
Ⅶ جاكرتا - وام 

وصــل صاحــب الســمو الشــيخ محمد 

بــن زايــد آل نهيــان ولي عهــد أبوظبي 

نائــب القائد األعلى للقوات المســلحة، 

إلى العاصمــة جاكرتا في زيارة دولة إلى 

جمهورية إندونيســيا الصديقة. وكان في 

مقدمة مســتقبلي ســموه لــدى وصوله 

مطــار ســويكارنو هاتــا الدولــي، جوكو 

ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا. ولدى 

وصــول موكب صاحب الســمو الشــيخ 

محمد بن زايد آل نهيان إلى قصر بوغور، 

ترافقــه فرق خيالة وعســكرية وشــعبية 

احتفــاء بالزيارة، جرت لســموه مراســم 

اســتقبال رســمية، حيث ُعزف السالمان 

الوطنيان لدولة اإلمارات العربية المتحدة 

أطلقت  بينمــا  إندونيســيا،  وجمهوريــة 

المدفعيــة 21 طلقــة تحية لســموه ثم 

اســتعرض يرافقه الرئيس األندونيسي ثلة 

من حرس الشرف اصطفت تحية لسموه، 

كمــا اصطــف مجموعــة مــن األطفال 

ملوحين بأعــالم الدولتين مرحبين بزيارة 

سموه إلى إندونيسيا.

وصافــح الرئيــس اإلندونيســي الوفد 

المرافق لصاحب الســمو الشــيخ محمد 

بــن زايد آل نهيــان، ثم صافــح صاحب 

الســمو الشــيخ محمد بن زايد آل نهيان 

كبار مســتقبليه من الوزراء ورجال الدولة. 

وبعدها عقد صاحب السمو الشيخ محمد 

بن زايد آل نهيان وجوكو ويدودو جلســة 

مباحثات رسمية في قصر بوغور الرئاسي 

بالعاصمــة جاكرتــا، تناولت ســبل تعزيز 

المشــترك  والتعاون  الصداقــة  عالقــات 

بيــن دولــة اإلمــارات العربيــة المتحدة 

وجمهوريــة إندونيســيا، إضافة إلى عدد 

مــن القضايــا اإلقليميــة والدوليــة ذات 

االهتمام المشترك.

وخالل جلســة المباحثات أكد صاحب 

الســمو الشــيخ محمد بن زايد آل نهيان 

المتحدة  العربيــة  اإلمــارات  »أن دولــة 

بقيــادة صاحب الســمو الشــيخ خليفة 

بــن زايد آل نهيان رئيــس الدولة، حفظه 

الله، لديها اهتمام كبير بتوثيق العالقات 

والشــراكات مع جمهورية إندونيسيا في 

ة والحيوية،  الكثيــر من المجــاالت المهمَّ

خاصة في مجاالت النفط والغاز والطاقة 

دة والزراعة والســياحة واالستثمار  المتجدِّ

وغيرها من المجاالت األخرى«.

ونقل صاحب السمو الشيخ محمد بن 

زايــد آل نهيان إلى الرئيس اإلندونيســي 

تحيات صاحب الســمو الشيخ خليفة بن 

زايــد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، 

وتمنياته لجمهورية إندونيســيا الصديقة، 

م واالستقرار  حكومًة وشــعباً، بدوام التقدُّ

واالزدهــار، معربــاً عــن تقديــره حفاوة 

االستقبال وكرم الضيافة، اللذين لمسهما 

والوفد المرافق منذ الوصول إلى األراضي 

اإلندونيسية، وســعادته بزيارة إندونيسيا 

ولقــاء الرئيــس جوكو ويــدودو، لبحث 

ســبل تعزيز العالقــات الثنائيــة، وتبادل 

وجهات النظــر حول القضايــا والملفات 

المستوَيين  المشترك على  ذات االهتمام 

اإلقليمي والعالمي.

وقــال ســموه: »لقــد عبَّــرت الزيارة، 

التــي قــام بها المغفــور له الشــيخ زايد 

بــن ســلطان آل نهيان، طيَّــب الله ثراه، 

لجمهورية إندونيســيا الصديقة، في عام 

1990، عن األهمية الكبيــرة التي توليها 

قيادة دولة اإلمارات للعالقات اإلماراتية - 

اإلندونيســية منذ سنوات طويلة، ومّثلت 

منطلقاً لما شــهدته هذه العالقات، خالل 

الســنوات الماضية، من نمــوٍّ وتقدم في 

المجاالت المختلفة، وهناك رؤية إماراتية 

للمزيــد من تطوير هــذه العالقات خالل 

المرحلة المقبلة«.

العالقــات  أن  إلــى  ســموه  وأشــار 

تملــك  البلديــن  بيــن  االقتصاديــة 

مــات النماء  الكثيــر مــن الفــرص ومقوِّ
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محمد بـن زايــد: بقيادة خليفة حريصــــــــون على توثيق الشراكات مع إندونيسيا
عقـد جلسة محادثات مع جوكو ويدودو وبـــــــــــــــحثا عددًا من القضايا اإلقليمية والدولية

� محمد بن زايد وجوكو ويدودو يستعرضان ثلة من حرس الشرف  

ولي عهد أبوظبي: 

Ⅶ زيارة الشيخ زايد إلندونيسيا عام 1990 عّبرت عن األهمية الكبيرة 
التي توليها قيادة الدولة لعالقات البلدين

Ⅶ  البلدان يملكان الكثير من الفرص ومقّوِمات النماء واالزدهار التي 
من المهم استثمارها خالل الفترة المقبلة

� محمد بن زايد وجوكو ويدودو خالل مراسم االستقبال

� محمد بن زايد لدى وصوله إلى جاكرتا وجوكو ويدودو في مقدمة مستقبليه  | تصوير: محمد الحمادي وحمد الكعبي وعيسى الحمادي

� محمد بن زايد وجوكو ويدودو خالل االستقبال  � محمد بن زايد يصافح األطفال�محمد بن زايد يصافح مستقبليه

� محمد بن زايد يصافح األطفال الذين اصطفوا لتحية سموه بحضور جوكو ويدودو



واالزدهــار، التــي من المهم اســتثمارها 

خــالل الفتــرة المقبلة لمزيــد من تعزيز 

الروابــط التنمويــة، لما فيه خيــر ونماء 

البلدين والشعبين الصديقين.

الرئيس اإلندونيسي  ومن جانبه رّحب 

بزيارة صاحب الســمو الشــيخ محمد بن 

زايــد آل نهيان إلى بالده، معرباً عن ثقته 

بأن هــذه الزيارة تدعم بقــوة العالقات 

المتينــة بين البلدين وتعزز أوجه التعاون 

والعمــل المشــترك بين دولــة اإلمارات 

وإندونيسيا. كما أكد الرئيس اإلندونيسي 

حــرص بالده على تعزيــز عالقاتها بدولة 

المتحــدة وتنميتها إلى  العربية  اإلمارات 

آفــاق جديــدة مــن التعاون والشــراكة 

الثنائية التي تخدم أهداف البناء والتنمية 

والتقدم في البلدين. 

مشاريع استثمارية
إلــى  اإلماراتييــن  المســتثمرين  ودعــا 

اســتغالل الفرص االستثمارية القائمة في 

إندونيســيا والتركيز على المشــاريع ذات 

الجــدوى االقتصادية والتجارية والزراعية، 

مؤكداً اإلرادة السياســية القوية لحكومة 

بالده لتشــجيع االســتثمار وتهيئة البيئة 

المناسبة لدعمه.

واســتعرض الجانبــان خالل الجلســة 

أوجه وفــرص التعاون بيــن البلدين في 

واالقتصاديــة  االســتثمارية  المجــاالت 

والثقافية والتنموية والزراعية، إضافة إلى 

العديد من الجوانب الحيوية التي تحظى 

باهتمــام البلديــن واآلفاق المســتقبلية 

الواعدة لتطويرها.

كمــا تطرقت محادثــات الجانبين إلى 

مجمــل القضايا اإلقليميــة والدولية ذات 

االهتمام المشــترك وتداعيات التطورات 

التي تشــهدها المنطقة، وتبادال وجهات 

النظر بشأنها.

وأكــد الجانبــان فــي ختام الجلســة 

حرص دولــة اإلمارات العربيــة المتحدة 

وجمهورية إندونيســيا على توسيع آفاق 

المشــترك  والعمل  التعــاون  ومجــاالت 

بينهما وتنويعها تلبية لمتطلبات المرحلة 

الحاليــة والمســتقبلية، وذلك في ظل ما 

تتميز به عالقــات الجانبين من إمكانات 

وفرص كبيرة للنمو، وخاصة في مجاالت 

االســتثمار والتكنولوجيا والزراعة واألمن 

السياســية  اإلرادة  بجانــب  الغذائــي، 

المشــتركة لقيادتي البلديــن الصديقين، 

كمــا أكدا الجهود المشــتركة في محاربة 

التطــرف واإلرهاب، وشــددا على  آفــة 

أهميــة ترســيخ ونشــر قيــم التســامح 

والتعاون والتعايش المشترك بين شعوب 

العالم لتنعم باألمن واالســتقرار والتقدم، 

مؤكديــن ضــرورة مضاعفــة المجتمــع 

الدولــي جهوده لتحقيق الســالم واألمن 

في المنطقة والعالم.

يرافق صاحب السمو الشيخ محمد بن 

زايد آل نهيان وفــٌد يضم كاًل من الفريق 

سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب 

رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو 

الشــيخ حامد بــن زايد آل نهيــان رئيس 

ديوان ولي عهد أبوظبي، والشــيخ محمد 

بــن حمد بــن طحنون آل نهيــان رئيس 

للمطارات،  أبوظبي  إدارة شــركة  مجلس 

ومعالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير 

االقتصاد، ومعالي ســهيل بن محمد فرج 

الطاقة والصناعة،  المزروعي وزيــر  فارس 

ومعالي حســين بــن إبراهيــم الحمادي 

وزيــر التربية والتعليم، ومعالي نورة بنت 

محمــد الكعبي وزيــرة الثقافــة وتنمية 

المعرفــة، ومعالــي الدكتور ســلطان بن 

أحمد الجابر وزير دولة، ومعالي علي بن 

حماد الشامسي نائب األمين العام لألمن 

الوطني، وخلــدون خليفة المبارك رئيس 

جهاز الشــؤون التنفيذية، ومحمد مبارك 

المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي، 

والشــيخة حصة بنت محمد بن حمد بن 

طحنون آل نهيــان، ومحمد عبد الله بن 

مطلق الغفلي ســفير الدولة لدى جاكرتا، 

وعدد من كبار المسؤولين في الدولة. 
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محمد بـن زايــد: بقيادة خليفة حريصــــــــون على توثيق الشراكات مع إندونيسيا
عقـد جلسة محادثات مع جوكو ويدودو وبـــــــــــــــحثا عددًا من القضايا اإلقليمية والدولية

� محمد بن زايد مصافحاً الرئيس اإلندونيسي

الرئيس اإلندونيسي: 

 Ⅶ زيارة محمد بن زايد تدعم العالقات المتينة بين البلدين وتعزز 
أوجه التعاون المشترك 

Ⅶ الجانبان شددا على ترسيخ ونشر قيم التسامح والتعايش 
المشترك بين الشعوب لتنعم باألمن واالستقرار 

� محمد بن زايد مصافحاً كبار المسؤولين اإلندونيسيين

�  جوكو ويدودو مصافحاً سيف بن زايد

� محمد بن زايد يحيي األطفال الذين اصطفوا للترحيب بزيارة سموه

� سموه خالل االستقبال

� سيف وحامد بن زايد ومحمد بن طحنون وسلطان المنصوري وسهيل المزروعي وحسين الحمادي ونورة الكعبي وسلطان الجابر وحصة بنت محمد

� محمد بن زايد وجوكو ويدودو خالل اللقاء
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بحضور محمد بن زايــــــــــــــــد والرئيس اإلندونيسي 

Ⅶ جاكرتا - وام 

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد 

آل نهيــان ولي عهد أبوظبي نائب القائد 

األعلى للقوات المسلحة، وجوكو ويدودو 

رئيس جمهورية إندونيسيا الصديقة أمس 

مراسم تبادل وتوقيع اتفاقيات ومذكرات 

تفاهــم بيــن البلدين تهــدف إلى تطوير 

التعاون الثنائي بيــن البلدين وفتح آفاق 

جديــدة للعمل المشــترك فــي مختلف 

القطاعات.

