفور له بإذن 

الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب 

الله ثراه، وما زالت الدولة تس��ير عليها في 

ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ 

خليف��ة بن زاي��د آل نهيان رئي��س الدولة، 

حفظه الله.

Ⅶ  خلفان بن يوخه

Ⅶ  محمد العامري

Ⅶ  ريد الظاهري Ⅶ  جمعة الكيت   Ⅶ  فؤاد الجمل Ⅶ  جمال الجروان Ⅶ  حمد العوضي 

Ⅶ  ابتسام الكتبي 

Ⅶ  عفراء البسطي

مسؤولون ورجال أعمال: اإلمارات النموذج االقتصادي األكثر جــــــــــذبًا لألميركيين إقليميًا

سياسيون: الزيارة خطــــــــــوة الستقرار المنطقة

Ⅶ أبوظبي - عبد الحي محمد 

أكد مسؤولون ورجال أعمال في أبوظبي أن دولة 

اإلمارات تش��كل اليوم المرك��ز اإلقليمي لكبريات 

الش��ركات األميركي��ة العمالق��ة، كما أنه��ا تمثل 

النم��وذج االقتصادي األكثر قب��والً لألميركيين في 

المنطقة. 

استثمارات مباشرة
ورأى جمع��ة الكي��ت الوكيل المس��اعد لش��ؤون 

أن  االقتص��اد  وزارة  ف��ي  الخارجي��ة  التج��ارة 

االستثمارات المباشرة بين البلدين تحظى بأهمية 

كبيرة، مشيراً إلى أن رصيد االستثمارات اإلماراتية 

التراكمية الداخلة إلى الواليات المتحدة األميركية 

بلغ��ت قراب��ة 3 ملي��ارات دوالر حت��ى نهاية عام 

2015، وذلك بحسب وزارة التجارة األميركية. 

ونوه بأن دولة اإلمارات استحوذت على %16.3 

من مجمل رصيد االس��تثمار المباش��ر الداخل الى 

أميركا من دول الش��رق األوس��ط، كما نما رصيد 

االستثمار اإلماراتي المباشر إلى أميركا بنسبة %5.9 

خالل عام 2015 مقارنة بعام 2014. 

ولف��ت إلى أن رصي��د االس��تثمارات األميركية 

المباش��رة في اإلمارات بلغ حتى نهاية عام 2015 

قرابة 6.85 مليارات دوالر مقابل رصيد حتى نهاية 

ع��ام 2014 بل��غ 6.59 مليارات دوالر بنس��بة نمو 

بلغت 3.9%، ومن المهم دعم هذه االس��تثمارات 

المباش��رة عل��ى الصعيدين اإلمارات��ي واألميركي 

ومضاعفتها. 

نموذج فريد 
بدوره أشار حمد العوضي عضو مجلس إدارة غرفة 

تجارة وصناعة أبوظبي إلى ضرورة تطوير وتوثيق 

العالق��ات االقتصادي��ة والتجاري��ة بي��ن اإلمارات 

وأمي��ركا، وضرورة ارتقائها إلى مس��توى العالقات 

السياسية القوية بين البلدين.

وبي��ن أن اإلمارات على الصعيد السياس��ي تعد 
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عقود عمر العالقات 

االقتصادية 
والتجارية بين 

 البلدين وهي 
في تطور مستمر
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عنص��راً  أصب��ح  والبدائ��ل  الحل��ول 

أساس��ياً من عناصر الق��وة في دولة 

اإلمارات وهو ما يتجلى في النش��اط 

الدبلوماس��ي اإلماراتي، وعمق التأثير 

ف��ي األحداث اإلقليمي��ة، األمر الذي 

يجعل اإلمارات حليفاً موثوقاً فيه، ما 

من شأنه تعزيز الشراكة االستراتيجية 

بين دولة اإلمارات والواليات المتحدة 

األميركي��ة، ال س��يما وأن األولوي��ات 

األميركية في الشرق األوسط )محاربة 

اإلقليمي،  االس��تقرار  وتأمين  داعش، 

وكب��ح زعزعة إيران الس��تقرار الدول 

العربي��ة( هي، في الحقيقة، أولويات 

إماراتية بامتياز، وتتصدر جدول أعمال 

القيادة العليا في دولة اإلمارات وهي 

خارط��ة طري��ق للسياس��ة الخارجية 

اللق��اء  أن  وأوضح��ت  اإلماراتي��ة. 

