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   العدد افتتاحیة

شهدت منطقة الخليج العديد من التطورات الهامة خالل األسبوع� املاضي� في� يتعلق بالعالقات البينية  

خالل   وقعت  التي  األحداث  فأهم  والدويل.  اإلقليمي  املحيط  مع  التعاون  مجلس  دول  عالقات  يف  أو 

زيارة الرئيس الرتيك رجب طيب أردوغان إىل اململكة العربية السعودية ألول مرة  األسبوع� املاضي�، هي 

بعد توتر كب� شاب العالقة ب� الرياض وأنقرة عىل خلفية عدد من القضايا اإلقليمية، أه�    2017منذ  

األزمة   يف  لقطر  تركيا  ودعم  إسطنبول،  يف  بالده  قنصلية  يف  السعودي ج�ل خاشقجي  الصحفي  اغتيال 

 الخليجية. 

العراقي عىل  -أيضا من املوضوعات الهامة التي وقعت خالل األسبوع� املاضي� خليجياً هو التوتر الكويتي

خليفة تهديد نائب شيعي للكويت مبليشيات الحشد الشعبي العراقية املوالية إليران، م� تسبب يف غضب 

 كويتي كب� عىل املستوي� الشعبي والرسمي. 

السعودي مرة أخرى بعد فرتة من التوقف بسبب الرصاع يف اليمن  -كذلك عاد الحديث عن الحوار اإليرا�

الحوار يف بغداد خالل الفرتة املقبلة بعد  لكن خالل األسابيع املاضية تحدث وسائل إعالم عربية عن عودة 

 هدوء يف العالقة ب� البلدين ظهر يف ترصيحات رسمية من الطرف�. 

الشعبي   املستوى  عىل  العريب  الغضب  من  حالة  يف  األقىص  للمسجد  اإلرسائيلية  القوات  اقتحام  تسبب 

رسائيل بإدانة أبو ظبي لهذا  والرسمي يف بعض الدول م� دفع اإلمارات التي تربطها عالقات وثيقة مع إ

 األول للعالقة الناشئة ب� البلدين.   راالقتحام الذي يعد االختبا 

يف سياق مشابه، استدعت وزارة الخارجية اإلماراتية السف�ة السويدية لديها بعد واقعة قيام أحد املتطرف� 

 مي. بحرق املصحف يف ميدان عام م� تسبب يف موجة من الغضب يف العامل اإلسال 

الباكستا� الجديد شهباز رشيف   من األحداث الالفتة خليجياً يف األسبوع� املاضي� زيارة رئيس الوزراء 

للملكة العربية السعودية كأول وجهة له بعد اإلطاحة القانونية برئيس الوزراء السابق عمران خان الذي 

 ة ب� إسالم آباد والرياض. كانت تربطه عالقات مختلفة مع السعودية، م� يعني فتح صفحة جديد

التي   التعاون الخليجي العديد من األحداث االقتصادية والسياسية الداخلية  كذلك شهدت دول مجلس 

 )1(سنحاول رصدها يف هذا التقرير..

  املحرر 

 

 . رصد) اآلراء الواردة تعرب عن أصحابها وال تعرب بالرضورة عن امل1(
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 أوال: املحور السیاسي 

 السیاسیة الخارجیة  

 یزور السعودیة للمرة األولی منذ مقتل خاشقجي أردوغان

وىل له إىل  ، هي األ 2022أبريل    28  للسعودية الخميس   زيارة  أردوغانرجب طيب  الرئيس الرتيك    أجرى

والتي أحدثت رشخا يف العالقات    2018عام    إسطنبولاململكة منذ قضية مقتل الصحايف ج�ل خاشقجي يف  

 .ب� القوت� اإلقليميت�

ملكرّمة  حطت طائرة أردوغان يف مدينة جدة يف غرب اململكة، وكان يف استقباله يف املطار أم� منطقة مّكة ا

خالد الفيصل حسب� أفادت قناة "اإلخبارية" الحكومية، عىل أن يلتقي يف وقت الحق العاهل السعودي  

 .امللك سل�ن بن عبد العزيز ونجله ويل العهد األم� محمد بن سل�ن

  ات مع خصومها،فوتأيت زيارة أردوغان يف وقت تواجه تركيا أزمة مالية حادة دفعتها إىل طي صفحة الخال 

عملته وارتفاع    خفاضمثل مرص وإرسائيل، وخصوصا دول الخليج الغنية بالنفط، إذ يشهد االقتصاد الرتيك ان

 .باملائة خالل السنة املاضية 60معدل التضخم الذي تجاوز 

وقبيل مغادرته، قال أردوغان للصحافي� "سنحاول إطالق حقبة جديدة وتعزيز كافة الروابط السياسية  

قتصادية والثقافية"، مضيفا "آمل أن توفّر هذه الزيارة فرصة لتعزيز العالقات القامئة عىل  والعسكرية واال 

 ."الثقة واالحرتام املتبادل�

 ."وتابع "نعتقد أن تعزيز التعاون يف مجاالت تشمل الدفاع والتمويل هو يف مصلحتنا املشرتكة
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عن هويته، فإنّه من املتوقع أال    وبحسب مسؤول تريك تحّدث لوكالة فرانس برس مفّضال عدم الكشف 

 .تصدر ترصيحات عن أردوغان خالل هذه الزيارة

 توتّر يف العالقات 

العهد،   فيها ويل  ينتقد  بوست"  "واشنطن  مقاالت يف صحيفة  يكتب  كان  الذي  الصحايف  قُتل خاشقجي، 

ه يف إسطنبول، يف عملية  يف قنصلية بالد 2018الحاكم الفعيل للبالد، يف الثا� من ترشين األول/أكتوبر عام 

 .قطّعت فيها أوصاله وأحدثت صدمة يف العامل ورشخا يف العالقات

واتهم الرئيس الرتيك حينها "أعىل املستويات" يف الحكومة السعودية بإعطاء األمر لتنفيذ عملية االغتيال  

ل�ن منصب رئيس  عىل أيدي عنارص سعودي�، لكنه استبعد العاهل السعودي من التهمة. ويتوىل امللك س

 .الوزراء، في� يقوم ويل العهد مبهام نائب رئيس الوزراء 

ووّجهت وكالة االستخبارات املركزية األم�كية أصابع االتهام إىل ويل العهد، لكن الحكومة السعودية نفت  

 .بشكل قاطع أي دور لألم� محمد. ومل يتم العثور عىل جثة الصحايف

سعودياً يشتبه يف تورّطهم مبقتل خاشقجي، إّال    26بحّق    2020 متوز/يوليو  وبدأت تركيا محاكمة غيابية يف

إىل السعودية، ما يعني إسدال الستار عىل القضية يف تركيا، األمر    2022  نيسان/أبريل  7أنّها نقلت امللف يف  

 .الذي أثار استياء منظّ�ت حقوقية

علن يف بداية العام نيته الذهاب  أ غان الذي كان  وبدت املحاكمة يف تركيا الحاجز األخ� أمام زيارة أردو 

 .للمملكة بين� كانت العالقات التجارية تتحّسن ب� القوت� االقتصاديت�

،  2020وحكم باإلعدام عىل خمسة أشخاص يف اململكة عىل خلفية مقتل خاشقجي. لكن يف أيلول/سبتمرب 

  20جن مثانية مدان� لفرتات تراوح ب�  أصدرت محكمة يف الرياض أحكاما نهائية يف القضية قضت بس

 .وسبع سنوات، يف تراجع عن أحكام اإلعدام بعد إجراءات قضائية رسيّة

السعودية   مع  املسلم�،  اإلخوان  قيادات يف ج�عة  التي تحتضن  تركيا،  التوتر عالقات    واإلمارات وطبع 

 .الج�عة عىل أنّها تنظيم إرهايب يف السنوات األخ�ة  صنفتااللت� 

 تجارة واستث�رات 

وأضاف أن  محاولة لطي الخالف ب� البلدين.  يرى املحلل السعودي عيل الشهايب أن وصول أردوغان هو  

البلدين سيستفيدان من ذلك ألن أردوغان "بحاجة لتدفق التجارة والسياحة من السعودية، والسعودية  

من القضايا اإلقليمية، وقد تكون منفتحة  تفّضل أن يكون أردوغان بجانبها يف ما يتعلق مبجموعة متنوعة  

 ."عىل رشاء األسلحة من تركيا أيضا
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عندما حاول التوسط يف الرصاع الدبلومايس ب� عدة    2017تعود زيارة أردوغان األخ�ة إىل اململكة إىل عام  

تقا املنطقة  بين� شهدت  املايض،  العام  الخليج  أنقرة. وتصالحت دول  ربات  دول خليجية وقطر، حليفة 

 .بشكل خاص  19-دبلوماسية يف األشهر األخ�ة مع ضعف االقتصادات يف فرتة ما بعد تفيش وباء كوفيد

ويف شباط/فرباير املايض، قام الرئيس الرتيك بأول زيارة رسمية له إىل اإلمارات منذ نحو عقد، بعد أشهر  

قرة، حيث أظهر البلدان رغبته� يف  قليلة من زيارة ويل عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إىل أن

 .تعزيز العالقات االقتصادية

وتأمل تركيا يف جذب استث�رات خليجية جديدة وإبرام اتفاقات مالية لدعم عملتها. وقد تّم خالل زيارة 

 .الشيخ محمد تأسيس صندوق استث�ري بقيمة عرشة مليارات دوالر

كرئيس أردوغان تركيا منذ تسعة عرش عاماً  انتخابه يف    يقود  إعادة  للبالد، ويأمل يف  للوزراء ثم كرئيس 

 .2023االنتخابات الرئاسية املقبلة املقرر إجراؤها يف حزيران/يونيو 

ة رئیس وزراء باکستان الجدید یزور السعودیة يف أولی رحالته الخارجی   

الباكستا� الجديد، شهباز رشيف توجه   الوزراء  يف أوىل    ،2022أبريل    28  ، إىل السعودية الخميسرئيس 

 .زياراته الخارجية، سعيا للحصول عىل دعم مايل من اململكة التي أمىض فيها سنوات منفيا

 .ولطاملا كانت اململكة رشيكا استخباراتيا لباكستان ومصدرا مستمرا لدعم اقتصادها املتعرث