وشملت االتفاقيات التي تبادلها 
البلدان:

1- اتفاقيــة حماية وتشــجيع االســتثمار 

تبادلهــا من جانــب دولــة اإلمارات 

العربيــة المتحــدة معالــي الدكتــور 

ســلطان بن أحمد الجابــر وزير دولة، 

ومــن الجانــب اإلندونيســي ريتنــو 

ليستاري بريانساري مارسودي - وزيرة 

الخارجية.

2- مذكــرة تفاهم إلنشــاء لجنة قنصلية 

مشــتركة، تبادلهــا من جانــب دولة 

اإلمــارات العربيــة المتحــدة معالي 

الدكتور ســلطان بن أحمد الجابر وزير 

دولة، ومن الجانب اإلندونيسي ريتنو 

بريانســاري مارسودي وزيرة  ليستاري 

الخارجية.

3- مذكــرة تفاهم للتعاون فــي المجال 

الدفاعــي تبادلهــا معالــي الدكتــور 

ســلطان بن أحمد الجابــر وزير دولة 

مــع رياميــزارد رياكودو وزيــر الدفاع 

اإلندونيسي.

4- مذكــرة تفاهــم فــي مجــال الثــروة 

الســمكية ــــ وزارة التغيــر المناخي 

والبيئة، تبادلها معالي الدكتور سلطان 

بن أحمد الجابر وزير دولة مع سوسي 

بودجياســتي وزيرة الشــؤون البحرية 

والثروة السمكية.

 5- مذكــرة حول تعديــل اتفاقية تجنب 

االزدواج الضريبــي الموقعة في تاريخ 

الدكتور  1995/11/30 وقعهــا معالي 

ســلطان بن أحمد الجابــر وزير دولة 

وســري موليانــي إندراواتــي وزيــرة 

المالية.

6 - اتفاقيــة تعاون في مجال المســاعدة 

الشــؤون  فــي  المتبادلــة  اإلداريــة 

الجمركية، تبادلها معالي ســلطان بن 

ســعيد المنصوري وزيــر االقتصاد مع 

سري مولياني اندراواتي وزيرة المالية.

7ــ مذكــرة تفاهم في مجال الســياحة، 

تبادلهــا معالــي ســلطان بن ســعيد 

المنصــوري وزير االقتصــاد مع عارف 

يحي وزير السياحة.

8 ــ مذكرة تفاهم للتعاون في المجاالت 

»أدنوك« توّقع اتفاقًا للنفط والغاز مع »برتامينا«
Ⅶ بوجور - وام

وّقعت شــركة بترول أبوظبي الوطنية 

»أدنــوك«، أمــس، اتفاقــاً مع شــركة 

برتامينا  بي.تــي  اإلندونيســية  الطاقة 

المملوكــة للدولة للتعــاون في مجال 

النفــط والغاز فــي كال البلدين، وعلى 

الصعيد العالمي.

وأكــد معالــي الدكتور ســلطان بن 

أحمــد الجابــر، وزيــر دولــة، رئيــس 

الرئيس  لإلعــالم،  الوطنــي  المجلــس 

أبوظبــي  بتــرول  لشــركة  التنفيــذي 

الوطنية »أدنوك« ومجموعة شركاتها«، 

أن توقيــع اتفاقيــة إطاريــة للتعــاون 

االســتراتيجي الشــامل بيــن »أدنوك« 

و»بــي تــي برتامينا )بيرســيرو(« يأتي 

تماشــياً مع توجيهات القيادة الرشيدة 

التعــاون  عالقــات  وترســيخ  بتعزيــز 

واالستثمارات  االستراتيجية  والشراكات 

في أنحاء العالم.

وقال إن االتفاقيــة اإلطارية تعكس 

عالقات الصداقــة الوثيقة القائمة بين 

إندونيســيا،  اإلمارات وجمهورية  دولة 

التــي تمتلــك قاعدة صناعية واســعة 

وتمثــل إحدى أســواق الطاقــة التي 

تشــهد نمــواً متســارعاً، وذلــك مــن 

خالل توفيــر المزيد من فرص التعاون 

المهمــة بيــن »أدنــوك« و»برتامينا« 

وتطوير المشــاريع التي تحقق أهدافنا 

االستراتيجية المشتركة.

وأضاف معاليه: »يؤكد هذا التعاون 

أدنوك  ســعي  »برتامينــا«  مــع 

لتعزيز القيمة في كل مجاالت 

وجوانــب محفظــة أعمالنا، 

أهدافنــا  يدعــم  أنــه  كمــا 

نطــاق  لتوســيع  الطموحــة 

لترسيخ  الدولية  اســتثماراتنا 

أدنوك كشركة عالمية  مكانة 

للطاقة«.

تقييم الفرص
وّقع االتفاقية معالي الدكتور ســلطان 

أحمد الجابر والسيدة نيك ويدياواتي، 

المديــرة اإلدارية والرئيســة التنفيذية 

لشركة »برتامينا«.

ووفقــاً لالتفاقية اإلطاريــة للتعاون 

الطرفــان  ســيقوم  االســتراتيجي، 

بتقييــم فــرص التعاون فــي مجاالت 

واإلنتــاج،  والتطويــر  االستكشــاف 

وتوزيــع وبيــع المشــتقات البترولية، 

ويغطي  والبتروكيماويــات.  والتكريــر 

نطاق المشاريع قيد الدراسة المشاركة 

فــي أعمــال االستكشــاف والتطويــر 

واإلنتــاج في قطاع النفــط والغاز في 

دولــة اإلمارات، باإلضافــة إلى أعمال 

التكرير والبتروكيماويات والغاز 

الطبيعــي المســال والغــاز 

ووقود  المســال  البترولــي 

الطائرات وفرص بيع الوقود 

إندونيســيا،  في  بالتجزئــة 

كمــا اتفــق الطرفــان علــى 

استكشاف مختلف أشكال التعاون 

المتاحة في  الفرص  االســتراتيجي في 

مجاالت النقــل والتجارة والتخزين في 

كل مــن دولة اإلمــارات وإندونيســيا 

شــركة  »برتامينــا«  وتعــد  والعالــم. 

طاقة مملوكة للدولة في إندونيســيا، 

وتديــر أعمــاالً متكاملــة تشــمل كل 

مجــاالت ومراحــل قطــاع الطاقة في 

إندونيســيا، كمــا تعمل على توســعة 

وتعزيــز حضورها في الخــارج. وتنتج 

الشــركة وتوزع منتجــات الطاقة مثل 

الوقود ومواد التشحيم والغاز البترولي 

المســال  الطبيعــي  والغــاز  المســال 

والبتروكيماويــات. وتمتلك »برتامينا«، 

حالياً ســت مصافــي لتكرير النفط في 

إندونيسيا بطاقة إنتاجية إجمالية تبلغ 

1.1 مليــون برميل يومياً، كما تقوم في 

الوقــت ذاتــه بتطوير مشــاريع إلنتاج 

الطاقة المتجددة من عدد من الموارد 

المحتملة في إندونيسيا.

تأمين اإلمدادات
نيــك ويدياواتــي: »تخطــط  وقالــت 

»برتامينا« لزيادة طاقتها التكريرية من 

خالل إضافة مليون برميل إلى ســعتها 

اليومية من خالل تنفيذ مشاريع الخطة 

الرئيســية لتطوير المصافي والمصافي 

محلياً.. مؤكدة ثقتها بأن الشــراكة مع 

»أدنــوك« تمثــل إنجازاً مهماً لشــركة 

»برتامينــا« لتأميــن إمــدادات الطاقة 

من الخارج.. مشــيرة إلــى أن اهتمام 

»أدنوك« بالمشــاركة في قطاع النفط 

والغاز في إندونيســيا يعد أمــراً مهماً 

لدعــم »برتامينــا« في ضمــان توفير 

الطاقة للشعب اإلندونيسي.

»مبادلة« توّقع  مع شركات إندونيسية 
مذكرة تفاهم في البتروكيماويات 

Ⅶ أبوظبي - البيان

وقعت شركة مبادلة لالستثمار »مبادلة«، 

أمس، مذكرة تفاهم الستكشاف فرص 

التعــاون في مجال البتروكيماويات في 

إندونيســيا، مع كل من شــركة »أو إم 

في«، والشركتين، »بي تي شاندرا 

للبتروكيماويات«،  آسري 

و»بي تي شــاندرا آسري 

بيركاســا« الرائدتيــن في 

قطاع البتروكيماويات في 

إندونيسيا.

الكعبــي،  مصبــح  االتفاقيــة  وقــع 

البتــرول  التنفيــذي لقطــاع  الرئيــس 

والبتروكيماويــات فــي شــركة مبادلة 

ســيلي،  راينــر  والدكتــور  لالســتثمار، 

الرئيس التنفيذي لشــركة »أو إم في«، 

وإروين ســيبوترا، رئيس مجلس اإلدارة 

فــي كٍل من »بي تي شــاندرا آســري 

شــاندرا  تي  و»بي  للبتروكيماويــات«، 

آسري بيركاسا«.

وتؤكد مذكرة التفاهــم عزم »مبادلة« 

المتاحــة  الفــرص  استكشــاف  علــى 

البتروكيماويات في  للتعاون في مجال 

الشركات  إندونيســيا، حيث ســتعمل 

الموقعــة على االتفاقية على تشــكيل 

مجموعات عمــل لتحديد جدول إطار 

مشترك لتقييم الفرص.