التاريخي يعكس التقدير المتنامي في 

واش��نطن لصوت االعتدال اإلماراتي، 

والتجرب��ة اإلماراتي��ة الناجح��ة ف��ي 

والتس��امح  والبناء واالعتدال  التنمية 

ومحارب��ة العن��ف وتمكي��ن المرأة، 

وهي تجرب��ة ُتعّد المنطق��ة العربية 

بأم��ّس الحاجة للنس��ج على منوالها، 

والتعّلم من دروسها.

دور محوري 
ب��دوره أك��د الدكت��ور عتي��ق جكة 

أس��تاذ العلوم السياسية ومدير مركز 

السياس��ات في جامعة اإلمارات، أن 

زيارة صاحب الس��مو الش��يخ محمد 

ب��ن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي 

نائب القائد األعلى للقوات المسلحة 

إل��ى أمي��ركا، تأتي في ظ��ل مرحلة 

بالغة األهمية من التحوالت الدولية 

واإلقليمي��ة التي تتطل��ب مزيدا من 

لمواجهة  الجه��ود  وتعزيز  التع��اون 

التحدي��ات. وأش��ار إل��ى أن الزيارة 

مؤش��ر على ال��دور المح��وري الذي 

تلعب��ه دولة اإلمارات في السياس��ة 

الدولي��ة، حيث أضحت تحتل مكانة 

خاص��ة، وتش��كل طرفا أساس��يا في 

المعادالت الدولية ال يمكن تجاوزه، 

نظرا لما تش��كله دولة اإلمارات من 

مكان��ة وبم��ا تملكه م��ن مقومات 

تساهم في تعزيز العالقات الدولية.

وأضاف: ال ش��ك أن لقاء صاحب 

الس��مو الش��يخ محمد ب��ن زايد آل 

الرئي��س األميركي دونالد  نهيان مع 

ترام��ب في ه��ذه المرحلة س��وف 

يك��ون ذا أهمية ودالالت تس��اهم 

في أمن واس��تقرار ش��عوب العالم، 

مش��يراً إلى الجه��ود الكبي��رة التي 

تقوم بها دولة اإلمارات لتعزيز األمن 

واالستقرار الدوليين من خالل العمل 

المش��ترك وتوس��يع نط��اق الجهود 

الدولي��ة م��ن أجل مواجه��ة جميع 

التحديات.
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زيارة تاريخية لتوطيد العــــــــــالقات وتعزيز األمن دوليًا

قمة تاريخية

التدّخ��ل في الش��ؤون الداخلي��ة، ما يتيح 

لش��عوب المنطقة ظروف��اً مالئمة للتنمية 

واالزدهار وتحس��ين حياة س��كانها، لذلك، 

وانطالقاً من هذه الحقيقة الراس��خة، قال 

الناطق باس��م البيت األبيض شون سبايسر، 

عش��ّية الزي��ارة، إن الرئي��س ترامب يعتبر 

االجتماع مع صاحب الس��مو الشيخ محمد 

ب��ن زايد آل نهيان »فرص��ة لتعزيز التعاون 

مع ش��ريك أساس��ي في الش��رق األوسط، 

هذه الش��راكة ليس��ت سياس��ية فحسب، 

إنما هي ش��راكة في شتى المجاالت«. كما 

تعكس هذه الزيارة قوة العالقات ومتانتها 

ورس��وخها بي��ن دول��ة اإلم��ارات العربية 

األميركية،  المتح��دة  والواليات  المتح��دة 

وه��ي العالق��ات التي بات��ت نموذجاً في 

القائمة على االحترام  المؤسسية  العالقات 

المتبادل والمصالح المشتركة، وقد حققت 

هذه العالقات عل��ى مدار العقود الماضية 

نقالت نوعية على كل المس��تويات، أبرزها 

ما يتعّلق بحجم التبادل التجاري ومس��توى 

التش��اور في المج��ال السياس��ي وملفات 

المنطقة، وفي هذه الزيارة أيضاً ثّمة فرصة 

لتعزيز هذه العالقات وتطويرها واالنطالق 

بها إلى آفاق أرحب ومجاالت أوسع، إذ إن 

التعاون بين البلدين له جذور ضاربة تاريخياً 

في مج��االت الصناعة، واالقتصاد والصحة، 

وفي المجاالت العس��كرية، وطالما أكدت 

دولة اإلمارات حرصها على المحافظة على 

العالق��ات الطيب��ة والمثمرة م��ع مختلف 

دول العالم في إطار نش��ر رس��الة الس��الم 

التي تحملها اإلمارات لكل ش��عوب األرض.  

وف��ي حين تحرص دولة اإلم��ارات العربية 

المتح��دة عل��ى االنفت��اح عل��ى الواليات 

المتحدة األميركية وتطوير العالقات معها، 

كما غيرها من القوى الدولية، فإن واشنطن 

دائماً ما تب��دي اهتماماً برأي اإلمارات في 

التطورات والمستجدات التي تشهدها وتمر 

بها منطقة الشرق األوسط.