وقال رشيف عرب تويرت الخميس "اليوم أبدأ زيارة للسعودية لتجديد وتأكيد أوارص األخوة والصداقة بيننا"،  

 ."مضيفا أن اململكة "لها مكانة خاصة يف قلوبنا كلنا

سلفه عمران خان يف تصويت بحجب  بوأدى رشيف اليم� يف وقت سابق هذا الشهر بعدما أطاح الربملان  

 .الثقة
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اإلرساع يف إنجاز مشاريع تنمية  بعاما هائال وتضخ� متسارعا وعملة مرتاجعة، لكنه تعهد    وقد ورث دينا

 .وبدء التعايف االقتصادي

 .ومن املتوقع أن يضم وفده بيالوال بوتو زرداري الذي ُعّ� وزيرا للخارجية األربعاء

 .عاما  33والوزير سليل العائلة السياسية األكرث نفوذاً يف باكستان ويبلغ 

وذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية الباكستانية أنه من املتوقع أن تركز املحادثات عىل "تعزيز العالقات  

العربية   اململكة  يف  الباكستانية  العاملة  للقوى  أكرب  فرص  وتوف�  واالستث�رية  والتجارية  االقتصادية 

 ."السعودية

 .تا�وأوضح البيان أن السعودية تستضيف أكرث من مليو� باكس

شهباز هو الشقيق األصغر لنواز رشيف الذي توىل رئاسة وزراء باكستان ثالث مرات، وتربطه� عالقات  

 .وثيقة بالعائلة املالكة السعودية

 .بعد انقالب أطاح بنواز قبل ذلك بعام  2000وكان نواز وشهباز رشيف انتقال إىل املنفى يف السعودية العام  

عيل الشهايب "لطاملا كانت عائلة رشيف تربطها عالقات جيدة باململكة    وقال املحلل السيايس السعودي

 .وهذه الزيارة تخدم مصلحة (شهباز رشيف)" يف إظهار ذلك لجمهوره املحيل

لكن الخب� يف شؤون باكستان ورئيس رشكة "فيزيار" الستشارات املخاطر عارف رفيق مل يستبعد أن تكون  

 .يل العهد األم� محمد بن سل�ن سلطته يف اململكةتلك الروابط أقل قيمة مع توطيد و

وقال رفيق "أعتقد أن الهدف األسايس لهذه الزيارة التي يقوم بها رشيف سيكون إعادة ضبط العالقات مع  

 ."(األم� محمد) ووضع الرشوط ملا قد يكون رشاكة تشمل مزيدا من املقايضة

دعم أصال احتياطيات باكستان من النقد األجنبي وأنشأت  وأوضح أن السعودية أكرب مصدر للخام يف العامل ت

 .آلية لبيع النفط لباكستان بنظام الدفع املؤجل 

وأضاف "قد يطلب الباكستانيون من الرياض ودائع إضافية يف بنكها املركزي ألن حسابها الخارجي يتعرض  

 ."لضغوط شديدة

اء الباكستا� الجديد إيل السعودية التي تربطها  تأيت داللة هذه الزيارة من كونها هي األوىل لرئيس الوزر 

  ءعالقات خاصة مع باكستان وقد شابها بعض من الشد والجذب إبان توىل عمران خان منصب رئيس الوزرا

منذ عدة سنوات لكن مع وصول شهباز الذي كان يعيش يف السعودية خالل السنوات املاضية قد يوحي  

وإسالم آباد تعيد األمور إىل ما كانت عليه من قبل والتي كان ينظر  ذلك بعالقة دافئة أكرث ب� الرياض  
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إليها يف بعض األحيان عىل أنها عالقة تبعية باكستانية للسعودية وليست عالقة ندية ك� كان ينوي عمران  

 خان فعلها. 

 الکویت تحتج یلع تصریحات لنائب عراقي هددها بالحشد الشعبي 

، سف� بغداد لديها لالحتجاج عىل دعوة وجهها نائب عراقي  2022أبريل     27  استدعت الكويت، األربعاء

 . "خور عبد الله" لح�ية الصيادين العراقي�يف لقوات الحشد الشعبي لالنتشار

جاء ذلك لدى اجت�ع نائب وزير الخارجية السف� مجدي الظف�ي، األربعاء، مع سف� العراق لدى الكويت  

 .املنهل الصايف، بحسب بيان لوزارة الخارجية الكويتية 

ان العراقي بشأن االدعاءات باالعتداء  وقالت الوزارة إن اللقاء "تناول الترصيحات األخ�ة ألحد أعضاء الربمل

 ."عىل الصيادين العراقي�

 

 

اللقاء عن "رفض واستياء دولة الكويت لهذه الترصيحات    وأضافت أن نائب وزير الخارجية أعرب خالل

 ."التي ال تعكس متانة العالقات األخوية ب� البلدين وال تراعي مبادئ حسن الجوار

وأكد الظف�ي، بحسب البيان، عىل "عدم صحة هذه االدعاءات وسالمة اإلجراءات املتبعة من قبل قوات  

 ."خفر السواحل الكويتية 
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"بالتعاو  معالجة  وأشاد  العراقية يف  البحرية  والقوة  الكويتية  السواحل  قوة خفر  ب�  واملستمر  القائم  ن 

 ."تجاوزات الصيادين العراقي� للمياه اإلقليمية الكويتية

قوات من   بنرش  االجت�عي،  التواصل  مواقع  متداول عىل  فيديو  عرب  الحيدري طالب  عالء  النائب  وكان 

�ل الخليج العريب ب� جزيريت بوبيان ووربة الكويتيت� وشبه جزيرة  الحشد الشعبي يف خور عبد الله (ش

 .الفاو العراقية) لح�ية الصيادين العراقي� 

 ."وقال الحيدري: "أقول لخفر السواحل الكويتي اذا مل تتأدبوا راح (سوف) نؤدبكم بطريقتنا الخاصة

حس�، الكويت، قبل أن يتم إخراج   ، غزا العراق إبان عهد الرئيس الراحل صدام 1990ويف أغسطس/ آب  

أشهر عىل يد قوات دولية قادتها الواليات املتحدة خالل "حرب الخليج    7القوات العراقية من هناك بعد  

 ."الثانية

 ورغم  يف أعقاب إسقاط نظام صدام حس�   2003واستأنفت بغداد والكويت عالقاته� الدبلوماسية عام  

والح� تعود التوترات البينية ب� الكويت والعراق خاصة بعد سيطرة إيران علـى  ذلك إال أنه ب� الح�  

 القرار السيايس واالقتصادي والعسكري يف العراق عقب رحيل القوات األمريكية من بغداد. 

الكويتي عىل حقل الغاز يف الخليج العريب والذي  -وقد يكون التوتر األخ� أيضاً ناج�ً عن الخالف اإليرا�

 تشارك فيه السعودية أيضاً.ت

 

 اإلمارات تستدعي السفیرة السویدیة وتحتج یلع حرق القرآن 

، ليزلوت أندرسون، وأبلغتها االحتجاج عىل ، استدعاء سف�ة السويد2022أبريل     19  لثالثاءأعلنت اإلمارات، ا

 .قيام متطرف� بإحراق نسخ من القرآن الكريم

والخميس املايض، أقدم زعيم حزب "الخط املتشدد" الد�اريك راسموس بالودان، عىل إحراق نسخة من  

 .سويد تحت ح�ية الرشطةالقرآن الكريم يف مدينة لينشوبينغ جنويب ال
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التعا الدولة لشؤون  الهاشمي وزيرة  بأن ريم  بيان،  الخارجية اإلماراتية يف  الدويل "استدعت  وأفادت  ون 

أندرسون وأبلغتها احتجاج اإلمارات عىل ما أقدم عليه متطرفون يف السويد من إحراق نسخ من القرآن  

 ."الكريم

و أكدت الهاشمي، رفض اإلمارات للحادثة، مشددة عىل أن "مثل هذه امل�رسات ال تؤدي سوى إىل مزيد  

 ."من التوتر واملواجهة واالحتقان

موقف عريب باالستدعاء لدبلوماسي� سويدي� بشأن الواقعة، التي أثارت استنكارا إسالميا وعربيا  وهذا ثا�  

 .واسعا وال يزال مستمرا

واألحد، استدعت الخارجية العراقية، القائم بأع�ل السفارة السويدية يف بغداد هاكان روث، عىل خلفية  

 ."بشكل بالغ الحساسية ملقدساتهم الحادث، واعتربته "استفزازا ملشاعر املسلم� وأساء

هذه الخطوة من قبل اإلمارات تأيت يف إطار التعب� عن التضامن مع العامل العريب واإلسالمي في� يتعلق  

بالقضايا اإلسالمية الكب�ة يف نفس الوقت محاولة من قبل أبوظبي لتصدير صورة لها بأنها رغم تغريدها  

ا  الكث� من  العريب يف  أن يتم  خارج الرسب  بالشعائر اإلسالمية والرموز ال �كن  ما يتعلق  أن  إال  لقضايا 

 تجاهله. 
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 االتحاد األوروبي یشید بإصالحات قوانین العمل يف قطر

العامل   يف  والد�قراطية  اإلنسان  "حقوق  حول  األورويب  لالتحاد  السنوي  التقرير  األحد،  2021أشاد   ،"

 .بإصالحات قوان� العمل يف قطر

أن    وكالة األنباء القطرية "قنا" ونقلت  

التقرير "أشاد بإصالحات كإلغاء نظام 

الكفالة، وإدخال قرار الحد األد� من  

منو  التنفيذ،  حيّز  بأنها  األجور  ها 

قوان�   إصالحات  إيجابية يف  خطوات 

شهد إصالحات    2021العمل، وأن عام  

 ."ع�لية قوية يف قطر

اإلصالحات   "هذه  أن  التقرير  وأكد 

الجديدة جعلت قطر الدولة األوىل يف  

تسمح   التي  العريب،  الخليج  منطقة 

قبل   وظائفهم  بتغي�  الع�ل  لجميع 

عىل  الحصول  دون  عقودهم  انتهاء 

 ."ة صاحب العملموافق 

التقرير "عالقة اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان القطرية، مع مؤسسات الربملان األورويب، والتفاعل    ومثّن 

 ."لزيارة البالد (EUSR) املنتظم مع مؤسسات االتحاد األورويب، ودعوة قطر وكالة االتحاد األورويب

"دخول قرار الحد األد� لألجور لجميع الع�ل حيّز التنفيذ خالل العام    ونّوه تقرير االتحاد األورويب بـ

 ."املايض، مبا يف ذلك الع�ل األجانب

األورويب، فإن "قطر هي ثا� دولة يف منطقة الخليج (بعد الكويت) تضع حداً أد�  وحسب تقرير االتحاد  

 ."لألجور للع�ل الوافدين

ولفت أن "هذه التغي�ات تنطبق أيضاً عىل الع�ل الوافدين الذين ال يخضعون لقانون العمل، مثل ع�ل  

 ."الخدمة املنزلية

دوالر) شهرياً لجميع املوظف� يف    274لف ريال قطري (وأقرت حكومة دولة قطر حداً أد� لألجور يبلغ أ 

 .كل القطاعات داخل الدولة 
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وب� الح� واآلخر تدين عدد من املنظ�ت الحقوقية ظروف العمل يف قطر، خاصة يف ظل اقرتاب الدوحة  

من العديد  التخاذ  قطر  دفع  م�  الجاري  العام  نهاية  يف  سنطلق  التي  العامل  كأس  نهائيات  تنظيم   من 

 اإلجراءات يف هذا الصدد لتحس� ملف حقوق اإلنسان والذي شهد تقدماً كب�اً خالل األعوام املاضية. 