فرص نمو
مصبــح  واســتعرض 

إرث  الكعبــي 

الطويل  »مبادلــة« 

جنوب  منطقة  في 

مشيراً  آســيا،  شرق 

إلى فرص النمو المتاحة في السوق 

اإلندونيسي.

وقال: »تعمل »مبادلة« في إندونيســيا 

ألكثــر مــن 10 أعــوام عبــر شــركاتها 

أنشــطتها  تغطي  التــي  االســتثمارية، 

مختلف مراحل سلســلة القيمة، حيث 

نعتبــر هــذه الدولة اآلســيوية ســوقاً 

اســتراتيجية، ونتطلــع ألن يثمر توقيع 

هذه المذكرة عن فرص محتملة للنمو 

بالنســبة لمبادلــة وشــركاتها التابعــة 

وشركائها الرئيسيين«.
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� محمد بن زايد وجوكو ويدودو يشهدان تبادل نورة الكعبي ومهاجر أفندي مذكرة للتعاون الثقافي
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بحضور محمد بن زايــــــــــــــــد والرئيس اإلندونيسي 

»موانئ دبي العالمية« تطلق شراكة بـ 1.2 مليار دوالر في إندونيسيا
Ⅶ دبي - البيان

وّقعت »موانــئ دبي العالميــة«، المحّفز 

الرائــد للتجــارة العالميــة، والمجموعــة 

جروب«،  »ماسبيون  الكبرى  اإلندونيســية 

أوليتين إلنشــاء ميناء  اتفاقيتيــن  أمــس، 

حاويــات ومنطقة لوجســتية صناعية في 

جــاوة الشــرقية بتكلفــة تبلــغ 1.2 مليار 

دوالر. وحضر مراسم االتفاق كل من بودي 

كاريا ســومادي، وزير النقل اإلندونيســي؛ 

وريني سورنو، وزيرة المؤسسات المملوكة 

للدولة.  ويعد المشــروع المشــترك األول 

مــن نوعه في قطــاع النقل اإلندونيســي 

لشــراكة مــع القطاع الخاص تضم شــريكاً 

اســتثماراً أجنبياً مباشراً، وشركة إندونيسية 

مــن القطــاع الخــاص »ماســبيون« فــي 

ســياق التعاون بمجال الخدمــات البحرية 

مع الشــركة المشــغلة للخدمات البحرية 

والمملوكة من قبل الحكومة »بيليندو 3«.

بوابة تجارية
ويهدف اتفاقاً مذكرات الشروط الموقعين 

إلــى إنشــاء محطــة حاويــات ومنطقــة 

لوجســتية صناعية متطــورة ومتكاملة من 

المتوقــع أن تؤدي دوراً حيوياً كونها بوابة 

تجارية في جاوة الشرقية.

التعــاون  علــى  االتفاقيــات  وتنــص 

فــي تشــييد مينــاء الحاويات »ماســبيون 

انترناشــيونال كونتينر بورت« في جريسيك 

بمقاطعة جاوة الشــرقية باســتثمار قيمته 

1.2 مليــار دوالر وســتبلغ قــدرة الميناء 3 

مالييــن حاويــة نمطيــة قيــاس 20 قدماً 

وسيستخدم الطاقة الكهربائية في عملياته 

بهدف التقليل من انبعاثات الكربون.

ويمكن للمنطقة اللوجســتية الصناعية 

المتكاملــة التي تمتد على مســاحة 360 

هكتــاراً أن توفــر بيئــة تجاريــة عالميــة 

المستوى إلندونيســيا والشركات الدولية، 

بمــا يســهم في تعزيــز النمــو االقتصادي 

وخلق المزيد من فرص العمل. 

ومــن المتوقــع أن يبــدأ العمــل على 

المشروع في وقت الحق من العام الجاري، 

فيما ُيخطط لتدشــين العمليــات التجارية 

خــالل النصف األول من عام 2022، حيث 

تتمثل رؤية المشــروع بدعم البنية التحتية 

في جــاوة الشــرقية، ضمن إطــار برنامج 

تســريع النمو االقتصــادي، الــذي أطلقه 

الرئيس جوكو ويدودو. 

إضافة قّيمة
وقال سلطان أحمد بن سلّيم، رئيس مجلس 

لمجموعــة  التنفيــذي  والرئيــس  اإلدارة 

»موانئ دبــي العالمية«، رئيس مؤسســة 

الموانئ والجمــارك والمنطقة الحرة بهذه 

المناسبة: »ستشــكل هذه الشراكة إضافة 

قّيمــة إلــى محفظتنــا العالميــة وخطوة 

جديدة على طريق توســعنا المستمر، كما 

ستعزز التزامنا الراسخ بجمهورية إندونيسيا 

التي تعّد من أهم اقتصادات العالم«.

وأضــاف: »إن نموذج أعمالنــا ورؤيتنا 

يتماشــيان مع التزام الرئيس اإلندونيســي 

فــي مواصلــة التركيز على البنــى التحتية 

وضمان أن تكون مترابطة فما بينها. ونحن 

على ثقة بأن المشــروع سيسهم في تعزيز 

العالقــات المتميــزة بين دولــة اإلمارات 

والحكومة اإلندونيســية وشــركة »بيليندو 

3«، ودفــع حضور موانئ دبي العالمية في 

إندونيسيا إلى مستويات جديدة«.

وأنهــت »موانئ دبــي العالمية« اتفاق 

االمتياز مع »بيليندو 3« في محطة حاويات 

سورابايا في أبريل 2019.

شراكة استراتيجية
الشــراكة  الجديــدة  االتفاقــات  وتؤكــد 

االســتراتيجية طويلــة األمد فــي التنمية 

االقتصاديــة للبالد، والتي شــهدت تقدماً 

ملموســاً خــالل األعوام القليلــة الماضية. 

وتجــدر اإلشــارة إلــى أن إندونيســيا هي 

صاحبــة أعلى معــدل نمو لقطــاع تجارة 

التجزئة اإللكترونية بمنطقة جنوب شــرق 

آسيا.

وقــال عليــم ماركوس، رئيــس مجلس 

لمجموعــة  التنفيــذي  والرئيــس  اإلدارة 

التعاون تطوراً  »ماســبيون: »يشــكل هذا 

حيوياً وهاماً بالنسبة لمجموعتينا، وخطوة 

جديــدة علــى طريــق توســع مجموعــة 

ماسبيون«.

� سلطان بن سلّيم خالل توقيع االتفاقية  |  من المصدر
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الثقافيــة تبادلهــا معالي نــورة بنت 

محمد الكعبــي وزيرة الثقافة وتنمية 

المعرفــة مع الدكتــور مهاجر أفندي 

وزير التعليم والثقافة.

 9ــ مذكــرة تفاهم في مجــال الصناعة 

تبادلها، معالي ســهيل بن محمد فرج 

فارس المزروعي وزير الطاقة والصناعة 

مع أيرالنغا هارتارتو وزير الصناعة.

10- اتفاقية إطارية اســتراتيجية شــاملة 

في مجــال التكريــر والبتروكيماويات 

الغــاز  وتســويق  التجزئــة  وقطــاع 

الغــاز  وتجــارة  المســال  البترولــي 

تبادلهــا معالي  المســال،  الطبيعــي 

الدكتور ســلطان بن أحمد الجابر وزير 

دولة الرئيس التنفيذي لشــركة بترول 

أبوظبــي الوطنية )أدنوك( ومجموعة 

شــركاتها، مع نيك ويدياواتي المديرة 

اإلدارية والرئيســة التنفيذية لشــركة 

»برتامينا«.

11 ــــ مذكــرة تفاهــم بيــن »مبادلة« 

وشركة شاندري عصري، تبادلها مصبح 

التنفيــذي لقطاع  الرئيــس  الكعبــي 

البتــرول في شــركة مبادلة مع اروين 

ســيبوترا رئيس ومدير شــركة شاندرا 

أسري للبتروكيماويات.

12 ــ مذكرة تفاهم بين مؤسســة موانئ 

دبــي العالمية ومجموعة ماســبيون، 

تبادلها سلطان بن سليم رئيس مجلس 

إدارة المؤسســة مع عليــم ماركوس 

رئيس مجلس اإلدارة للمجموعة.

االتفاقيــات  تبــادل  مراســم  وحضــر 

ومذكرات التفاهم بيــن البلدين، الفريق 

ســمو الشــيخ ســيف بن زايد آل نهيان 

نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، 

وســمو الشــيخ حامد بن زايــد آل نهيان 

رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، والشــيخ 

محمــد بــن حمد بن طحنــون آل نهيان 

أبوظبــي  إدارة شــركة  رئيــس مجلــس 

للمطــارات، ومعالي ســلطان بن ســعيد 

المنصوري وزير االقتصاد، ومعالي ســهيل 

بــن محمد فرج فــارس المزروعــي وزير 

الطاقــة والصناعــة، ومعالي حســين بن 

إبراهيم الحمــادي وزير التربية والتعليم، 

ومعالي نورة بنــت محمد الكعبي وزيرة 

الثقافة وتنمية المعرفة، ومعالي الدكتور 

سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة، وعلي 

بن حماد الشامســي نائــب األمين العام 

لألمن الوطنــي، وخلدون خليفة المبارك 

التنفيذية، ومحمد  الشــؤون  رئيس جهاز 

مبارك المزروعي وكيــل ديوان ولي عهد 

أبوظبي، والشــيخة حصة بنت محمد بن 

حمد بــن طحنــون آل نهيــان، ومحمد 

عبدالله بن مطلق الغفلي ســفير الدولة 

لدى الجمهورية اإلندونيســية وعدد من 

كبار المسؤولين في الدولة.

Ⅶ اتفاقية إطارية استراتيجية شاملة في التكرير والبتروكيماويات وقطاع التجزئة 

Ⅶ تضمنت االتفاقيات مجاالت تسويق الغاز البترولي المسال وتجارة الغاز الطبيعي المسال

� محمد بن زايد وجوكو ويدودو يشهدان تبادل سهيل المزروعي وأيرالنغا هارتارتو مذكرة تفاهم في مجال الصناعة

 اتفاقية ومذكرة تفاهم تعّزز التعـــــــــــــــــاون بين اإلمارات وإندونيسيا 

� محمد بن زايد وجوكو ويدودو يشهدان تبادل سلطان الجابر ورياميزارد رياكودو مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الدفاعي

مكتوم بن محمد: يزداد فخرنا بـ»موانئ دبي 
العالمية« بتعاونها مع »ماسبيون«

Ⅶ دبي - البيان

قال سمو الشــيخ مكتوم بن محمد بن 

راشــد آل مكتــوم، نائب حاكــم دبي، 

في تدوينة عبر حســابه في موقع 

التواصــل االجتماعي »تويتــر«: »يزداد 

فخرنــا بشــركة موانــئ دبــي العالمية 

التــي تعد من أكبر قصــص النجاح التي 

صّدرتهــا دبي للعالم والتــي تدير اليوم 

78 ميناء حــول العالم في أكثر من 40 

دولة فــي 6 قارات. واليــوم تضاف لها 

إندونيســيا بتوقيع مذكــرة التفاهم مع 

مجموعة ماســبيون خالل زيارة صاحب 

السمو الشيخ محمد بن زايد حفظه الله 

إلندونيسيا«.