Ⅶ تقرير: أمجد عرار

األميركيون في قائمة أكبر 10 
مستثمرين أجانب في عقارات دبي

Ⅶ دبي - مشرق علي حيدر 

كشف س��لطان بطي بن مجرن مدير دائرة 

األراضي واألمالك في دبي أن المستثمرين 

من الوالي��ات المتحدة األميركية يواصلون 

تقدمه��م ف��ي قائم��ة أكبر 10 جنس��يات 

أجنبية من المس��تثمرين في سوق عقارات 

دب��ي، فقد ج��اؤوا بالمرتبة الس��ابعة في 

قائمة الجنسيات األجنبية األكثر إقباالً على 

االستثمار في السوق، إذ ابرموا 233 صفقة 

ش��راء عقارات متنوعة بين الشقق والفلل 

والمبان��ي بقيم��ة إجمالية تج��اوزت 400 

ملي��ون درهم خالل الرب��ع األول من العام 

الجاري.

مكاسب كبيرة
وأوضح بن مجرن ل�»البيان« أن المس��تثمر 

األميرك��ي كغيره من المس��تثمرين يحصد 

مكاس��ب كبيرة من االس��تثمار في س��وق 

عقارات اإلمارات، لغياب الضرائب وسهولة 

تس��جيل الملكية العقارية والش��فافية في 

التعامالت هذا غير العائد على االس��تثمار 

بيع��اً وتأجيرا في مناخ مش��جع قائم على 

األم��ن واألم��ان وأس��لوب معيش��ة مميز 

تدعمه بنية تشريعية وخدمية غير مسبوقة 

على مستوى العالم.

وأش��ار إلى أن المس��تثمر األميركي زاد 

أخي��را م��ن حج��م اس��تثماراته إذ أصب��ح 

بالمرتب��ة الس��ابعة ف��ي الرب��ع األول من 

العام الجاري بعدما كان بالمرتبة التاس��عة 

في قائم��ة أكبر 10 جنس��يات أجنبية من 

المستثمرين خالل العام الماضي، الفتاً إلى 

أن عدد المستثمرين من الواليات المتحدة 

األميركية بلغ 649 مستثمراً ضخوا أكثر من 

1.2 مليار درهم في سوق دبي العقاري.

نمو متسارع 
وأك��د ب��ن مج��رن أن تقدم المس��تثمرين 

األميركيي��ن م��ن المرتب��ة التاس��عة إل��ى 

الس��ابعة في الربع الماضي، يؤكد جاذبية 

المنتج العقاري للمس��تثمر األميركي الذي 

يج��د في دب��ي ودول��ة اإلم��ارات العربية 

المتحدة مالًذا اس��تثمارًيا مثاالً، ليس فقط 

لألفراد، وإنما للشركات والكيانات متعددة 

الجنس��يات التي تتطلع إلى االنتش��ار في 

أسواق المنطقة.

ولف��ت إل��ى أن األوضاع الس��ائدة في 

الش��رق األوس��ط وش��مال أفريقيا لم تؤثر 

على بقاء الس��وق العق��اري في دبي خيارا 

اس��تثماريا لدى المس��تثمرين م��ن جميع 

الجنس��يات مم��ن يتطلعون إلى تس��جيل 

حض��ور لهم ف��ي هذه البقعة م��ن العالم، 

لمواكب��ة النم��و المتس��ارع، واس��تضافتها 

ألح��داث عالمي��ة مهم��ة، وف��ي مقدمتها 

معرض إكسبو 2020.

Ⅶ دبي - بشار باغ 

ارتفع��ت قيم��ة ص��ادرات اإلم��ارات إلى 

الوالي��ات المتحدة األميركي��ة إلى 1.233 

مليار دوالر في الربع األول من العام الجاري 

مقارن��ة م��ع 876 ملي��ون دوالر في الفترة 

نفس��ها من العام الماض��ي، بنمو قدره 40 

%، وذلك بحسب بيانات المكتب األميركي 

لإلحصاء. 

وبلغ��ت قيم��ة التب��ادل التج��اري بين 

البلدين خالل الربع األول من العام الجاري 

6.4 ملي��ارات دوالر، في حين وصلت قيمة 

واردات الدول��ة م��ن أميركا خالل األش��هر 

الثالثة األولى من العام الجاري إلى 5.168 

مليارات دوالر.