اإلمارات تدین اقتحام القوات اإلسرائیلیة املسجد األقصی وتدعو لضبط  

 النفس 

املبارك، والذي أسفر عن إصابة عدد   املسجد األقىص أدانت دولة اإلمارات بشدة اقتحام القوات اإلرسائيلية

 .من املدني�

 .""رضورة ضبط النفس وتوف� الح�ية للمصيل وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدويل اإلماراتية يف بيان

سطيني� يف م�رسة  وشددت اإلمارات عىل موقفها الداعي إىل رضورة احرتام السلطات اإلرسائيلية لحق الفل

 .شعائرهم الدينية ووقف أي م�رسات تنتهك حرمة املسجد األقىص

ك� أكدت رضورة احرتام دور اململكة األردنية الهاشمية الشقيقة يف رعاية املقدسات واألوقاف، مبوجب  

القدس   أوقاف  إدارة  بسلطة صالحيات  املساس  وعدم  القائم  التاريخي  والوضع  الدويل  وشؤون القانون 

 .املسجد األقىص 

للدفع قدما بعملية السالم يف الرشق   الجهود اإلقليمية والدولية املبذولة  وأشارت إىل رضورة دعم كافة 

غ� الرشعية التي تهدد الوصول إىل حل الدولت�   اإلرسائيليةاألوسط، وكذلك رضورة وضع حد للم�رسات 

 .وعاصمتها القدس الرشقية 1967ام وإقامة الدولة الفلسطينية املستقلة عىل حدود الع
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دسة احرتاماً كامالً، معرباً عن  دعا االتحاد األورويب إىل احرتام الوضع الراهن لألماكن املق ويف وقت سابق،  

يف   واالشتباكات  الرشقية،  القدس  ذلك  مبا يف  املحتلة،  الغربية  الضفة  أنحاء  يف  األخ�  التصعيد  من  قلقه 

 .املسجد األقىص صباح الجمعة

وشدد االتحاد األورويب يف بيان صدر عنه، اليوم، عىل رضورة توقف العنف فورا، ومنع وقوع املزيد من  

 .ملدني� كأولويةالضحايا ا

  ف األطراك� أعربت واشنطن عن قلقها الشديد إزاء االشتباكات يف القدس واملسجد األقىص، داعية جميع  

 .إىل ضبط النفس

األع�ل   وتجنب  النفس،  ضبط  م�رسة  إىل  األطراف  جميع  "ندعو  بيان  يف  األمريكية  الخارجية  وقالت 

 ."تاريخي الراهن يف الحرم الرشيف للمسجد األقىص والخطابات االستفزازية، والحفاظ عىل الوضع ال 

وتابع البيان األمرييك "نحث املسؤول� الفلسطيني� واإلرسائيلي� عىل العمل بشكل تعاو� لخفض التوترات  

 ."وض�ن سالمة الجميع

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
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كبار   مع  وثيق  اتصال  عىل  وستظل  كثب،  عن  التطورات  تتابع  أنها  األمريكية  الخارجية  وزارة  وأكدت 

 .سؤول� اإلرسائيلي� والفلسطيني� للعمل عىل تهدئة التوتراتامل

يأيت ذلك بين� شهد املسجد األقىص والبلدة القد�ة يف القدس مواجهات عنيفة اندلعت يف ساعات الصباح  

األوىل من يوم الجمعة، وذلك عقب اقتحام القوات اإلرسائيلية املسجد األقىص وقمع املصل� داخل املسجد  

 .القبيل

شاب فلسطيني    400وانسحبت قوات االحتالل اإلرسائيلية من باحات املسجد األقىص بعد اعتقالها نحو  

 .واقتادتهم لعدد من مراكز الرشطة يف املدينة 

للتنديد   يونس؛  وخان  غزة  يف  الجمعة  بعد صالة  حاشدة  الفلسطيني� مبس�ات  املواطن�  آالف  وشارك 

 عىل املصل� يف املسجد األقىص، في� رفع املشاركون يف ميدان فلسط�  باعتداء رشطة االحتالل اإلرسائييل 

 .وسط غزة، أعالم فلسط�، ورددوا هتافات تؤكد استعدادهم للدفاع عن األقىص بأرواحهم ودماءهم

مع     2020عادة ما تهاَجم اإلمارات بأنها تدعم الراوية اإلرسائيلية خاصة بعد إبرام اتفاقية التطبيع عام  

وأنها   ائيل، وكان هذا املوقف �ثل اختباراً حقيقياً ملا تقوله أبوظبي بشأن موقفها الداعم للفلسطيني� إرس 

أقدمت عىل هذه الخطوة من أجل الدفاع عن القضية الفلسطينية. يف نفس الوقت، تقول أوساط إعالمية  

 يها مع الجانب اإلرسائييل. بأنها الترصيحات شديدة اللهجة التي صدرت من قبل اإلمارات كان متفقاً عل

 أجنبیا محتجزین يف الیمن   14سلطنة عمان تسهل اإلفراج عن 

إن السلطنة نسقت مع الجهات املعنية يف العاصمة    2022أبريل    24  األحد  وزارة الخارجية الع�نيةقالت  

أجنبيا من املتحفظ عليهم يف    14اليمنية التي يسيطر عليها الحوثيون ومع السعودية لتسهيل اإلفراج عن  

 ونقلهم من صنعاء إىل مسقط.  اليمن

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
https://www.alquds.co.uk/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%86%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B3%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%B9%D9%86-14-%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D8%AD%D8%AA/
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وأضافت الوزارة أن املفرج عنهم هم بريطا� وزوجته وطفله وسبعة هنود وفلبيني وإندونييس وإثيويب  

 وذلك دون تقديم تفاصيل بشأن سبب احتجازهم.  ،وشخص من ميا�ار

وقالت الحكومة الربيطانية إن مواطنها يدعى لوك سيمونز وإنه محتجز دون تهمة أو محاكمة منذ عام  

2017. 

عاما عندما احتجزه الحوثيون دون    25وقالت وزيرة الخارجية ليز تراس يف بيان “كان لوك يبلغ من العمر  

 من القانون. وكان ابنه يبلغ من العمر بضعة أشهر فقط يف ذلك الوقت”.سند 

 وأضافت تراس “يُعتقد بأنه تعرض لسوء املعاملة يف الحبس االنفرادي، ورُفضت زيارات أرسته”. 

اليمن يف   إىل  توجه  إن سيمونز  فرباير شباط  قالت يف  الدولية  العفو  منظمة  التقى  2012كانت  ، حيث 

تزوجها. وقالت إن الحوثي�، أصحاب السلطة الفعلية يف ش�ل اليمن، اتهموه بالتجسس  بزوجته اليمنية و 

 لصالح الحكومة الربيطانية عىل الرغم من عدم توجيه اتهامات رسمية له بارتكاب أي جر�ة. 

  وقالت الخارجية الع�نية إنه بعد التواصل مع السعودية لتسهيل إصدار التصاريح الرضورية، نُقل املفرج

 عنهم إىل العاصمة الع�نية عىل منت طائرة تابعة لسالح الجو الع�� متهيدا لعودتهم إىل بالدهم.

ضد الحوثي�    2015ويسيطر التحالف الذي تقوده السعودية، والذي بدأ حربا يف اليمن يف مارس آذار  

 التحالف.  املتحالف� مع إيران، عىل املجال� البحري والجوي لليمن. وع�ن ليست عضوا يف

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
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كانت األطراف املتصارعة يف اليمن قد اتفقت يف وقت سابق هذا الشهر عىل هدنة مبختلف أرجاء البالد  

 وذلك للمرة األوىل خالل سنوات. وساطة األمم املتحدة عرب

 

 ملیون دوالر يف باکستان  750الکویت تعتزم ضخ استثمارات بقیمة  

مليون دوالر،    750بباكستان بقيمة    مدعومة من الكويت لالستث�ر يف عدٍد من املرشوعاتتخطط وحدات  

 .م� سيعّد من أكرب االستث�رات املعروضة يف السنوات األخ�ة

الكويت الباكستانية  الرشكة  إدارة  مجلس  رئيس  الفارس،  محمد  لالستث�رقال   Pakistan Kuwait) ية 

Investment Co)القابضة "إنرتك  رشكة  من  كالً  إنَّ   ،" (Enertech Holding Co)   االستث�ر لهيئة  التابعة 

الكويتية، والرشكة "الباكستانية الكويتية لالستث�ر" قد تقّدمتا بطلب للحصول عىل ترخيص لتأسيس بنك  

هيدروج�، ومدينت� ذكيت�. وتعمل الرشكتان حالياً عىل إنشاء  رقمي، فضالً عن مقرتح بإنشاء مصنع لل

 .مليون دوالر 200خط ألنابيب املياه بتكلفة  

تحمل االستث�رات املرتقبة مزايا بالنسبة إىل باكستان، التي مل تشهد جذب استث�رات أجنبية ألكرث من  