Ⅶ  جاكرتا - وام 

قام صاحب السمو الشــيخ محمد بن زايد 

آل نهيان، ولــي عهد أبوظبي، نائب القائد 

األعلى للقــوات المســلحة، يرافقه جوكو 

ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا، بجولة 

في حدائق قصر بوغور الرئاسي التي تطوق 

القصــر، حيث تحتوي علــى 341 نوعاً من 

األشــجار والنباتــات و591 غــزاالً تعيــش 

في أنحــاء القصر، إضافة إلــى العديد من 

النافورات وبرك أزهار اللوتس.

 وغرس صاحب السمو الشيخ محمد بن 

زايد آل نهيان والرئيس اإلندونيســي شجرة 

في حديقة القصر للداللة على عمق وتجذر 

العالقات بين البلدين.

ودّون ســموه كلمة في ســجل كبار 

زوار قصــر بوغور الرئاســي قــال فيها: 

»ســعدت بزيارة جمهورية إندونيســيا 

الصديقة ولقاء رئيســها جوكو ويدودو، 

وأعرب عن شــكري وتقديــري لحفاوة 

االســتقبال وكــرم الضيافــة، عالقــات 

الصداقــة والتعــاون بين بلدينــا قوية 

ومتينــة، متمنياً لها مزيداً من الرســوخ 

والتطــور في المســتقبل لما فيه صالح 

البلدين والشعبين الصديقين«.

وقد أقام رئيس إندونيســيا مأدبة غداء 

تكريماً لصاحب الســمو الشــيخ محمد بن 

زايد آل نهيان والوفد المرافق.

رمز  
وتعــد زراعة األشــجار في حديقــة القصر 

الرئاســي عــادة متبعة مع الرؤســاء وكبار 

الضيوف، حيث تعبر عــن الصداقة القوية 

بين إندونيسيا ودول العالم، وتوضع لوحة 

يكتب عليها تاريخ زرع الشجرة والشخصية 

التي غرست تلك الشجرة.

ويطلــق على الشــجرة التي تم غرســها 

شــجرة دامــار، وهــي نــوع مــن أنــواع 

الصنوبريــات وأصلها إندونيســيا، وتنتشــر 

مــن جزيــرة مالوكو وجزيرة سوالويســي، 

واشتهرت هذه الشجرة باستخراج عصاراتها 

واســتخدامها إلنتــاج الصمــغ، وتعتبر من 

األشــجار الضخمة ويصــل ارتفاعها إلى 65 

متراً، ويبلغ حجم ساقها 1.5 متر.

ورافق سموه خالل الجولة الفريق سمو 

الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس 

مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ 

حامــد بــن زايــد آل نهيان رئيــس ديوان 

ولي عهــد أبوظبــي، ومعالي ســهيل بن 

محمد فرج فــارس المزروعي وزير الطاقة 

والصناعة.
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■ محمد بن زايد وجوكو ويدودو وسيف وحامد بن زايد وسهيل المزروعي  ■ محمد بن زايد وجوكو ويدودو خالل جولة في حدائق قصر بوغور الرئاسي  

»آسياد جاكرتا« حجر الزاوية في التعاون الرياضي بين البلدين 
Ⅶ  أبوظبي - وام 

حملــت دورة األلعاب اآلســيوية »جاكرتا 

2018« أجمل الذكريات للرياضة اإلماراتية 

في تاريخ مشــاركاتها بــدورة األلعاب 

اآلسيوية التي انطلقت في منتصف 

في  الماضــي، وتحديــداً  القــرن 

عــام 1951 من مدينــة نيودلهي 

الهندية. فلم تحقق بعثة اإلمارات 

أبداً على مدار النسخ السابقة ومنذ 

بداية المشاركات واإلنجازات حصيلة 

الذهــب والفضــة والبرونز التــي حققتها 

فــي »آســياد جاكرتــا 2018«، وهــي 14 

ميداليــة ملونة بواقع 3 ميداليات ذهبية، 

و6 فضيــات، باإلضافــة إلــى 5 ميداليات 

برونزية.

تاريخ اإلنجازات 
ويبــدأ تاريخ اإلمارات مــع اإلنجازات في 

دورة األلعاب اآلســيوية في عام 1994 بـ 

4 ميداليــات في دورة األلعاب اآلســيوية 

بهيروشــيما، بواقع ميدالية واحدة فضية، 

و3 ميداليات برونزية، وفي آسياد بانكوك 

عام 1998 حققت بعثة اإلمارات ميداليتين 

إحداهمــا فضية، والثانيــة برونزية، وفي 

عام 2002 بآســياد بوســان حصدت بعثة 

اإلمــارات 3 ميداليات عبــارة عن فضيتين 

وميداليــة برونزيــة، وفي آســياد الدوحة 

2006 حققــت بعثة اإلمارات تطوراً 

اإلنجــازات، حيث  فــي  ملحوظاً 

بلغــت 10 ميداليــات بواقع 3 

ذهبيــات، و4 فضيات، باإلضافة 

إلى 3 ميداليات برونزية.

وفي آســياد جوانزهو الصينية 

تراجعت حصيلة بعثــة اإلمارات لـ 

5 ميداليــات فقط عبارة عــن 4 فضيات، 

وميداليــة برونزيــة واحدة، ثــم واصلت 

التراجع في دورة أنشيون بكوريا الجنوبية 

لترصــد اإلنجازات 4 ميداليات فقط عبارة 

عــن ميدالية ذهبيــة، و3 برونزيات، حتى 

وصلت إلى القفــزة الملحوظة والتاريخية 

في آســياد جاكرتــا 2018 والتي حصدت 

فيهــا بعثة اإلمــارات 14 ميداليــة ملونة 

محققــة أكبــر حصيلــة لهــا فــي تاريخ 

مشاركات اإلمارات بتلك الدورة القارية.

شراكات 
وساهمت هذه الدورة في تعزيز العالقات 

الرياضية بين كل من اإلمارات وإندونيسيا، 

حيــث دخلــت الكثيــر مــن االتحــادات 

اإلماراتيــة في شــراكات مــع نظيرتها في 

إندونيســيا التي تعتبر مــن الدول النامية 

بقوة في مجال الرياضة، وبرغم أن جاكرتا 

اســتضافت تلــك الدورة في عــام 1962، 

إال أن نســخة 2018 كانــت حجر الزاوية، 

ونقطــة انطالق قوية للعالقــات الرياضية 

بيــن الدولتين، حيث كانت بمثابة إطاللة 

مهمة لصنــاع القرار برياضة اإلمارات على 

الرياضــة في إندونيســيا، وال ســيما بعد 

النجــاح الملحــوظ الذي حققتــه مدينة 

جاكرتــا في تنظيــم واســتضافة الحدث، 

الكبــرى وغير  اإلنجــازات  إلى  باإلضافــة 

المســبوقة التي أحرزتها رياضة إندونيسيا 

فــي هذه الدورة، حيث نجحت في حصد 

31 ميداليــة ذهبيــة، و24 ميدالية فضية، 

باإلضافــة إلى 25 برونزيــة، لتحتل المركز 

الرابــع بيــن الكبار في آســيا، بعد الصين 

واليابان وكوريا الجنوبية.

نجاح 
وتشــهد الفتــرة الحالية نمــواً واضحاً في 

التعاون الرياضي بيــن الدولتين، خصوصاً 

فــي ظــل النجــاح الكبيــر الــذي حققته 

اإلمارات بالعقد األخير باســتضافة العديد 

من مقرات االتحادات الرياضية اآلسيوية، 

والجوجيتسو،  والدراجات  المالكمة  ومنها 

واأللعــاب البارالمبيــة، وهنــاك زيــارات 

متبادلة فــي هذا الســياق لتعظيم فرص 

التعاون.

وتستفيد كل قطاعات الدولة من زيارة 

صاحب الســمو الشــيخ محمد بــن زايد 

آل نهيــان ولي عهــد أبوظبي نائب القائد 

األعلى للقوات المســلحة إلى إندونيســيا 

بما فيها قطاع الرياضة.

وفــي هــذا الســياق قــال المهنــدس 

الشــيخ سالم بن ســلطان القاسمي رئيس 

االتحاديــن اإلماراتــي والعربــي للمبارزة 

عضو المكتب التنفيــذي للجنة األولمبية 

الوطنيــة: »إن زيــارات صاحــب الســمو 

الشــيخ محمد بن زايد آل نهيان، تســهم 

بشــكل كبير فــي تعزيز مكانــة اإلمارات 

على المســتوى الخارجي، وإن دول آسيا 

من أهم الشــركاء لنا في كافة المجاالت 

باعتبارها القارة التي ننتمي إليها، مشــيراً 

إلى أن تجربة اإلمارات الرائدة في التطور 

والنمو بكل القطاعات تعتبر من التجارب 

الملهمــة لكل دول العالــم، وإن الدخول 

في شــراكات مــع دول عمالقة من حيث 

الســكان مثل الصين والهند وإندونيســيا 

ينعكس بالضرورة على الشــعوب في تلك 

الدول«.

قطاع حيوي
وأضــاف: »الرياضــة قطاع حيــوي يملك 

الكثير مــن المقومات التي تعزز العالقات 

اإلماراتية  الرياضــة  الــدول، وتحرص  بين 

دائمــاً علــى التفاعــل اإليجابــي وتبادل 

التجارب والمبادرات الناجحة مع كل دول 

العالم بشــكل عام، ودول القارة اآلسيوية 

على وجه التحديد، مشيراً إلى أن »آسياد 

جاكرتــا« كانت مناســبة مثالية لالنطالق 

منها إلى تحقيق تبادل وشراكة بيننا وبين 

إندونيســيا، وال ســيما أن هنــاك اتجاهاً 

حكوميــاً واضحاً لــدى الدولتيــن لتطوير 

الرياضة، ورغبــة كبيرة في تعزيز التواصل 

بين الطرفين بما يعود بالصالح العام على 

الدولتين«. 

سالم القاسمي: 

الرياضة اإلماراتية 
تحرص على 

تبادل المبادرات 
الناجحة مع دول 

العالم  

سموه وجوكو ويدودو يغرسان شجرة في حدائق قصر بوغور رمزًا لقوة عالقات البلدين

محمد بن زايد: عالقات الصداقة والتعاون بين 
اإلمارات وإندونيسيا متينة 

■ محمد بن زايد والرئيس اإلندونيسي خالل غرس الشجرة  |  تصوير: محمد الحمادي وعيسى الحمادي 

Ⅶ سعدت بزيارة إندونيسيا الصديقة ولقاء رئيسها جوكو ويدودو

Ⅶ سموه أعرب عن شكره وتقديره لحفاوة االستقبال وكرم الضيافة 

ولي عهد أبوظبي: 



7.1% زيادة الصادرات غير النفطية و3.3 % في الواردات

نمو تجارة اإلمارات وإندونيسيا إلى 8.1 مليارات 2018
Ⅶ أبوظبي - عبد الحي محمد 

أكــدت وزارة االقتصــاد، أمــس، على قوة 

ومتانــة العالقــات االقتصاديــة والتجارية 

بين دولة اإلمارات وجمهورية إندونيســيا، 

مؤكــدة أن هــذه العالقــات تشــهد نمواً 

متواصاًل. 