عالقات تجارية 
وتعليق��اً على آفاق التعاون بين البلدين، 

أكد ب��الل صابون��ي، الرئي��س التنفيذي 

لمجل��س األعم��ال األميرك��ي ف��ي دبي 

والمناطق الشمالية على أهمية العالقات 

والوالي��ات  اإلم��ارات  بي��ن  التجاري��ة 

المتحدة، مش��يراً إلى أن الدولة حافظت 

عل��ى مكانته��ا كأكب��ر س��وق للصادرات 

األميركي��ة في منطقة الش��رق األوس��ط 

وش��مال أفريقيا لثماني سنوات متتالية، 

حيث بلغ التبادل التج��اري بين البلدين 

25.73 ملي��ار دوالر في ع��ام 2016 بنمو 

قيمت��ه 265 ملي��ون دوالر، أي ما يوازي 

1.04 % مقارنة مع عام 2015. 

ولف��ت صابوني إل��ى أن الص��ادرات 

األميركي��ة إلى اإلم��ارات تواصل التفوق 

عل��ى باق��ي األس��واق اإلقليمي��ة ف��ي 

المنطقة، كما حقق��ت أميركا فائضاً في 

ميزان تجارتها مع الدولة بقيمة 19 مليار 

بالنسبة لتجارة  دوالر وهو األعلى عالمياً 

الوالي��ات المتحدة عالمي��اً فيما ارتفعت 

الواردات األميركية من اإلمارات بنس��بة 

36 % خ��الل الع��ام الماضي حيث بلغت 

قيمتها 3.36 مليارات دوالر. 

نمو متواصل 
وأوض��ح صابوب��ي أنه بالرغم م��ن أهمية 

قط��اع النف��ط والغ��از ف��ي التج��ارة بين 

البلدي��ن، إال أن حص��ة القطاع��ات غي��ر 

النفطية تس��جل نم��واً متواص��اًل في ظل 

الت��ي  االقتص��ادي  التنوي��ع  اس��تراتيجية 

تنتهجه��ا اإلم��ارات، مما يدع��م المصالح 

التجاري��ة للطرفي��ن ويص��ب ف��ي مصلحة 

تحقيق التنمية المس��تدامة باعتبارها هدفاً 

مش��تركاً لكليهما، ويأت��ي في مقدمة هذه 

القطاعات كل من الرعاية الصحية والتعليم 

واالبتكار والتقنيات والطيران باإلضافة إلى 

األطعمة والمش��روبات والنقل واالتصاالت 

والخدمات اللوجستية. 

وأش��ار صابوني إلى أن اإلمارات ترتبط 

بعالق��ات تجاري��ة م��ع جمي��ع الوالي��ات 

األميركي��ة، الفت��اً إلى وجود 1400 ش��ركة 

أميركي��ة تعم��ل ف��ي اإلم��ارات م��ع نمو 

متواص��ل في إقبال مختلف الش��ركات من 

الوالي��ات المتح��دة لتأس��يس تواج��د لها 

في دبي، بما يش��مل الش��ركات العمالقة 

ومتعددة الجنسيات باإلضافة إلى الصغيرة 

والمتوسطة. 

وبين أن أبرز الشركات األميركية العاملة 

ف��ي اإلمارات والتي تتمتع بعضوية مجلس 

األعمال األميركي تضم نخبة من األس��ماء 

وم��ن ضمنه��ا بوينغ وفيديك��س وجي إي 

وج��ي إم وآي ب��ي إم وفاي��زر وبيبس��يكو 

وي��و ب��ي إس والكثير غيره��ا التي تواصل 

االستثمار في دبي واإلمارات.

Ⅶ  عتيق جكة  

Ⅶ  سلطان بطي بن مجرن 

Ⅶ  بالل صابوني

 نمو صادرات الدولة إلى أميركا 
في الربع األول من 2017 % 40

اإلمارات أكبر 
سوق للصادرات 

األميركية في 
المنطقة للعام 

الثامن على التوالي 

مسؤولون ورجال أعمال: اإلمارات النموذج االقتصادي األكثر جــــــــــذبًا لألميركيين إقليميًا
أهم الحلفاء االس��تراتيجيين ألمي��ركا في المنطقة، 

كما أن نموذجه��ا الفريد القائم على االقتصاد الحر، 

وعلى نموذج الحياة المدني��ة المتقدمة المنفتحتة 

عل��ى اآلخرين والتعايش معهم ه��و النموذج الذي 

تفضل��ه أميركا، وهنا البد أن يتضاعف حجم التجارة 

بين البلدين.