و  واإلرهاب  الطاقة  انقطاعات  بسبب  السيايس عقد  االستقرار  تغي�   .عدم  إىل  األخ�ة  االضطرابات  وأّدت 

 .النظام، يف ح� انخفضت احتياطيات النقد األجنبي للبالد إىل أقل من شهرين من الواردات

لعربية السعودية حالياً، والتي قّدمت  يقوم رئيس الوزراء شهباز رشيف، املنتخب حديثاً، بزيارة إىل اململكة ا

مليارات    3للحصول عىل   صندوق النقد الدويل دع�ً من خالل قرض يف املايض. وتتفاوض باكستان أيضاً مع

دوالر هذا العام. وعىل الرغم من أنَّ القروض كانت مبثابة سّد للفجوة الرئيسية للدعم املايل؛ فإنَّ باكستان  

 .سعت منذ فرتة طويلة إىل زيادة االستث�ر األجنبي لتقليل اعت�دها عىل االقرتاض 

الب والرشكة  "إنرتك"  أنَّ  الفارس  يف  ّرصح  الفرص  الستكشاف  تحالفاً  شّكلتا  لالستث�ر  الكويتية  اكستانية 

من قبل حكومتي باكستان والكويت، ومتتلك استث�رات متعددة    1979باكستان. وتأسست الرشكة يف عام  

، الذي يعد أرسع البنوك الباكستانية �واً من  (Meezan Bank Ltd) "% من أسهم بنك "ميزان30مبا يف ذلك  

 .ئعحيث الودا

تحاول دول الخليج لعب دور يف دعم النظام السيايس يف باكستان إلخراجه من األزمة املالية القاسية التي  

يعا� منها بعد وصول شهباز رشيف القريب من دول الخليج في� تريد الكويت بشكل خاص االستث�ر  

 االقتصادي يف إسالم آباد. 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
https://www.alquds.co.uk/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%A8%D8%B9%D9%88%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%8A%D8%B9%D8%B1%D8%A8-%D8%B9%D9%86-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%A4/
https://www.asharqbusiness.com/article/36896
https://www.asharqbusiness.com/article/36058
https://www.asharqbusiness.com/tag/197/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A
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عفی رعایاها من تأشیرة  إدراج الکویت رسمیا ضمن قائمة الدول التي سی 

 شنغن 

ضمن قامئة الدول  ، إدراج اسم الكويت  2022أبريل     29  أعلنت املفوضية األوروبية يف بيان، اليوم األربعاء

 .التي سيعفى رعاياها من تأش�ة شنغن

وقالت املفوضية يف البيان إن هذه الخطوة تعترب متهيداً نحو البدء يف سلسلة مفاوضات نهائية رسمية ب�  

 الكويت واالتحاد األورويب تهدف إىل إعفاء مواطني الكويت من تأش�ة شنغن. 

 

 

وسيتم تحويل امللف برمته إىل مجلس  

املبدئية،   املوافقة  صدور  بعد  أوروبا 

املجلس   موافقة  إىل  بحاجة  وسيكون 

تبدأ    27بإج�ع   ذلك  وبعد  دولة 

الثنائية   الكويت  املفاوضات  ب� 

شنغن،   اتفاقية  حول  األورويب  واالتحاد 

 وبعد التوقيع يصبح االتفاق نافذاً. 

من   الداخلية  اإلجراءات    6وستستغرق 

أشهر إىل عاٍم كامل، ومن املتوقع أن يتم  

الربع   من    األولالنصف    أوتنفيذها يف 

 .2023عام 

عىل   التأش�ة  من  اإلعفاء  ويقترص 

أي غرض ال يستلزم بقاء املسافر فرتة طويلة داخل أوروبا، وال    أوى كالسياحة  تأش�ات الزيارات قص�ة املد

 يشمل التأش�ات الطالبية، حيث يتوجب عىل الطالب تقديم طلبات التأش�ة قبل وقٍت كاف.

 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
https://newturkpost.com/news/90865-%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D8%A5%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%81%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%A3%D8%B4%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%B4%D9%86%D8%BA%D9%86
https://newturkpost.com/news/90865-%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D8%A5%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%81%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%A3%D8%B4%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%B4%D9%86%D8%BA%D9%86
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 السیاسة الداخلیةمحور 

 دول خلیجیة تعید التنقل ببطاقة الهویة داخل مجلس التعاون 

ملواطنيها ومواطني دول مجلس التعاون، بالسفر   الس�ح  قطر والسعودية والكويت واإلماراتكل من   أعلن

 .""كورونامن وإىل دول املجلس باعت�د بطاقة الهوية الوطنية ك� كان معموالً به قبل انتشار جائحة 

السفر ملواطنيها بالبطاقة الشخصية ب�   وقالت وزارة الخارجية القطرية، الجمعة، إنه جرى إعادة تفعيل

 .دول املجلس، مش�ة إىل أن هذه اإلجراءات تأيت تخفيفاً لقيود السفر التي فرضتها جائحة كورونا

 

 

وأكدت الوزارة أن املواطن� القطري� �كنهم دخول اململكة العربية السعودية، ودولة اإلمارات املتحدة،  

 .ودولة الكويت، وسلطنة ع�ن باستخدام بطاقتهم الشخصية فقط 

الوطنية إلدارة   "الهيئة  إدارتا  أعلنت  والكوارث"من جهتها  للهوية   الطوارئ واألزمات  االتحادية  و"الهيئة 

تحديث إجراءات الدخول عرب منافذ الدولة املختلفة، عىل   والجنسية والج�رك وأمن املنافذ" اإلماراتيت�،

 .الجمعة أن تدخل حيز التنفيذ بدءاً من

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
https://alkhaleejonline.net/%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9/%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A8%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86
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دام الهوية اإلماراتية، إضافة  ويتضمن التحديث الجديد الس�ح ملواطني دولة اإلمارات دخول الدولة باستخ

إىل الس�ح ملواطني دول مجلس التعاون الخليجي الدخول إىل دولة اإلمارات باستخدام بطاقة الهوية أو  

 .البطاقة الشخصية

التعاون   مجلس  دول  مواطني  ب�  السفر  تسهيل  إطار  يف  تأيت  املحدثة  اإلجراءات  أن  الهيئتان  وأكدت 

الرامية إىل املحافظة عىل صحة وسالمة املجتمع ومتاشياً مع جهود    الخليجي، ودع�ً السرتاتيجية الدولة 

 .التعايف املستدام وعودة الحياة الطبيعية الجديدة

ذكرت اإلدارة العامة للعالقات واإلعالم األمني بوزارة الداخلية الكويتية، أن قطاع أمن املنافذ أعلن   بدورها

الخارجية، أنه يسمح للمواطن� ومواطني دول مجلس التعاون بالسفر من  بناًء عىل التنسيق مع وزارة  

 ."وإىل دول املجلس ببطاقة الهوية الوطنية الذكية "البطاقة املدنية

 .الجمعة وأشارت اإلدارة إىل أنه يرسي العمل بالقرار اعتباراً من 

باستخدام بطاقة   يج العريبوأوضحت أنه �كن للمواطن� السفر من وإىل دول مجلس التعاون لدول الخل

الهوية الوطنية الذكية، ك� كان قبل جائحة كورونا، بعد التأكد من اشرتاطات الدخول للدول املراد السفر  

 .إليها

رفع تعليق استخدام بطاقة الهوية الوطنية للتنقل   السعودية املديرية العامة للجوازات والخميس أعلنت

 .ي دول مجلس التعاون لدول الخليج العريبمن وإىل اململكة للمواطن� ومواطن

باستخدام بطاقة   أنه �كن للمواطن� السفر إىل دول مجلس التعاون لدول الخليج العريب وأوضحت يف بيان 

 .الهوية الوطنية، مع التأكد من اشرتاطات الدخول للدولة املراد السفر إليها

 ."سفر بهاك� أكدت أن بطاقة سجل األرسة "ال تعد وثيقة �كن ال

يذكر أن تعليق السفر بالهوية الوطنية إىل دول مجلس التعاون الخليجي جاء ضمن اإلجراءات االحرتازية  

جائحة  ظهور  بدايات  فرضت  والجوية   واشرتاط  كورونا،    التي  الربية  املنافذ  عرب  للتنقل  السفر  جواز 

 .والبحرية

  الحرموزارة الحج السعودیة تصدر بیانا بشأن "کثرة التصویر" يف

التفرغ للعبادة،دعت وزارة   وعدم االنشغال بكرثة التصوير يف الحرم امليك    الحج والعمرة السعودية إىل 

 .وأثناء العمرة

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
https://www.alhurra.com/saudi-arabia/2022/04/26/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7-%D9%83%D8%AB%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%85
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وذكرت الوزارة عىل حسابها عىل تويرت إن "كرثة التصوير يف الحرم وأثناء العمرة تشغل املعتمر عن الخشوع  

 ."، وقد تعرض اآلخرين لالصطدام بكوطاعة الله، وتزعج العابرين بجانبك

وأشارت إىل أنه عند الرغبة يف التصوير داخل الحرم، يجب احرتام خصوصية اآلخرين أثناء أدائهم للمناسك،  

 .وعدم تصوير أي موقف خاص

ويف محاولة للتخفيف من أثر زحام املعتمرين يف العرش األواخر من شهر رمضان، نصحت الوزارة بارتداء  

ك، واالمتناع عن  سيفة وجديدة، واالست�ع إىل إرشادات املراقب�، وعدم االستعجال يف أداء املناك�مات نظ

 .حمل أمتعة كث�ة

ـ  مالیین ریال  9 السعودیة تحتجز لواء طیار متقاعد تلقی رشاوى ب  

السعودية قالت األنباء  من  وكالة  متقاعد  طيار  لواء  أوقفت  الفساد  ومكافحة  الرقابة  هيئة  إن  األحد،   ،

ألف)   400مليون دوالر و 2 القوات الجوية امللكية بوزارة الدفاع لحصوله عىل تسعة مالي� ريال (حوايل

 .ومركبة فارهة تقدر قيمتها السوقية بنصف مليون ريال من مقيم

الوكالة أن املقيم يعمل برشكة متعاقدة مع القوات الجوية ودفع للواء املتقاعد هذه املبلغ عىل وذكرت  