وكشــف جمعة الكيت الوكيل المساعد 

لوزارة االقتصاد لشــؤون التجارة الخارجية 

في تصريحات لـ »البيان«، أمس، على نمو 

التبادل التجاري غيــر النفطي بين البلدين 

العام الماضي، مؤكــداً أن النمو المتواصل 

يعكــس الرغبــة القوية من قــادة البلدين 

لتوثيق وتمتين العالقات بين بلديهما، الفتاً 

إلــى أن حجم التبادل التجاري غير النفطي 

بين البلدين، ارتفع من 7.8 مليارات درهم 

بنهاية عــام 2017، إلى 8.1 مليارات درهم 

بنهايــة العام الماضي، بزيــادة 229 مليون 

درهم، وبنمو 3 %.

وأشــار جمعــة الكيــت إلى أنــه طبقاً 

إلحصــاءات بوابــة اإلمــارات للمعلومات 

التجارية، التي تعدها وتشــرف عليها وزارة 

االقتصاد، فإن الصــادرات غير النفطية من 

دولــة اإلمارات إلــى إندونيســيا، ارتفعت 

بنحــو 7.1 % العام الماضــي، حيث زادت 

صادرات اإلمــارات غيــر النفطية من 918 

مليون درهم عــام 2017، إلى 984 مليون 

درهــم فــي 2018، كما ارتفعــت واردات 

اإلمــارات مــن إندونيســيا 3.3 % إلى 6.6 

مليــارات درهم بنهايــة 2018، مقابل 6.4 

مليارات درهم عــام 2017، بينما تراجعت 

تجارة إعادة التصدير إلى 437 مليون درهم 

للعــام الماضي، مقابــل 488 مليون درهم 

في 2017.

وتبلــغ قيمــة التجــارة المباشــرة بين 

البلديــن بنهايــة عــام 2018، أكثر من 5.7 

مليارات درهم، بينما بلغت تجارة المناطق 

الحرة بينهما 2.4 مليار درهم.

السلع الرئيسة
وحول الســلع الرئيســة لتجــارة البلدين، 

أوضــح جمعــة الكيــت أن زيــت النخيل 

وجزئياتــه يتصدر الســلع التي تســتوردها 

اإلمارات من إندونيسيا، حيث بلغت قيمتها 

العــام الماضي أكثر من 638 مليون درهم، 

تليها السيارات والعربات بقيمة 559 مليون 

درهم، تالها األقمشة والمنسوجات بقيمة 

473 مليون درهم، ثم الحلي والمجوهرات 

بقيمة 153 مليون درهم.

 ويتصــدر األلومنيــوم الخــام صادرات 

اإلمارات غير النفطية إلى إندونيسيا، بقيمة 

478 مليون درهم، يليه الذهب بقيمة 138 

مليون درهم، ثم النفايات وفضالت األوراق 

بقيمــة 58 مليون درهم، ثــم التمر والتين 

واألنانــاس واألفــوكادو بقيمــة 40 مليون 

درهم، وتتصدر الســيارات والعربات، سلع 

إعــادة التصدير بقيمــة 35 مليون درهم، 

تليهــا المالبس والقمصان بقيمة 13 مليون 

درهم، ثم ســفن الرحالت وقوارب النزهة 

بقيمة 9 ماليين درهم.

قوة شرائية
وكشــف الوكيل المســاعد لوزارة االقتصاد 

لشؤون التجارة الخارجية، عن الرغبة القوية 

لدى البلدين لمضاعفة االستثمارات البينية 

بينهما، مشــيراً إلى أن قيمة االســتثمارات 

في الوقت الحالي متواضعة، وال تتناســب 

مع قوة العالقات بيــن البلدين، خاصة أن 

إندونيســيا أرض خصبة لالســتثمار، وتمتاز 

بقــوة شــرائية كبيرة، حيث يزيــد عددها 

ســكانها علــى 261 مليون نســمة، كما أن 

ناتجهــا اإلجمالــي المحلي، يســجل نمواً 

إيجابياً بنســبة تزيد على 5 %، إلى ما يزيد 

على 1.1 تريليون دوالر.

ولفــت إلــى أن إجمالي االســتثمارات 

اإلندونيســية في دولة اإلمارات بنهاية عام 

2016، ال تزيــد علــى 33.8 مليون درهم، 

مشــيراً إلــى أن دولة اإلمــارات تضم 568 

شــركة ووكالة وعالمة تجارية إندونيســية، 

بينها 6 شــركات و11 وكالــة تجارية و551 

عالمة تجارية. 

20 قطاعًا
وأشــار إلى أن االســتثمارات اإلماراتية في 

إندونيسيا بلغت 146 مليون درهم، مشيراً 

إلــى أن هذه االســتثمارات تقــوم بها 16 

شــركة إماراتية فــي 20 قطاعــاً اقتصادياً، 

وتشمل هذه القطاعات، صناعة المنتجات 

الغذائية )زراعة زيت النخيل وتصنيع الزيت 

النباتي(، وصناعة نكهات السجائر وصناعة 

األدوية ومســتحضرات التجميــل وصناعة 

والمركبــات  المحــركات  ذات  المركبــات 

)لــوازم  المقطــورة  ونصــف  المقطــورة 

والضيافة،  اإلقامــة  الســيارات(، وخدمات 

تشغيل الفنادق واألجنحة الفندقية، وتجارة 

الجملــة والتجزئة، وبناء وإصالح الســفن 

واليخــوت والمنصات والمجمعات البحرية 

وبنــاء مصهــر لأللمنيــوم، وتوليــد الطاقة 

الكهربائيــة بالطاقــة المائيــة، واألنشــطة 

المعمارية والهندســية، واالختبارات الفنية 

والتحليل، وإنشاء السكك الحديدية، وإنتاج 

البولــي إيثيلين والبولــي بروبيلين، وإدارة 

عمليات محطات الحاويات، تفريغ وتحميل 

البضائــع، وصناعة المنســوجات والقطاع 

المالــي والمصرفــي، والقطاع الســياحي، 

والشــحن البحري، والتنقيب وإنتاج النفط 

والغــاز الطبيعــي والتعديــن، واســتغالل 

المحاجــر، واألنشــطة القانونية وأنشــطة 

المحاسبة.

وحول االتفاقيات الثانيــة بين البلدين، 

أشــارت بوابة وزارة االقتصــاد، إلى توقيع 

الشــيخ محمد بن فيصل القاســمي رئيس 

إف«  بــي  »إم  مجموعــة  إدارة  مجلــس 

االســتثمارية، مذكرة تفاهم مــع ماهندرا 

فيجايا مدير عام مشــروعات ما وراء البحار 

فــي الشــرق األوســط وأفريقيا، لشــركة 

»ويكا« اإلندونيســية العالمية للمقاوالت، 

نهاية نوفمبر الماضي، وتنص المذكرة على 

تأســيس شركة »إم بي إف- ويكا« العالمية 

المشتركة للمقاوالت، ووضع أجندة العمل 

واســتراتيجية الشــركة في الفترة المقبلة، 

لتقدم حلوالً هندســية مبتكرة، تستند إلى 

أفضل ممارسات العمل الفني والهندسي. 

وصــدق مجلــس الــوزراء فــي 9 يونيو 

2014، علــى اتفاقيــة تســليم المجرمين، 

واتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في 

المسائل الجنائية بين اإلمارات وإندونيسيا، 

كمــا تــم توقيع مذكــرة تفاهــم بتاريخ 5 

ديسمبر 2012، بين شعاع كابيتال وبراتاما 

كابيتال إندونيسيا )بي سي آي(، ترمي إلى 

إرســاء أواصر التعاون المشترك الذي يعود 

بالمنفعة على الشركتين، من خالل تقديم 

جملــة من الخدمات في مجال االســتثمار 

المصرفي لمصدري السندات والمستثمرين 

فــي دولة اإلمــارات وإندونيســيا، كما تم 

في منتصف أبريل 2012، إصدار المرســوم 

االتحادي رقم 28 لســنة 2012، بالمصادقة 

علــى اتفاقية بين حكومــة دولة اإلمارات، 

وحكومة جمهورية إندونيسيا، بشأن اإلعفاء 

المتبــادل من تأشــيرة الدخول المســبقة 

الدبلوماســية  الســفر  جــوازات  لحاملــي 

والخاصة والخدمة وتكنولوجيا المعلومات.

لقاءات
أشــارت  المســؤولين،  لقاءات كبار  وحول 

البوابــة إلى أن آخر هــذه اللقاءات، جرى 

فــي مايو الماضــي، حيث التقــت معالي 

الدكتــورة أمل عبــد الله القبيســي رئيس 

المجلــس الوطنــي االتحــادي، فــي مقر 

أغــوس  الدكتــور  بأبوظبــي،  المجلــس 

هيرمانتــو نائــب رئيــس مجلــس النواب 

اإلندونيســي والوفــد المرافق لــه، وجرى 

خــالل اللقاء، بحث ســبل تعزيــز عالقات 

التعاون في المجاالت السياسية والبرلمانية 

واالقتصاديــة واالســتثمارية والتجارية، بما 

يحقق أعلى مســتويات التنسيق والتشاور 

حيال القضايا ذات االهتمام المشــترك، ال 

ســيما على صعيد تعزيز األمن واالســتقرار 

فــي المنطقــة والعالم، فضاًل عــن التأكيد 

علــى أهمية التواصل خالل المشــاركة في 

الفعاليات والمحافل البرلمانية الدولية. 

تعاون مشترك
وفــي نهاية مــارس الماضي، التقى ســمو 

الشــيخ عبــد اللــه بــن زايــد آل نهيــان 

وزيــر الخارجيــة والتعاون الدولــي، ريتنو 

مارسودي وزيرة خارجية إندونيسيا، حيث 

تم التأكيد على حرص دولة اإلمارات على 

تعزيــز التعاون المشــترك مع إندونيســيا 

فــي المجاالت كافــة، والتأكيــد على أن 

الدورة الـ 46 لمجلس وزراء خارجية الدول 

األعضاء فــي منظمة التعاون اإلســالمي، 

بما تضمنته من جلســات عمل ونقاشات 

مثمرة، فتحت آفاقــاً أرحب للتعاون بين 

الــدول األعضاء في المنظمة، بما يســهم 

في تعزيز عملها، وأداء دورها المهم لصون 

الســلم واألمن الدوليين، كما التقى اللواء 

الركن طيــار إبراهيم ناصــر العلوي، قائد 

القــوات الجوية والدفــاع الجوي يوم 18 

فبرايــر الماضي، حســين بجيس الســفير 

اإلندونيســي لــدى الدولــة، وجرى خالل 

اللقاء، بحث التعاون الثنائي، وسبل دعمها 

وتطويرها بين اإلمارات وإندونيســيا، إلى 

جانــب مناقشــة مواضيــع ذات االهتمام 

المشــترك بين الدولتين، فيما شــهد شهر 

أكتوبــر 2010، التوقيع على مذكرة تفاهم 

إلنشاء اللجنة المشــتركة للتعاون الثنائي 

بين البلدين. 