ولف��ت إلى أن اإلمارات تعد بيئة اقتصادية آمنة، 

مؤكداً أن حجم االس��تثمارات األميركية في اإلمارات 

يص��ل لنحو 6.8 مليارات دوالر وه��و مبلغ قليل إذا 

تم قياس��ه بالعالقات اإلستراتيجية بين البلدين التي 

ازدادت رسوخا ومتانة خالل أربعة عقود.

وزاد العوض��ي أن اإلم��ارات عموم��اً وإمارة دبي 

خصوص��اً تع��د المرك��ز اإلقليمي األول للش��ركات 

األميركية، مشيرا إلى أن هذه الشركات تحقق أرباحا 

كبيرة من عملها في اإلمارات.

أكبر اقتصاد 
واتفقت ريد حمد الش��رياني الظاهري عضو مجلس 

إدارة غرف��ة تج��ارة وصناع��ة أبوظب��ي رئيس لجنة 

التج��ارة في الغرف��ة، مع ما ذكره حم��د العوضي، 

مؤك��دة على ضرورة أن يتس��م التبادل التجاري بين 

البلدي��ن بالكفاءة والتوازن، داعية إلى جذب المزيد 

من االستثمارات األميركية إلى اإلمارات. 

وأضاف��ت: من وجه��ة نظري يج��ب التركيز على 

توطيد عالقاتنا االقتصادية مع أكبر اقتصاد في العالم 

خاصة وأن ه��ذا االقتصاد يضم أح��دث االبتكارات 

في العالم.

مصالح مشتركة
 من جانبه أكد جمال الجروان األمين العام لمجلس 

اإلم��ارات للمس��تثمرين ف��ي الخ��ارج أن العالقات 

االقتصادية والتجاري��ة بين دولة اإلمارات والواليات 

المتح��دة األميركية متينة واس��تراتيجية، بدأت منذ 

أربع��ة عقود حيث ش��هدت ه��ذه العالق��ة تطورا 

كبيرا في مجال االس��تثمار المباشر والتبادل التجاري 

الق��وي بي��ن البلدين. وقال »بال ش��ك هناك مصالح 

مش��تركة اس��تراتيجية بي��ن البلدين م��ن أولوياتها 

اس��تثمار الصناديق الس��يادية اإلماراتية في أس��واق 

الم��ال األميركية منذ عقود، وتج��د هذه الصناديق 

فرصاً استثمارية كبيرة في أميركا خاصة في السندات 

الحكومية واألوراق المالية أو مشاريع البنية التحتية«.

مركز إقليمي
ون��وه الجروان بأن العالق��ات االقتصادية والتجارية 

بين البلدين مرش��حة لمزيد م��ن النمو، خاصة بعد 

أن أصبحت اإلم��ارات المركز المالي اإلقليمي األول 

في المنطقة، كما أن العديد من الشركات األميركية 

الكبرى تتخذ م��ن اإلمارات وخاصة إمارة دبي مركز 

إقليمي��ا لها في منطقة الش��رق األوس��ط وأفريقيا، 

واليوم تتمركز أعمال الش��ركات األميركية العمالقة 

مثل ش��ركة آبل وغيرها في دول��ة اإلمارات متخذة 

منه��ا منفذا تجاريا اس��تراتيجياً لألس��واق اإلقليمية 

المجاورة.

ولفت الجروان إلى أن التطور الهائل الذي شهدته 

دولة اإلمارات في تطوير بنيتها التحتية والتشريعات 

المرن��ة ونجاحها ف��ي خلق بيئة متميزة لممارس��ة 

األعمال بأس��اليب ذكي��ة ومرنة وس��ريعة التنفيذ، 

س��رع من اتخاذ الش��ركات األميركية العمالقة دولة 

اإلمارات مركزاً ال غنى عنه في المنطقة.

عالقات تاريخية 
ورأى الدكتور فؤاد الجمل عضو اللجنة االستش��ارية 

الفنية لجمعية المقاولين في أبوظبي رئيس ش��ركة 

تراس��ت للمقاوالت أن العالقات اإلماراتية األميركية 

متميزة للغاية، الفتا إلى كثرة الزيارات المتبادلة بين 

كبار المسؤولين والوزراء ورجال األعمال في البلدين 

مما يعكس أهمية العالقة التاريخية الوثيقة بينهما. 

وتابع »من خالل متابعتي ألعمال مجلس األعمال 

األميرك��ي فإن رج��ال األعم��ال األميركيين مهتمون 

جدا باالستثمار في اإلمارات نظرا للبيئة االستثمارية 

الجاذبة والمش��جعة ألي مستثمر خاصة على صعيد 

اإلعفاءات الجمركية وتملك األراضي وغيرها«.

سياسيون: الزيارة خطــــــــــوة الستقرار المنطقة
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