 .دفعات مقابل تسهيل إجراءات رصف مستحقات الرشكة املالية بطريقة غ� نظامية أثناء عمله

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
https://www.spa.gov.sa/viewfullstory.php?lang=ar&newsid=2346609#2346609
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وأوضحت أن املتهم أجرب "بعض منسويب القوات الجوية بإيداع مبالغ املبا� املستأجرة من الوزارة بحساباته  

 ."البنكية واستوىل عليها

باسم   تعرف  التي  الفساد،  الرقابة ومكافحة  الوكالة، تحقق هيئة  القضايا  وبحسب  النزاهة، يف عدد من 

 .الجنائية، لكنها مل تورد أس�ء املقبوض عليهم ك� مل تخض يف تفاصيل القضايا

) ريال  945.000ومن ب� أبرز القضايا، إيقاف ضابط صف متقاعد من وزارة الدفاع لحصوله عىل مبلغ (

، مقابل اعت�د الكيان التجاري  من أحد الكيانات التجارية، مستخدما حسابات بنكية ملواطن "تم إيقافه"

 .بالتوريد ألحد قطاعات الوزارة بطريقة غ� نظامية

املناطق،   إحدى  يف  املد�  للدفاع  العامة  باملديرية  يعمل  مقدم،  برتبة  ضابط  الرقابة  هيئة  أوقفت  ك� 

بل ترسية  آالف ريال عىل دفعات من مقيم� اثن� يعمالن بأحد الكيانات التجارية، مقا  509لحصوله عىل  

 .مناقصات إصالح وصيانة معدات ومركبات وسالمل عىل الكيان التجاري بطريقة غ� نظامية

عسكري� اثن�   وفي� يتعلق بإدخال أشخاص إىل اململكة بطريقة غ� نظامية، قالت الهيئة إنها أوقفت

 .يال مقابل ذلكألف ر 65يعمالن باملديرية العامة للجوازات بأحد املنافذ الربية لحصوله� عىل 

ويف املديرية العامة للسجون يف إحدى املناطق، أوقفت ثالثة عسكري� لحصولهم عىل مبالغ مالية مقابل  

 .تهريب ممنوعات لنزالء السجن

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
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ك� ألقت السلطات القبض عىل مقيم يعمل بإحدى الرشكات املحلية الستالمه حواالت بنكية يف حساباته  

إج� بلغ  سويرسا،  يف  (الشخصية  الرشكة  1.296.061ليها  حصول  مقابل  أجنبية،  رشكة  مدير  من  رياال   (

 .األجنبية عىل عقد بالباطن مع الرشكة التي يعمل بها واملتعاقدة مع إحدى الجامعات

ويف قضية أخرى أوقفت السلطات خمسة موظف� يعملون بوزارة الصحة، لقيامهم باالستيالء عىل مبلغ  

عن  9.263.900( عبارة  ريال،  بعد  )  اململكة  غادروا  الذين  األجانب  الوزارة  رواتب ومستحقات موظفي 

 .انتهاء عقودهم، من خالل تعديل وإضافة أرقام الحسابات البنكية العائدة لهم وملعارفهم

أثناء استالمه الهيئة عىل مقيم (وسيط) يعمل مهندسا استشاريا  ألف ريال، مقابل متك�   520 وقبضت 

 .الحصول عىل عقود تنفيذ مشاريع بقيمة مليون ريال دون تنفيذها عىل أرض الواقعكيان تجاري من 

 اإلمارات تعلن عن مزایا جدیدة إلقامة أفراد األسرة 

مزايا جديدة إلقامة أفراد    بقانون اتحادي يف شأن دخول وإقامة األجانبقّدمت الالئحة التنفيذية للمرسوم  

 .عاماً  25األرسة، حيث رفعت سن استقدام األبناء حتى 

 

 

وتوفر الالئحة التنفيذية املعلومات الوافية عن أنواع ورشوط تأش�ات الدخول واإلقامة، واألحكام العامة  

التطور الجذري الذي شهدته املنظومة املستحدثة من تأش�ات  لدخول وإقامة األجنبي بالدولة، وتعكس  

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
https://www.alkhaleej.ae/2022-04-18/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D8%A5%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A3%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A9/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%B1
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شعور   وتعزيز  ومرونته  تنافسيته  ورفع  العمل  سوق  ودعم  اإلجراءات  تيس�  بهدف  واإلقامة،  الدخول 

 .االستقرار واألمان املجتمعي 

املقيم  لألجنبي  يجوز  حيث  األرسة،  ألفراد  املزايا  من  كب�ة  املستحدثة حزمة  املنظومة  بالدولة    وأتاحت 

عاماً    25استقدام أفراد أرسته بسهولة ويرس ويشمل ذلك الزوج واألبناء، ك� قد تم رفع سن األبناء حتى  

عاماً، فقط إضافة إىل البنات غ� املتزوجات بغض النظر عن العمر، عىل أن �نح األبناء    18بعد أن كان  

 .من أصحاب الهمم ترصيح إقامة مع ذويهم بغض النظر عن العمر

ك� جرى استحداث مزايا إضافية لألجنبي الحاصل عىل اإلقامة الخرضاء تتيح له استقدام أقاربه من الدرجة  

 .األوىل، ويف كل األحوال تكون إقامة أفراد األرسة ذات مدة إقامة رب األرسة

 اإلمارات تجّمد أصول عصابة کیناهان لتهریب املخدرات  

، أن اإلمارات جمدت أصول عصابة كيناهان 2022أبريل     21  ، اليوم الخميستا�ز  لفاينانشيا   ذكرت صحيفة

 األيرلندية لتهريب املخدرات.

كانت الواليات املتحدة، التي رصدت يف وقت سابق من هذا الشهر خمسة مالي� دوالر مكافأة ملن يديل  

 مل. مبعلومات تقود العتقال زع�ء العصابة، قد ربطت العصابة ببعض من أخطر شبكات الجر�ة يف العا

وشارك دانييل كيناهان، أحد زع�ء العصابة الثالثة، يف تنظيم مباريات املالكمة الشه�ة يف السنوات القليلة  

 املاضية. 

 تا�ز، إن اإلمارات تواصل التحقيق يف أمر هذه العصابة.   ل فاينانشياوقالت اإلمارات، يف بيان نرشته صحيفة  

عنية بشكل وثيق يف القضايا التي تشمل عنارص أجنبية،  وقالت الحكومة للصحيفة “تتعاون السلطات امل

مبا يتسق مع االلتزامات الدولية لدولة اإلمارات العربية املتحدة واإلطار القانو� الوطني ملكافحة النشاط  

 غ� املرشوع”.

ن خالل عقد  وطبقاً ملا ذكرته الرشطة األيرلندية، انتقلت العصابة من االتجار يف اله�وين والكوكاي� يف دبل

 التسعينات إىل العمل يف أنحاء أوروبا. 

 ومل يرد مكتب االتصال الحكومي يف ديب بعد عىل طلب لرويرتز للتعليق. 

تا�ز إن تجميد األصول يشمل جميع الحسابات املرصفية    لفاينانشياوقال مصدر مطلع عىل األمر لصحيفة  

 الشخصية وحسابات الرشكات.

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
https://www.alquds.co.uk/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D9%91%D8%AF-%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%B9%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D9%83%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%AA/
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ثر تحسن مؤشرات الوباء الکویت تلغي قیود کورونا إ  

إلغاء كافة قراراته السابقة الخاصة بفرض قيود أثناء    ،2022أبريل     27  األربعاءقرر مجلس الوزراء الكويتي،  

 .نة الرئيسية ملتابعة تنفيذ االشرتاطات الصحية املتعلقة مبكافحة انتشار الف�وس جائحة كورونا وإلغاء اللج

لغـ� املحصن�   PCR وأعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة طارق املزرم، يف مؤمتر صحفي عن إلغـاء فحـص

ـرط للتواجد يف املؤسسات التعليمية ومقار العمل  .(من مل يتلق اللقاح) كش

 

 

وأضاف أن ارتداء الك�مة اختياري داخل جميع األماكن املفتوحة واملغلقة، في� يجب أن يلتزم من لديهم  

 .اأعراض مرضية ارتداءه

وتابع، أن املجلس قرر الس�ح بدخول األفراد لجميع األماكن العامة املغلقة بغض النظر عن حالة التحص�  

 .PCR وبدون إجراء فحص

وفي� يخص الحجر الصحي ملخالطي الحاالت اإليجابية، أوضح املزرم أن املجلس قرر إلغاء فرتة الحجر  

 .صابة بغض النظر عن حالة التحص�الصحي املقررة عىل األفراد مخالطي الحاالت امل

 يوما من تاريخ آخر مخالطة، وإجراء فحص  14وأشار إىل رضورة التزام األفراد املخالط� بارتداء الك�مة  

PCR  يوما من تاريخ املخالطة  14يف حال ظهور أعراض خالل. 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA-%D8%AA%D9%84%D8%BA%D9%8A-%D9%82%D9%8A%D9%88%D8%AF-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A5%D8%AB%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%A1/2574633
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أيام من تاريخ اإلصابة، مع   5املنزيل ملدة وقال املزرم إن املجلس قرر إلزام األفراد املصاب� بالعزل الصحي 

 .أيام تالية، وعودة الج�ه� الرياضية للمالعب بشكل كامل لغ� املحصن� 5االلتزام بارتداء الك�مة ملدة 

وحث املصل� عىل تطبيق االشرتاطات الصحية داخل املساجد واملصليات مثل إحضار سجادة الصالة ولبس  

 .عىل تجنب الذهاب للمسجد ملن لديهم أعراض تنفسية معديةالك�مة وغ�ها، والحرص 

وأرجع القرارات إىل تحسن جميع مؤرشات الوضع الوبايئ يف دولة الكويت وارتفاع مستويات التحص� التي  

 .توفر املناعة املجتمعية 

 .2020وكانت الكويت بدأت بفرَض إجراءات خاصة طيلة فرتة الجائحة بدءا من مارس/ آذار 

 آالف دوالر 4.1زید معاشات املتقاعدین.. والحد األدنی قطر ت

، اليوم الثالثاء، قانون� حول التأمينات االجت�عية، والتقاعد  الشيخ متيم بن حمد آل ثا� أصدر أم� قطر،