Ⅶ فرص واعدة أمام نمو المبادالت التجارية المشتركة    |  من المصدر   

Ⅶ  جمعة الكيت

 34
مليون درهم 

استثمارات 568 
شركة ووكالة 

وعالمة تجارية 
إندونيسية 

 146
مليونًا استثمارات 

إماراتية في إندونيسيا 
عبر 16 شركة 

األلومنيوم الخام 
في مقدمة 

صادرات اإلمارات 
غير النفطية إلى 

إندونيسيا 
بـ 478 مليونًا

اإلمارات وإندونيسيا..                      عامًا من التعاون 
Ⅶ أبوظبي – موفق محمد ووام 

ترتبط دولة اإلمارات العربية المتحدة وجمهورية 

إندونيســيا، بعالقات تاريخية، بــدأت في 1976، 

لتعزز بعد ذلك بافتتاح الســفارة اإلندونيسية في 

أبوظبي في 28 أكتوبر 1978، على مستوى القائم 

باألعمــال حتــى تاريــخ 29 مــارس 1993، حيث 

عينت إندونيســيا أول سفير لها لدى الدولة، فيما 

شــهد 10 من يونيو من عام 1991، افتتاح سفارة 

دولــة اإلمارات العربية المتحدة بجاكرتا. وتواصل 

مستوى التمثيل بين البلدين بعد ذلك، حيث شهد 

عام 2004، افتتــاح قنصلية عامة في دبي، ولدى 

إندونيســيا مكتب لترويج التجارة، تم تفعيله في 

فبراير 2003، وذلــك باإلضافة إلى مكتب لترويج 

االستثمار الذي تم افتتاحه في 2010.

وعلى مدار 43 عاماً، عملت قيادتا البلدين على 

تقديم الدعــم المتواصل لدفع العالقات العميقة 

والراســخة بينهمــا إلــى آفاق رحبــة، األمر الذي 

انعكس باإليجاب علــى تنامي العالقة بينهما في 

جميع المجاالت االستراتيجية.

ومن أجل دعم ومساعدة الشعب اإلندونيسي، 

افتتــح الهالل األحمر اإلماراتي مكتبــاً له بجاكرتا 

فــي 1997، وهو يقدم خدمــات كبيرة، خصوصاً 

في المناطق التي تتضــرر من الكوارث الطبيعية، 

وأسســت دولة اإلمارات العربيــة المتحدة مكتباً 

للخدمات القنصلية بجاكرتا في أغســطس 2014، 

تــم افتتاحه رســمياً في 30 أكتوبــر 2014، وذلك 

بهدف تقديم خدمــات قنصلية إلكترونية متميزة 

وســريعة، خصوصــاً في مجــال إرســال العمالة 

اإلندونيسية للدولة.

وتمتــد العالقات بيــن اإلمارات وإندونيســيا 

لســنوات طويلة، إذ تعد إندونيسيا إحدى الدول 

الصديقــة لإلمارات، وذلك لمــا يتمتع به البلدان 

مــن عالقات سياســية واقتصاديــة وثقافية قوية 

ومتطــورة، وكذلك التقــارب الكبيــر بين عادات 

وتقاليد الشعبين.

وتجــاوز حجــم التبادل التجاري بيــن اإلمارات 

وإندونيســيا حاجز الـــ 3.7 مليــارات دوالر، فيما 

وصــل إجمالي عدد أبنــاء الجالية اإلندونيســية 

المقيميــن فــي اإلمــارات إلى نحــو 105 آالف، 

معظمهم يعيشون في أبوظبي ودبي.

وثمــة تقارب كبيــر بيــن العــادات والتقاليد 

للشــعب اإلماراتي واإلندونيســي، وهو ما يفسر 

إقبــال اإلماراتييــن علــى العمالــة اإلندونيســية 

المســاعدة بشــكل الفت، والتي تتمتــع بتطبيق 

تعاليــم الدين اإلســالمي، إضافة إلــى قدرة تلك 

العمالــة على تقديم أفضل مــا لديها في األعمال 

بمهارة كبيرة، بفضل الدورات التي يحصلون عليها 

في إندونيسيا قبل القدوم إلى اإلمارات.

مفاهيم التسامح 
وتشكل اإلمارات وإندونيسيا نموذجيين حقيقيين 

في مجال تطبيق مفاهيم التسامح، حيث نجحت 

إندونيســيا فــي صهر التعــدد العرقــي واللغوي 

والدينــي الناتــج عن طبيعــة الجمهوريــة، التي 

تتشكل من أرخبيل يضم أكثر من 17 ألف جزيرة، 

يتحــدث ســكانها بأكثر من 700 لغــة، إلى فرص 

تخــدم أهدافهــا التنمويــة، وهــو ذات النموذج 

الــذي قدمته اإلمارات عبر احتــواء أكثر من 200 

جنســية على أرضهــا، تتوافر لهم كافــة الحقوق 

والواجبات التي تكفل تعايشــهم بســالم، قبل أن 

تتحــول اإلمارات إلى أحد أهم منارات التســامح 

في المنطقة، عبر استضافة العديد من المناسبات 

والمؤتمــرات، وإطــالق العديــد مــن المبادرات 

المرتبطة بتعزيز ونشر مفهوم التسامح في العالم. 

ويتفق البلدان على أهمية نشر مفهوم التسامح 

منــذ وقت مبكر، حيــث أصدرا فــي 2015، بياناً 

مشــتركاً في اختتام زيــارة للرئيس اإلندونيســي 

جوكــو ويــدود لدولة اإلمــارات، أكــدا خالله أن 

تحقيق الســالم واألمن واالســتقرار فــي العالم، 

يتطلــب نشــر الصــورة الصحيحة عن اإلســالم، 

وتشــجيع الحوار بيــن األديان، لجمع الشــعوب 

المختلفة األعراق والثقافات واألديان. 

قطاع السياحة 
ويعــد قطاع الســياحة في إندونيســيا، أحد أهم 

القطاعــات الواعــدة، وبلــغ عــدد اإلماراتييــن 

الذين قصدوا إندونيســيا بغرض الســياحة 7081 

شــخصاً، فيما تسعى إندونيسيا إلى مضاعفة هذا 

العــدد من خــالل زيادة فرص الترويج الســياحي 

لإلماراتيين. وتنويع البرامج الســياحية والترويجية 

لتحقيق مزيد من الجذب.  
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يصل عدد الشــركات االســتثمارية اإلماراتية في إندونيســيا إلى 16 شركة، 

تضم شــركة الخليج للصناعات الدوائية )جلفار(، وشــركة بروج واألحواض 

الجافــة، وشــركة اإلمــارات العالمية لأللمنيوم، وشــركة أبوظبــي لطاقة 

المســتقبل »مصدر«، وآبار لالســتثمار، ومبادلة للبترول، ومجموعة أبراج، 

وإعمــار العقاريــة، وموانئ دبي العالمية، ومؤسســة اإلمــارات لالتصاالت 

)اتصــاالت(، ودبي ليمتلس، وهيئة رأس الخيمة لالســتثمار، وشــركة رأس 

الخيمة لالستثمار في المعادن والمواد الخام.

16 شركة

 تتميز إندونيســيا بفسيفســاء عرقيــة ولغوية ودينيــة مختلفة، منتشــرة ومتفرقة عبر 

العديد من الجزر، وتوجد فيها 721 لغة، واللغة الوطنية الرسمية هي اللغة اإلندونيسية، 

وهــي إحدى لغات الماليو، وتدرس بشــكل واســع في المدارس، وبالتالــي، يتحدث بها 

معظم اإلندونيســيين، فهي لغة األعمال والسياســة ووســائل اإلعــالم الوطنية والتعليم 

واألوســاط األكاديمية، وهذا التنوع الكبير في إندونيسيا، جعلها دولة قادرة على احترام 

كل المعتقدات، لذا، وجدت الجالية اإلندونيســية في اإلمارات خير دليل على التســامح 

واحترام اآلخر.  

721 قيادتا البلدين عملتا 
على دعم العالقات 
العميقة والراسخة 

بينهما إلى آفاق رحبة 
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عبر اإلمارات

مريم المهيري: العالقات اإلماراتية 
الصينية استراتيجية

Ⅶ أبوظبي - البيان 

أشــادت معالــي مريــم بنــت محمد 

المهيــري، وزيرة دولة المســؤولة عن 

ملــف األمــن الغذائــي المســتقبلي، 

بتوقيع ســمو الشــيخ عبدالله بن زايد 

آل نهيــان، وزيــر الخارجيــة والتعاون 

الدولي، مذكرة تفاهم مع وزارة الزراعة 

والشــؤون الريفية الصينية في حكومة 

منغوليــا الداخلية بشــأن مشــروعين 

متكاملــة  ومنشــأة  الغذائــي  لألمــن 

نموذجية للزراعة والثروة الحيوانية.

وقالــت معاليهــا: »تمثــل مذكــرة 

التفاهم خطوة رائدة ضمن جهود دولة 

اإلمارات لالرتقاء بكافة قطاعات الدولة، 

تنفيذاً للرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة 

لمواجهة التحديات المستقبلية وتعزيز 

الجاهزية من خالل إنشــاء شبكة قوية 

مــن التعاون الدولــي المثمر، وتحظى 

الشــراكة مع جمهورية الصين الشعبية 

بأهميــة كبيرة فــي كافــة المجاالت، 

نظراً لعمق العالقات االستراتيجية التي 

تجمع البلدين الصديقين«.

وأضافت معاليهــا: »تعد الصين من 

الدول الرائدة في مجال األمن الغذائي 

ومــن أكبــر دول العالم في االســتثمار 

في التكنولوجيــا الحديثة، خاصة التي 

تتعلق باإلنتــاج الغذائي في إطار رؤية 

مســتقبلية تراعي كافة التحديات التي 

المناخية  التغيــرات  يأتي على رأســها 

ومعــدالت الزيــادة الســكانية الهائلة 

فــي الصين. وتمثــل المبادرتان بمجال 

األمــن الغذائــي والمنشــأة المتكاملة 

لتبــادل  النموذجيــة، خطــوة كبيــرة 

الخبــرات بيــن الطرفيــن حيــث بنت 

الدولة العديد مــن الخبرات من خالل 

الغذائي في  مؤسســات تحالف األمن 

المجــال، وكذلك فرصــة لطرح  هــذا 

رؤية دولة اإلمــارات في مجال الزراعة 

واإلنتــاج الغذائــي باســتخدام أحدث 

التكنولوجيــة،  والحلــول  التقنيــات 

المتكاملة  لــإدارة  نمــوذج  وتقديــم 

لغذاء مســتدام وصحي وكاٍف لشعبي 

البلدين«.

وأعربت معالي مريــم المهيري عن 

تطلعهــا إلــى المزيد مــن التعاون مع 

الجانب الصيني في المستقبل القريب، 

وأكــدت جاهزية مكتب األمن الغذائي 

على التعاون مع وزارة الزراعة والشؤون 

الريفيــة الصينية في حكومــة منغوليا 

الداخلية لتنفيذ بنــود مذكرة التفاهم 

والمضــّي قدماً فــي تطويــر القدرات 

التقنية والتكنولوجية وخلق المزيد من 

الفرص لتحقيق األمن الغذائي للبلدين.

تعاون إماراتي مع المؤسسات المالية الصينية 

لتعزيز االستثمارات والصادرات
Ⅶ دبي - وام

وقَّعت شــركة االتحاد الئتمــان الصادرات 

- شــركة حماية االئتمان التابعة لحكومة 

دولــة اإلمــارات - ثالث مذكــرات تفاهم 

اســتراتيجية مع كل من مؤسســة ضمان 

الصادرات الصينية )SINOSURE( والبنك 

الصناعــي التجاري الصيني )ICBC( وبنك 

الصين تهدف إلى تعزيز التجارة واالستثمار 

والتصديــر المتبــادل بين دولــة اإلمارات 

وجمهورية الصين الشعبية.

التفاهم  وجرت مراسم توقيع مذكرات 

اإلماراتــي  االقتصــادي  المنتــدى  خــالل 

الصينــي الذي ُعقد في بكيــن أخيراً على 

هامش زيارة صاحب السمو الشيخ محمد 

بــن زايــد آل نهيــان، ولي عهــد أبوظبي 

نائب القائد األعلى للقوات المسلحة، إلى 

جمهورية الصين الشعبية.

وبهذه الخطوة، تصبح »االتحاد الئتمان 

الصــادرات« أول شــركة ائتمان للصادرات 

تقيم شراكة مع أهم ثالث مؤسسات مالية 

رئيســة مملوكة من ِقبــل حكومة الصين 

في الوقت نفســه، وهي مؤسســة ضمان 

الصادرات الصينية )SINOSURE(، وهي 

وكالــة ائتمــان الصــادرات الرســمية في 

الصيني  التجاري  الصناعــي  الصين والبنك 

)ICBC( الذي يعتبر أكبر شــركة عامة في 

العالــم وفقاً لقائمة فوربس جلوبال 2000 

وبنــك الصين، وهو البنك األكبر من حيث 

التعامالت الدولية واألكثر تنوعاً الذي يعد 

أيضاً من أقدم البنوك الصينية.

توفير فرص
 ومن شــأن تلك التحالفات أن تعمل على 

تعزيز مكانة االتحاد الئتمان الصادرات في 

السوق العالمية، إضافة إلى توفير الفرص 

التي ستنشــأ في كل من اإلمارات والصين 

فيما يتعلق باالستثمارات والتجارة.

تعاون واسع
وبموجب مذكرة التفاهم مع مؤسســة 

ضمان الصادرات الصينية، يوافق البلدان 

علــى التعــاون فــي مجــاالت التأمين 

والتأمين المشترك والمعلومات التجارية 

والحلــول  االئتمانيــة  اآلراء  وتبــادل 

اإلســالمية  الشــريعة  مــع  المتوافقــة 

والترويج التجاري واالستثمارات الدولية 

والمتوسطة،  الصغيرة  الشركات  وبرامج 

فــي حين تغطي مذكــرات التفاهم مع 

الصيني وبنك  الصناعــي  التجاري  البنك 

الصيــن التعاون المتبــادل في مجاالت 

التأمين على االئتمان التجاري التقليدي 

والمرابحــة علــى حــد ســواء وتمويل 

الصادرات.

زيارة محمد بن زايد إلى الصين  
نقلة نوعية في الشراكة ونجاح عابر لقوة اإلمارات الناعمة

Ⅶ دبي - معن مظلوم ، وام

أثمــرت الزيــارة التاريخية، التي قــام بها صاحب 

الســمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد 

أبوظبــي، نائب القائد األعلى للقوات المســلحة، 

إلــى الصين، والتي اســتمرت على مــدى 3 أيام، 

نجاحاً جديــداً لقوة اإلمــارات الناعمة، وتحقيق 

نقلة نوعية جديدة في حجم الشــراكة والتكامل 

مع هذا العمالق اآلسيوي، الذي يعتبر اليوم أكبر 

القوى الصاعدة في العالم، على مستوى االقتصاد 

البشــرية والذكاء االصطناعي  والسياسة والتنمية 

والتكنولوجيــا الرقمية والفضــاء والنقل وغيرها. 

وعكست الزيارة حجم األهمية التي يوليها البلدان 

الصديقان التفاقية الشــراكة االستراتيجية بينهما، 

ودرجــة الثقة العالية لــدى القيادتين بأن ما هو 

مرصود لهذه الشراكة في تصنيع المستقبل يستند 

إلــى موروث تراكمت إنجازاته على مدى أكثر من 

ثالثة عقود من الموثوقية والمصالح المتبادلة.

ففــي الزيارات الثالث الســابقة التــي قام بها 

صاحب الســمو الشــيخ محمد بن زايد آل نهيان 

ســت شــراكة عتيدة  للصيــن منذ عام 2009، ُأسِّ

للقطــاع العام فــي البلدين، تكاملــت مع الزيارة 

الرابعة بشــراكة للقطاع الخاص جرى اإلعداد لها 

باستفاضة، وبما يبرر المراهنة على مرحلة جديدة 

تأخذ فيها التنمية المتكاملة آلياتها التي تســتلهم 

أدوات القوة الصناعية الخامسة.

وتبّشــر الزيارة التاريخية، بفضل الرؤية الصائبة 

لقيادة اإلمارات، وبدفع قوي من اإلرادة السياسية 

لقيادتــي البلديــن، بمســتقبل مزدهــر، وتنمية 

مســتدامة، وتعــاون وأمن واســتقرار، يصب في 

مصلحــة جميــع دول منطقتنــا وشــعوبها، وهو 

ما أكده صاحب الســمو الشــيخ محمــد بن زايد 

لدى وصوله إلى بكيــن، بقوله إن دولة اإلمارات 

وجمهورية الصين »تجمعهما تطلعات وطموحات 

ورؤى مشــتركة لالســتثمار فــي بنــاء اإلنســان 

ولمســتقبل يســوده األمان والســالم واالستقرار 

فــي المنطقة والعالم.. اإلمارات والصين ماضيتان 

بخطى طموحة بمســيرة تعاونهما نحو المستقبل 

الواعد«.

»زيارة الدولة«، التي أســبغها البيان المشــترك 

في ختام زيارة ســموه، على صفــة الزيارة، والتي 

قام بها صاحب الســمو الشــيخ محمــد بن زايد، 

بدعوة من الرئيس الصيني شــي جين بينغ، تشير 

إلى سوية العالقة الخاصة بين البلدين والشعبين 

وضــوح  علــى  الطرفيــن  وحــرص  الصديقيــن، 

األولويــات ومخاطبتهــا بمــا تقتضيه مــن التزام 

وبرمجــة. وتتعاظــم أهمية هذه الزيــارة بكونها 

الرابعة لســموه إلى بكين، وتتزامن مع االحتفال 

بمرور 35 عاماً على تأسيس العالقات الدبلوماسية 

بيــن البلدين، وبعد عــام على الزيــارة التاريخية 

التي قــام بها الرئيــس الصيني لإمــارات، والتي 

شــهدت االرتقاء بمســتوى العالقات بين البلدين 

إلى شراكة استراتيجية شاملة، وتنسيقاً استراتيجياً 

فــي مختلف القضايــا، بما يخدم األمن والســلم 

العالمييــن. وتعتبر الصين اليوم ثاني أكبر شــريك 

تجاري لإمــارات، إذ بلغ حجم التبــادل التجاري 

بيــن البلدين في 2017 نحو 60 مليار دوالر، ومن 

المتوقــع أن يصــل إلــى 70 مليــار دوالر بحلول 

2020. كمــا يعيــش في اإلمــارات نحو 200 ألف 

مواطن صيني، وهو أكبر عدد للجالية الصينية في 

الشرق األوسط.

النجاح منقطع النظير للزيارة التاريخية لصاحب 

الســمو الشــيخ محمد بــن زايد، الــذي دّل عليه 

االســتقبال الحافل، رسمياً وشعبياً، لسموه، إضافة 

إلــى تحقيق أهــداف هذه الزيارة، التي رســمت 

خريطــة طريــق لعالقات راســخة بيــن اإلمارات 

والصين تمتد، كما وصفها صاحب الســمو الشيخ 

محمــد بن زايد لـــ100 عام مقبلة، لــم يأِت من 

فراغ، بل اســتند إلى أســس موضوعيــة، وأرقام 

ونتائج ومكتســبات حققتها دولتنا الفتية في زمن 

عجــزت عنــه كبريات الــدول، لتقف بــكل ندية 

وتعقد »شراكات الكبار« مع العمالق الصيني. ثم 

إن الرئيس الصيني، شــي جين بينغ، ال يتردد، في 

أكثر من مناسبة، في التعبير عن إعجابه وسعادته 

بمــا يراه في فكر ورؤية صاحب الســمو الشــيخ 

محمــد بن زايد آل نهيان، مــن تماثل في النظرة 

حــول مفاهيم ونهــج التنمية المســتدامة، وفي 

توافــق االلتزام بثوابت التســامح وتوظيف القوة 

الناعمة لتعميم مناخات االســتقرار والســالم في 

الشرق األوسط والعالم.

كمــا منحــت جامعــة »تســينغهوا الوطنية« 

الصينية العريقة صاحب الســمو الشيخ محمد بن 

زايد شهادة »بروفيسور فخرية« تقديراً لدور سموه 

ومبادراته في دعم العلوم المتقدمة والتكنولوجيا 

واالبتــكار، إضافة إلى تكريس جهــوده في تعزيز 

عالقــات الصداقــة والتعاون بين دولــة اإلمارات 

وجمهوريــة الصين، وتعد الشــهادة أعلى وأرقى 

شهادة تقدمها الجامعة للقادة والرؤساء.