بزيادة وقراراً  املتقاعدين العسكري،  الحد   معاشات  يقل  أال  الجاري، عىل  نيسان  إبريل/  أول  من  اعتباراً 

 (آالف دوالر  4.1ألف ريال ( 15األد� ملعاشات املتقاعدين املدني� والعسكري� عن 

 

 

القرار أن  قطر  يف  االجت�عية  والتأمينات  للتقاعد  العامة  الهيئة    وأوضحت 

آالف ريال كتعويض عن بدل السكن، ومبا ال يجاوز معاش املتقاعد    4  ة الخاصة بـيتضمن إضافة العالو 

 .ألف ريال 100

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
https://www.alaraby.co.uk/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D8%AA%D9%85%D9%8A%D9%85-%D9%8A%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B6%22%D8%B5%D9%86%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B7%D8%B1%22
https://www.alaraby.co.uk/economy/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A
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ولفتت إىل استمرار العمل بالقرار لح� تاريخ العمل بالقانون� الجديدين ملن تنتهي خدمته ببلوغ سن  

متقاعداً، وبكلفة تقديرية    28381التقاعد أو العجز أو الوفاة خالل الفرتة االنتقالية، والتي يستفيد منها نحو  

ريال  28تتجاوز    .مليار 

وأشارت الهيئة إىل أن القانون� الجديدين شمال زيادة التغطية التأمينية عىل دخل املواطن القطري، وذلك  

بإضافة بدل السكن إىل راتب حساب االشرتاك للموظف املد�، وإضافة بدل السكن وعالوة االختصاص  

تغطية  بنسب  عن    للعسكري،  تقل  تتجاوز  %  70ال  أو  87وال  للموظف  الشهري  الراتب  إج�يل  من   %

 .العسكري

% يف األنظمة السابقة، حيث كانت تشمل التغطية للراتب األسايس  67وكانت النسبة ال تتجاوز أكرث من  

كه  % ملن تصل مدة اشرتا100والعالوة االجت�عية فقط، مع اإلبقاء عىل تسوية راتب حساب املعاش بنسبة  

 .عاماً وتنتهي خدمته ألسباب الوفاة والعجز وبلوغ سن التقاعد  30

وبحسب بيان الهيئة، فقد تضمن القانونان توسيع نطاق التغطية التأمينية لتشمل املواطن� العامل� يف  

القطاع� الحكومي والخاص كافة، والخضوع اختيارياً لبعض الفئات ممن ال يعملون يف جهة عمل، مثل  

وأُرسهمالعامل�  أنفسهم  لحساب   .  

كذلك شملت التغطية التأمينية منتسبي الخدمة الوطنية ممن ال يشغلون وظائف مدنية، والعسكري�  

رقم   القانون  صدور  قبل  تقاعدي  راتب  استحقاق  دون  خدمتهم  انتهت  بتقاعد   2006لسنة    13ممن 

عىل   للحصول  السابقة  الخدمة  مدة  عن  باالشرتاك  العسكري�   .معاش ومعاشات 

وُوضعت مزايا لتحفيز املواطن عىل االنخراط يف سوق العمل الخاص وتشجيع القطاع الخاص عىل توط� 

الوظائف لديه، ومن أهمها خفض معدل راتب حساب املعاش ليكون عىل متوسط راتب حساب االشرتاك  

 .آلخر ثالث سنوات بدالً من خمس سنوات، لض�ن أعىل متوسط للحساب

احب املعاش بالجمع في� ب� املعاش املستحق عن الخدمة يف جهة حكومية وراتب  كذلك الس�ح لص

إمكانية أن تتحمل الخزانة العامة للدولة نسبة من االشرتاك الشهري   الوظيفة يف القطاع الخاص، وأيضاً 

 .املقرر عىل جهة العمل من القطاع الخاص، وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء

عاماً ملن تنتهي خدمته بالوفاة أو العجز أو   30أقّر القانون منح مكافأة عن مدة االشرتاك التي تزيد عىل و 

سنة،   50سنة إىل    40سنوات لسن التقاعد املبكر من    5بلوغ سن التقاعد، مقابل رفع تدريجي عىل مدار  

 .نة س 25سنة إىل  15وزيادة املدة املؤهلة الستحقاق املعاش كحٍد أد� من  

األثر   العمل ألطول مدة ممكنة والحد من  البقاء يف سوق  املواطن عىل  لتحفيز  للهيئة  ويأيت ذلك وفقاً 

% من إج�يل املتقاعدين، وخسارة سوق العمل املحيل  60السلبي للتقاعد املبكر الذي تجاوزت نسبته  

الدولة واسرتاتيجية  رؤية  تحقيق  عىل  كب�ة  آثار  له  والذي  الوطنية   .الخربات 
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واتسم القانونان باملرونة، بحيث أتاحا ملجلس الوزراء إصدار قراراته ملنح بعض املزايا التأمينية، مثل منح  

الزمن، ومنح سلف ألصحاب   زيادة دورية عىل املعاش ملواجهة غالء املعيشة وعدم تآكل املعاش مبرور 

التن الالئحة  تحددها  لضوابط  وفقاً  الحياة،  أعباء  ملواجهة  للقانوناملعاشات   .فيذية 

ومنح القانونان مزايا عدة للمرأة العاملة، وذلك باستثنائها من تخفيض املعاش يف حال االستقالة لرعاية  

% من املعاش يف حال عدم وجود مستحق�  100ولد من ذوي اإلعاقة، وزيادة نسبة نصيب األرملة إىل  

  55عاماً يف حال االستقالة وهي تبلغ    آخرين، وأيضاً عدم تخفيض معاشها بسبب عدم بلوغها سن الست�

 .عاماً 

وأوضح املتحدث الرسمي ملكتب االتصال الحكومي، محمد نو�ي الهاجري، يف بيان عىل تويرت، بعض املزايا  

التي منحها القانونان، ومنها الجمع ب� املعاش التقاعدي وراتب الوظيفة، يف حالة عودة صاحب املعاش  

 .رشط عدم االشرتاك عن مدة أخرىللعمل يف القطاع الخاص، ب 

ونص القانونان أيضاً عىل إقرار نظام تقسيط سداد املبالغ املستحقة للصندوق، بكلفة مخفضة وأقساط  

 .ميرسة

ومنح املؤمن عليه ممن ال تتوافر فيه رشوط استحقاق املعاش التقاعدي تعويض الدفعة الواحدة، ورد  

عن   اشرتاكه  مدة  قلت  ملن  واحدةاالشرتاكات   .سنة 

 .ونظم القانونان أيضاً مسألة انتقال الحق يف املعاش للمستحق� عند وفاة املؤمن عليه أو صاحب املعاش

واعتربت الهيئة نظام التقاعد الجديد يف قطر من أسخى أنظمة التقاعد حول العامل، إذ �نح مزايا تأمينية  

مة ونسبة االشرتاكات وغ�ها من رشوط استحقاق  عالية مقارنًة بالحد األد� واألقىص للمعاش ومدد الخد 

 .املعاش

وأكدت ض�ن الدولة لسد أية عجوزات أو مبالغ تُستحق ملنح الحقوق التأمينية للمواطن القطري، والتي  

تصل كلفتها التقديرية إىل مليارات الرياالت، من خالل تحمل الخزانة العامة العجز االكتواري، وغ�ها من 

ت  التي  الكر�ةاملنافع  االجت�عية  الح�ية  وأرسته  للمواطن   .كفل 

تصل التقديرات اإلج�لية لإليرادات فيها إىل    2022يشار إىل أن املوازنة العامة لدولة قطر للسنة املالية  

196  ) ريال  بنسبة    53.8مليار  زيادة  ما �ثل  تقديرات موازنة  22.4مليار دوالر)،  ،  2021%، مقارنة مع 

 .دوالراً للربميل 55متوسط سعر نفط عند وبُنيت عىل أساس 

بنسبة   امليزانية  لها يف  ليبلغ  4.9وارتفع إج�يل املرصوفات املخطط  العام املايض  مليارات    204.3% عن 

ريال، ويعزى ذلك بشكل أسايس إىل االرتفاع املؤقت يف املرصوفات التشغيلية املتعلقة بأنشطة استضافة  

تكاليف   تشمل  والتي  العامل  قطر  كأس  مبونديال  املتعلقة  للفعاليات  والتشغيل   .2022األمن 
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مليارات    8.3مليار ريال للمرشوعات الرئيسية، في� قدرت وزارة املالية العجز بنحو   74وخصصت املوازنة  

 .ريال 

البحرین والسعودیة یؤکدان عزمهما زیادة التنسیق السیاسي إزاء کافة  

 التطورات والتحدیات اإلقلیمیة 

عزمه�أكدت   والسعودية  التنسيق    البحرين  وزيادة  املجاالت،  مختلف  يف  الثنايئ  التعاون  تعزيز  عىل 

السيايس لبلورة مواقف مشرتكة إزاء كافة التطورات والتحديات اإلقليمية والدولية، مبا يسهم يف تحقيق  

للب  واالزدهار  واالستقرار  أجمعاألمن  والعامل  املنطقة  وشعوب  وشعبيه�  الشقيق�   .لدين 

وذكرت وكالة األنباء السعودية أن ذلك جاء خالل ترؤس وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية للجانب 

البحريني يف فريق عمل "لجنة التعاون السيايس والدبلومايس" التابعة ملجلس التنسيق السعودي البحريني،  

ه اليوم بالعاصمة السعودية الرياض، في� ترأس الجانب السعودي سعادة السف� سعود  والذي عقد اجت�ع

السعودية العربية  باململكة  واالقتصادية  السياسية  للشؤون  الخارجية  وزارة  وكيل  الساطي،  محمد    .بن 

ية مبملكة  من جانبه أشاد الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياس

العربية   واململكة  البحرين  مملكة  ب�  واملتميزة  الوثيقة  التاريخية  األخوية  العالقات  بُعمق  البحرين، 

الوطيدة االسرتاتيجية  والرشاكة  األشقاء  ب�  التالحم  يف  كأ�وذج    .السعودية، 

لبلدين، من خالل  وتم خالل االجت�ع، استعراض سبل توطيد أوارص الرشاكة السياسية والدبلوماسية ب� ا