اإلمارات اليــوم، كما يراها القــادة الصينيون، 

بوابة العبور إلى العالم العربي والشــرق األوسط، 

و»لؤلــؤة المعة على طول ممر الحزام والطريق«، 

كمــا وصفها وزيــر الخارجية الصينــي. وهي، بما 

تمثلــه من نمــوذج تنموي ناجح فــي المنطقة، 

تكتســب أهمية خاصة في االستراتيجية الصينية، 

باعتبارهــا بوابة حيوية ألمن واســتقرار المنطقة، 

فضــاًل عن دورها المحوري والمؤثر عالمياً، لكونها 

قوة دافعة للتطويــر والتنمية. وتبث هذه الرؤى 

المتوافقة بشــأن شــراكة فاعلة بيــن »الكبيرين« 

اليوم، التفاؤل في أوســاط المراقبين، في ترسيخ 

اســتقرار المنطقة والســالم العالمي، خصوصاً لما 

تمثلــه المنطقة علــى وجه العمــوم، واإلمارات 

خاصة، من أهمية استراتيجية للعالم أجمع.

جملة مكتسبات
حصــاد وفيــر، ونجاح باهــر، بــكل المقاييس، 

حققتــه الزيــارة التاريخيــة، تؤكد ذلــك جملة 

المكتســبات التي حققتها مؤسســاتنا وقطاعاتنا 

االقتصادية، وما عقدته من شــراكات واتفاقيات 

ومذكــرات تفاهــم. كما أظهر البيان المشــترك 

تفاصيــل برنامج العمل الــذي يراد له أن يرتقي 

بالشراكة االستراتيجية بين الدولتين إلى مرحلة 

أرحب من التكاملية القائمة على االلتزام الوثيق 

بتعزيز األمن واالستقرار والتنمية المستدامة.

في الجانب السياسي، أعطى البيان المشترك 

أولوية راجحة لحل القضايــا اإلقليمية والدولية 

بمــا يحقق الهدف االســتراتيجي المشــترك في 

االســتقرار والتنمية، مؤكداً تظهير ثوابت الدعم 

المشــترك في القضايا المتعلقة بســيادة الوطن 

واســتقالله وسالمة أراضيه وأمنه ورفض التدخل 

فــي الشــؤون الداخليــة للدول بأي شــكل من 

األشــكال، وانتهاك ســيادتها، مع احترام مبادئ 

حسن الجوار.

وفي ســياق ما تشهده منطقة الخليج العربي 

والشرق األوسط من مناخات غير مستقرة، فقد 

ســجلت األوساط السياســية في العاصمة بكين 

درجــة الوضوح العالية في التــزام الصين بدعم 

جهود اإلمارات من أجل احترام سيادتها وسالمة 

أراضيها ووحدتها، مع تأكيد مبدأ السيادة وعدم 

التدخل في الشؤون الداخلية.

وقــد حرصت القيــادة الصينيــة، كما أوضح 

البيــان المشــترك، علــى تأكيد أهميــة العمل 

على حماية أمن وســالمة إمــدادات الطاقة عبر 

الممــرات البحرية في منطقــة الخليج العربي، 

وكان التأييــد الصينــي قاطعاً فــي تأييد دعوة 

المجتمــع الدولي للتعاون فــي تأمين المالحة 

الدولية وتأمين وصول الطاقة، مشــيراً بالتحديد 

إلــى تطابــق المواقــف التي تــرى أن العملين 

التخريبيين اللذين طاال ناقالت النفط في المياه 

اإلقليمية لدولة اإلمارات في مايو 2019 ومضيق 

هرمــز في يونيو 2019 يشــّكالن تهديداً حقيقياً 

للمالحــة الدولية، بما يبرر دعــوة الجانبين إلى 

تبّني موقف صارم وإدانة هذه األعمال التخريبية 

االستفزازية التي تهدد السلم واألمن الدوليين.

واستذكر البيان المشترك أن محطات العالقة 

اإلماراتية الصينية ُبنيت على مدى خمس وثالثين 

سنة أعقبت إقامة العالقات الدبلوماسية، إلى أن 

اكتســبت الشراكة االستراتيجية المقننة باتفاقية 

تضمــن النمــو الشــامل الســريع فــي التعاون 

بالمجــاالت السياســية واالقتصاديــة والتجارية 

والثقافية واألمنية والطاقة.

وهــو يعــرض البرمجــة اإلبداعيــة للمرحلة 

المقبلة من الشراكة االســتراتيجية الشاملة بين 

البلدين، أعاد البيان المشترك توصيف العالقات 

الثنائية بأنها قائمة على مبادئ أساســية، أهمها 

السلم والتسامح والحوار واالنفتاح على الثقافات 

األخرى، مع ترســيخ األمن واالســتقرار والتعاون 

والتفاهم المشــترك في ظل التطــورات الحالية 

لألوضاع الدولية.

وأشــار البيان المشــترك إلى رزمة االتفاقات 

ومذكــرات التفاهم التي جرى التوقيع عليها في 

ختــام زيارة احتفــت بالذكرى الســبعين إلقامة 

جمهوريــة الصين الشــعبية والذكرى الخامســة 

والثالثين إلقامة العالقات الدبلوماسية، وشهدت 

منتــدى اقتصاديــاً فريداً في زخمــه الذي جمع 

نحو 600 شــخصية من قيادات القطاعين العام 

والخاص في البلدين.

في ســياق مزايا الوضوح واالبتكار في برمجة 

آليــات الشــراكة االســتراتيجية بيــن اإلمارات 

والصين، جاء البيان المشترك غاية في الوضوح، 

وهــو يمنح المرحلة المقبلة من هذه الشــراكة 

طابــع الشــمولية، لكونهــا ستشــهد تكاماًل في 

الجوانــب االقتصاديــة والتجارية واالســتثمارية 

ونقل التكنولوجيا، مضافاً إليها الذكاء االصطناعي 

وحماية البيئة واألمن الغذائي والثقافة والتعليم، 

وهو التكامل الشمولي الذي يشّكل نهجاً مشتركاً 

فــي الفكر القيــادي بالبلديــن الصديقين، مآله 

النهائي هو التنمية المستدامة التي ترّسخ األمن 

واالســتقرار في البلدين وفي العالقات اإلقليمية 

والدولية.

اهتمام دولي
اســتقطبت تفاصيل برنامج زيارة صاحب السمو 

الشــيخ محمــد بن زايــد آل نهيــان، ولي عهد 

أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المســلحة، 

إلى الصين، وما شــملته مــن الحيثيات الكثيفة 

ومــن حفــاوة التجهيــز المتبــادل، التغطيــات 

اإلعالميــة الدوليــة، التــي وضعتها في ســياق 

»القمــم التاريخيــة«. فقــد تزامنــت الظــروف 

اإلقليمية والدولية مع هذه الزيارة، وما شــملته 

من اللقــاءات القيادية، وهو األمــر الذي وضع 

هذه المناســبة في عين المناخات الدولية التي 

تقــّدر تماماً الشــراكة االســتراتيجية بين الصين 

واإلمارات، وقدرتهما في الحفاظ على االستقرار 

ومواجهة اإلرهاب بمختلف أشكاله.

هزاع بن زايد: محمد بن زايد قامة قيادية عربية وعالمية

Ⅶ أبوظبي - البيان 

بارك ســمو الشــيخ هزاع بن 

زايــد آل نهيــان، نائب رئيس 

التنفيــذي إلمــارة  المجلــس 

الســمو  لصاحــب  أبوظبــي، 

الشــيخ محمــد بــن زايد آل 

نهيــان، ولــي عهــد أبوظبي، 

نائــب القائد األعلــى للقوات 

شــهادة  منحــه  المســلحة، 

بروفيســور فخرية من جامعة 

تسينغهوا الصينية.

وقال سمو الشيخ هزاع بن 

زايــد آل نهيــان عبر حســابه 

الرسمي على »تويتر«: »مبارك 

للشــيخ محمد بن زايد منحه 

بروفيســور فخرية من  شهادة 

الصينية،  تســينغهوا  جامعــة 

يليق  رفيــع وتكريــم  تقديــر 

بقامــة قيادية عربيــة عالمية 

والتكنولوجيا  للعلــم  داعمــة 

والتطــور ســبياًل للتالقي بين 

عنوانها  أفضل  ولحياة  البشــر 

التفاؤل واإليجابية والنماء«.

شــارك فــي »المنتــدى االقتصــادي اإلماراتــي 

الصينــي«، الذي اســتضافته بكين، خــالل زيارة 

صاحب الســمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، 

ولــي عهد أبوظبي نائب القائــد األعلى للقوات 

المسلحة، إلى الصين، أكثر من 500 شخصية من 

قيــادات القطاعين العام والخــاص في البلدين. 

ويهدف المنتدى، الذي التأم تحت شعار »الشراكة 

المســتدامة.. االستثمار المســتدام« إلى توسيع 

جســور التعاون بين القيادات الحكومية وممثلي 

الشــركات والمســتثمرين في اإلمارات والصين، 

في نطاق شراكة تواصلت على مدى ثالثة عقود، 

لترتقي إلى اســتراتيجية تشمل 13 محوراً رئيساً 

في مجاالت التجارة واالســتثمار والنفط والطاقة 

النظيفــة، فضاًل عن الســياحة والصحــة والبيئة 

والفضاء والبناء والصناعات االبتكارية.

الزيارة تبّشر 
بمستقبل مزدهر 

لجميع دول 
المنطقة وشعوبها

شــهد صاحب السمو الشــيخ محمد بن زايد آل 

نهيــان، ولي عهــد أبوظبي نائــب القائد األعلى 

للقــوات المســلحة، وشــي جين بينــغ، رئيس 

جمهوريــة الصين الشــعبية، مراســم تبادل 16 

اتفاقية ومذكرة تفاهم بين البلدين.

وشــملت االتفاقيات والمذكرات، التي وّقعها 

البلــدان، التعاون الدفاعي والعســكري، والبيئة، 

والتعــاون العلمي والــذكاء االصطناعي، واألمن 

الغذائــي، وتفاهمــاً بشــأن التعــاون التجــاري 

واالقتصــادي مــع أفريقيا، والتعــاون في مجال 

االســتخدام الســلمي للطاقة النوويــة، وتفاهماً 

بشأن إدخال اللغة الصينية ضمن مناهج التعليم 

في مدارس الدولة، وتعاونــاً ثقافياً مع المتحف 

الوطنــي الصينــي، وتفاهماً للتعــاون في مجال 

النفط.

أبرمت شــركة إعمار العقارية، على هامش زيارة 

صاحب الســمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، 

ولــي عهد أبوظبي نائــب القائد األعلى للقوات 

المســلحة، إلى الصين اتفاقية مــع مطار بكين 

داشينغ الدولي لتنفيذ مشروع بقيمة 40.5 مليار 

درهم شــاملة قيمة األرض التي تبلغ مساحتها 5 

كيلومتــرات مربعة من المطار البالغة مســاحته 

50 كيلومتراً مربعاً. وبحسب مصادر عالمة، فإن 

المشــروع سيســهم في تحقيق طمــوح الصين 

المتمثــل في صدارة ســوق الطيــران العالمية. 

وكان لالتفاق تأثير إيجابي في سهم الشركة في 

ســوق دبي المالي الذي ارتفع خالل التداوالت 

3%، قبــل أن يتراجع ليغلق علــى ارتفاع %2.3، 

مســجاًل أعلى مســتوى له في 3 أشهر، ويالمس 

5 دراهم.
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