واملبادرات   التنفيذية  واآلليات  الثنائية  التفاهم  ومذكرات  االتفاقيات  وتفعيل  الرسمية  الزيارات  تبادل 

املنبثقة عن االجت�ع الثا� ملجلس التنسيق السعودي البحرينـي برئاسة األم� سل�ن بن حمد آل خليفة،  

م� محمد بن سل�ن بن عبد العزيز آل سعود، ويل  ويل العهد رئيس مجلس الوزراء مبملكة البحرين، واأل 

  .العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع باململكة العربية السعودية 
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 االقتصادي املحورثانیا: 

 

 ملیارات ریال 108% يف فبرایر إلی 65صادرات السعودیة ترتفع 

بنسبة   الصادرات السلعية للمملكة اليوم األحد، ارتفاعأظهرت بيانات الهيئة العامة لإلحصاء السعودية،  

 .2021 الشهر امل�ثل مليار ريال يف 65.8مليارات ريال، مقابل  108.4يف فرباير املايض إىل   64.7%

مليار    36.8وأوضحت الهيئة يف تقريرها الشهري، أن صادرات النفط السعودية يف فرباير ارتفعت بواقع  

 .% عىل أساس سنوي78.1ريال أو 

% يف  77.5إىل    2021% يف فرباير  71.6وارتفعت نسبة الصادرات البرتولية من مجموع الصادرات الكيل من  

 .ام الحايلالشهر امل�ثل من الع

  24.4% عىل أساس سنوي إىل  31ارتفاعا بنسبة    2022وسجلت الصادرات غ� البرتولية للمملكة يف فرباير  

 .2021مليار ريال يف الشهر امل�ثل  18.7مليار ريال، مقابل 

 .% مقابل يناير السابق0.7وانخفضت الصادرات غ� النفطية عىل أساس شهري بنسبة 

 .مليار ريال  48%، لتبلغ 18لواردات خالل الشهر نفسه بنسبة ويف سياق متصل، قفزت ا

 %17.4ملیار درهم التجارة غیر النفطیة بین اإلمارات والیابان بنمو  47 

الدكتور   للت شدد  دولة  وزير  الزيودي،  أحمد  بن  الخارجيةثا�  الثنائية  جارة  العالقات  ومتانة  قوة  عىل   ،

واالقتصادية القامئة ب� دولة اإلمارات العربية املتحدة واليابان والتي ترتكز عىل مس�ة حافلة من الصداقة  

واملصالح املشرتكة والتعاون املثمر يف كافة القطاعات، مدعومة بالرغبة املتبادلة عىل أعىل مستويات القيادة  

 .لبلدين الصديق� يف تنمية هذه العالقات االسرتاتيجية بصورة مستمرةيف ا
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ر  واليابان  اإلمارات  «لدى  واالبتكار  وقال:  املعرفة  يف  االستث�ر  عىل  وتركزان  للمستقبل  مشرتكة  ؤى 

والتكنولوجيا وقطاعات االقتصاد الجديد، ونحن مهتمون باالنتقال إىل مستوى جديد من التعاون التجاري  

واالستث�ري مع اليابان يف هذه املجاالت، ونحرص عىل بناء رشاكات مستدامة عىل مستوى القطاع الخاص  

امل البلدينتخدم  يف  األع�ل  ومجتمعي   .«ستثمرين 

جاء ذلك خالل اجت�ع ثا� الزيودي مع كينجي أوتا، رئيس مجلس العمل اليابا� بديب، وعدد من ممثيل  

التجارية ب� الرشكات   الجانبان سبل تعزيز األنشطة  اليابانية األعضاء يف املجلس؛ حيث بحث  الرشكات 

مية االستث�رات اليابانية يف اإلمارات وتعزيز تبادل املعرفة والتكنولوجيا ب�  اليابانية ونظ�تها يف الدولة وتن

 .الجانب�

 رشاكة 

وقال الزيودي إن البلدين الصديق� قطعا أشواطاً كب�ة يف تطوير رشاكته� االقتصادية لتصل إىل مستواها  

كرب الرشكاء التجاري� لدولة اإلمارات  االسرتاتيجي الذي نشهده اليوم، فاليابان هي الرشيك الثامن يف قامئة أ

عىل مستوى العامل، ويف املرتبة الرابعة ب� دول آسيا غ� العربية، ويف املقابل، تعد دولة اإلمارات أكرب رشيك  

% من تجارتها اإلج�لية مع الدول العربية. وسجلت التجارة البينية  36تجاري عريب لليابان وتستحوذ عىل  

 .2020% مقارنة بعام  17.4، بنمو يزيد عىل  2021مليار درهم بنهاية عام    47بلدين نحو  غ� النفطية ب� ال

وأضاف: «نحن حريصون عىل ترسيخ مكانة اإلمارات كوجهة رئيسية للتجارة اليابانية املتجهة إىل املنطقة  

اليابا� لتحقيق  والبوابة الحيوية لعبورها نحو أسواق الرشق األوسط وإفريقيا، وسنعمل مع مجتمع األع�ل  
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هذه الرؤية املشرتكة، وسنواصل العمل لتطوير الرشاكات يف قطاعات مهمة لكال البلدين باعتبارها توجهات  

املعلومات   وتكنولوجيا  الرابعة  الصناعية  الثورة  وتطبيقات  االصطناعي  كالذكاء  مستقبلية،  اقتصادية 

والر املتجددة  والطاقة  والفضاء  الذيك  والنقل  والسياحةواالتصاالت  الصحية   .«عاية 

 

الجديد  االقتصادي   النموذج 

وعرض الزيودي، نبذة عن النموذج االقتصادي الجديد الذي تتبناه دولة اإلمارات للخمس� عاماً املقبلة  

ذات   عاملية  أسواق  االسرتاتيجية مع  الرشاكة  وتوسيع  العالية  واإلنتاجية  واالستدامة  املرونة  والقائم عىل 

اسرتاتيج  .ية أهمية 

االقتصادية   الترشيعات  يف  الشامل  والتطور  الخمس�  مشاريع  عىل  اليابانية  الرشكات  الزيودي،  وأطلع 

 .بالدولة

وأكد أن مجتمع األع�ل اليابا� مدعو ليكون رشيكاً رئيسياً يف هذه املس�ة االقتصادية ويستفيد من الفرص  

اإلمارات بدولة  األع�ل  بيئة  تطرحها  التي   .املتنوعة 

 

الرشكاء أ  كرب 

وتعد اليابان أحد أكرب الرشكاء االستث�ري� لدولة اإلمارات، سواء يف االستث�رات الصادرة من الدولة أو  

% من  3مليار درهم، متثل ما نسبته    15الواردة إليها؛ حيث تزيد قيمة االستث�رات اليابانية يف الدولة عىل  

 .% من االستث�رات الواردة من الدول اآلسيوية 8.2، وأكرث من  إج�يل االستث�رات األجنبية املبارشة الواردة

ويف املقابل، تأيت اإلمارات ضمن أهم دول الرشق األوسط املستثمرة يف اليابان؛ حيث بلغ إج�يل االستث�رات 

% من إج�يل االستث�رات الرشق أوسطية يف  40، متثل  2020مليار درهم حتى نهاية    4.4اإلماراتية فيها  

 .ابانالي

 

اليابا�  العمل   مجلس 

يذكر أن مجلس العمل اليابا� يعد أحد أبرز مجالس األع�ل األجنبية املسجلة لدى غرفة تجارة وصناعة  

رشكة يابانية عاملة يف الدولة بهدف    32بعضوية    2009مجلساً، وتأسس املجلس عام    41ديب والبالغ عددها  

الفرص التجارية واالستث�رية يف اإلمارات واملنطقة، وتوسعت    دعم مجتمع األع�ل اليابا� يف الوصول إىل 

رشكة تعمل وتستثمر يف مظلة واسعة من القطاعات الحيوية يف دولة   165عضويته لتشمل اليوم أكرث من 

 .والتعدين ،والطاقة املتجددة ، والطاقة ،اإلمارات، من أبرزها: النقل والتخزين

 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad


      المرصدتابع منصات 

  

 

30 | P a g e  

 المرصد الخليجي

059|| 30 April 2022 

 الکویت خالل رمضان ملیون دوالر مکاسب بورصة 952 

مليون دينار كويتي) خالل تعامالت شهر    292دوالر (  مليون  952بورصة الكويت مكاسب بقيمة  سجلت  

رمضان، لتغ� بهذه املكاسب الفكر السائد عن تعامالت بورصة الكويت خالل هذا الشهر، والتي تتسم  

ساعات التداول خالل هذا الشهر، وعزوف  تاريخياً برتاجع مؤرشاتها وضعف السيولة املتداولة نتيجة قرص 

 .املتداول� عن عمليات البيع والرشاء

 

 

، إىل أنها تتصف بالخجولة مقارنة مع  ورغم إيجابية تعامالت بورصة الكويت خالل هذا الشهر من العام 

 .من العام املايض رمضان شهر

رمضان، أما هذا  تاريخياً، كانت السيولة البيعية تسيطر عىل مشهد تعامالت بورصة الكويت خالل شهر  

العام ولشهر رمضان الثا� عىل التوايل، سيطرت السيولة الرشائية عىل مجمل تعامالت البورصة، والتي أدت  

يف املائة، بدعم من ارتفاع السوق األول الذي يضم الرشكات    3بدورها إىل ارتفاع املؤرش العام للسوق بنسبة  

نصيب من هذه املكاسب، إذ    50ن مؤرش رئييس ورئييس  يف املائة، في� كان لكل م  3.2القيادية بنسبة  

بنهاية   الكويت يف املائة، لتستقر القيمة السوقية لبوصة  1.4يف املائة، والثا� بنحو    2.2ارتفع األول بنحو  

عند   (  157.4شهر رمضان  نسبته    48.25مليار دوالر  بنمو  الشهر    0.6مليار دينار)،  املائة خالل هذا  يف 

مليون    67مليون دوالر (  218الكريم، في� قفز متوسط التداول اليومي خالل جلسات شهر رمضان إىل  

 .(ارمليار دين  1.3مليار دوالر ( 4.2دينار) مبحصلة إج�لية بلغت 
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أداء ملجمل  اإليجايب  النشاط  املالية   البورصة  وجاء  النتائج  من  قوي  بدعم  رمضان  شهر  تعامالت  خالل 

ول من العام الجاري، والتي بدأت تتواىل بحلول منتصف الشهر محملة  للرشكات املدرجة خالل الربع األ 

بنمو يعكس حالة استقرار النشاط االقتصادي بعد تجاوز تداعيات الجائحة، ك� عزز هذا النشاط خالل  

 .فوق مستوى املائة دوالر للربميل  الشهر استمرار أسعار النفط

يف البحوث  قسم  رئيس  نائب  يقول  السياق،  هذا  النفط  كامكو ويف  أسعار  دياب:"  رائد  كانت     إنفست 

أن   باعتبار  تعامالت شهر رمضان،  الكويت خالل  لبورصة  األسايس  الرافد    اإليراداتالداعم  النفطية هي 

سايس ملوازنة الكويت. وقبل ارتفاع أسعار النفط كانت التوقعات تش� إىل تسجيل الكويت عجزا مالياً  األ 

كب�ة يف السنة املالية الحالية، إال أن ارتفاع أسعار برميل النفط مؤخراً خفضت من مستويات العجز املتوقع  

 ."بشكل كب�

ستث�ري ويرسع �و سوق املشاريع يف الكويت،  وأضاف:" ارتفاع أسعار النفط يرفع من حجم اإلنفاق اال 

م� ينعكس بدوره عىل مجمل القطاعات املدرجة بالبورصة، ناهيك عن أن نتائج الرشكات يف الربع األول  

 ."ضافياً لتعامالت بورصة الكويتإ جاءت إيجابية وأعطت بدورها زخ�ً  

أن مؤرشات السوق قد حققت مكاسب    وبالنظر إىل أداء بورصة الكويت منذ مطلع العام الجاري، نجد 

مليار دينار)، بين�  7.23مليار دوالر (   23.6يف املائة أي ما يقارب  15الفته، بارتفاع القيمة السوقية بنحو 

يف املائة، في� رئييس ورئييس    21.8يف املائة، والسوق األول بنسبة    18.7ارتفع مؤرش السوق العام بنسبة  

 .ائة عىل التوايليف امل 9.3و 8.6بنحو  50

هذه االرتفاعات التي شهدتها بورصة الكويت منذ مطلع العام الجاري تأيت بالتزامن مع ارتفاع صايف األرباح  

مليارات دينار)، والتي انعكست    3مليارات دوالر (  10إىل    2021املجمعة للرشكات املدرجة يف خالل عام  

مليار   1.2مليارات دوالر ( 4لرشكات يف حينها، والبالغة بدورها عىل حجم التوزيعات النقدية التي أقرتها ا

  األرباحأي ما يعادل نسبة توزيعات أرباح نقدية إىل صايف    2020يف املائة عن عام    43دينار)، بنسبة �و  

 .يف املائة 38

النفط عىل حجم  ارتفاعات أسعار  أن تنعكس  الجاري، فيتوقع املحللون  العام  املتبقة من    أما يف األشهر 

سوق املشاريع يف الكويت، والذي يلعب دوراً أساسيا يف �و أرباح أغلب الرشكات املدرجة م� يؤثر عىل 

حجم التداوالت يف السوق. فحتى نهاية الربع األول كان حجم اإلنفاق عىل هذا السوق متواضعاً، إذ شهدت  

بورصة الكويت والتابعة لها خالل  قيمة املناقصات والعقود التي فازت بها الرشكات الكويتية املدرجة يف  

يف املائة، وذلك مقارنة مع ذات الفرتة ذاتها من العام    11فرتة الربع األول من العام الحايل تراجعا بنسبة  

مليون دينار)، في� بلغت يف فرتة املقارنة    555مليار دوالر (    1.8املايض، حيث بلغت قيمة العقود نحو  

 .) دينارمليون  622نحو ملياري دوالر (
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إال   بها،  فازت  التي  والرشكات  العقود  عدد  اقرتاب  رغم  القيمة  يف  الرتاجع  هذا  العقود    أنوجاء  قيمة 

رشكة مدرجة    11املطروحة خالل الربع األول من العام الحايل كانت اقل بالنسبة املذكورة أعاله، إذ فازت  

 .2021دا يف الفرتة امل�ثلة من عق 18رشكة فازت بـ 12عقدا بنهاية الربع األول مقارنة مع  17بـ

،  2024وتسعى بورصة الكويت يف الفرتة الحالية إىل تنفيذ مرحلة التطوير الرابعة واألخ�ة قبل نهاية العام  

  3عن خطتها التطويرية للسوق والتي نتج عنها ترقية بورصة الكويت إىل    2016بعد أن أعلنت يف العام  

لألسواق الناشئة، ومؤرش فوتيس راسل لألسواق الناشئة، وكذلك مؤرش   MSCI مؤرشات عاملية وهي، مؤرش

 .ستاندرد أند بورز

وكان للرتقيات الثالث دور كب� يف زيادة ثقة األجانب بالسوق الكويتي، حيث تنقسم السيولة التي تتبع  

يتاح من فرص،    مؤرشات األسواق الناشئة إىل سيولة نشطة تتحرك بشكل مستمر عىل األسهم وتواكب ما

وأخرى خاملة تهتم بتكوين مراكز بأسعار محددة ثم ترتقب العوائد الدورية والسنوية التي �كن تحصيلها،  

 .والتي تتمثل يف التوزيعات أو عائد التغي� السعري لألسهم

بورصة الكويت  وبناء عىل هذه الرتقيات، سجلت استث�رات املؤسسات االستث�رية والصناديق العاملية يف 

ارتفاعاً ملحوظاً خالل الفرتة املاضية، حيث تش� التقديرات إىل أن حجم السيولة األجنبية املستثمرة يف  

 .)مليارات دينار  4مليار دوالر ( 13السوق األول مثالً تزيد عن 

ي من املتوقع  وتسعى بورصة الكويت يف الفرتة الراهنة لالنض�م إىل قامئة األسواق الناشئة املتقدمة والت

 .أن تحصل خالل املراجعات السنوية التي تجريها "فوتيس راسل" يف سبتمرب من كل عام
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 ثالثا: املحور املجتمعي 

 : الهویة املجتمعیة ومحاوالت التغییر

السعودیة تشترط إزالة "إشارة ملجتمع املثلیین" للسماح بعرض فیلم  

 لدیزني 

 

 

، أن السلطات السعودية طلبت من ديز�  2022أبريل    23  ، االثن�لوكالة فرانس برسأعلن مسؤول سعودي  

 .إزالة "إشارة إىل مجتمع املثلي�" من أحدث أفالم "مارفل" ليك تسمح بعرضه يف دور السين� يف اململكة 

هو منه  اإلشارة  هذه  حذف  اململكة  تشرتط  الذي   Doctor Strange in the   Multiverse of" والفيلم 

Madness"  واملتوقع أن يبدأ عرضه يف الصاالت يف مطلع مايو املقبل. 

يف الهيئة العامة لإلعالم املريئ واملسموع يف السعودية،   وقال املرشف العام عىل قسم التصنيف السين�يئ

 ."ثانية 12كاد يبلغ طوله نواف السبهان، لوكالة فرانس برس إن املشهد املطلوب حذفه "بال

 ."وأوضح أنه يف هذا املشهد تتحدث "أم�كا تشافيز"، البطلة الخارقة املثلية الجنس، عن "والدتيها
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الرشق   والدت�، ويف  لديها  والدتيها ألن  تتحدث عن  املثلي�. هي  إىل مجتمع  إشارة  "إنها  قوله:  وأضاف 

 ."األوسط من الصعب للغاية ترك مثل هذا األمر �ر

الطلب   عىل  اآلن  حتى  ردت  الرتفيه،  مجال  يف  العمالقة  األم�كية  الرشكة  ديز�،  أن  إىل  السبهان  ولفت 

 .السعودي بالقول إنها "ال ترغب" بحذف املشهد املشار إليه

وأكد املسؤول السعودي أن "ما من سبب ملنع الفيلم. إنه مجرد تعديل... حتى اآلن هم يرفضون، لكننا مل  

 ."سنواصل املحاولة نغلق الباب.

 .واملثلية الجنسية جر�ة تصل عقوبتها يف القانون السعودي إىل اإلعدام

وعىل الرغم من أن اململكة املحافظة للغاية أطلقت يف السنوات األخ�ة إصالحات اجت�عية واسعة النطاق،  

 .إال أنها ما زالت تطبق أحكام الرشيعة اإلسالمية

األم� محمد بن سل�ن، انفتحت اململكة الخليجية عىل عامل الرتفيه واستضافت  وبدفع من ويل العهد،  

 .فعاليات عاملية كربى، لكن القيود السياسية واالجت�عية فيها ال تزال قوية للغاية

 .رفعت السلطات السعودية الحظر الذي فرضته عىل مدى عقود طويلة، عىل دور السين�  2017ويف 

 .ارفل تطلب سلطات الرقابة يف اململكة حذف مشاهد منهوهذا ليس أول فيلم مل

وبحسب صحيفة "هوليوود ريبورتر" األم�كية املتخصصة فإن فيلم "إت�نلز" الذي يروي قصة زوج� مثلي�  

  .كان بدوره محور طلبات تعديل تقدمت بها إىل ديز� دول خليجية عّدة بينها السعودية

 .يعرض الفيلم يف النهاية يف اململكة لكن ديز� رفضت هذه الطلبات ومل

 العمرة دون محرم أو عصبة نساء  أداءالسعودیة تسمح للمرأة ب

 .م، أو عصبة النساء، أنه يحق للمرأة إصدار تأش�ة عمرة دون وجود محراململكة العربية السعودية  تأعلن

وقال املهندس هشام بن سعيد، متحدث وزارة الحج والعمرة يف ترصيحات أوردها موقع «سبق» اإلخباري 

 ٤٥السعودي،: «كان املحرم يف السابق رشطاً إلصدار تأش�ة العمرة للنساء من الفئات العمرية األقل من  

 .«ا باملحرم أو عصبة النساءعاماً، واآلن يُسمح لها بإصدار التأش�ة، وعدم إلزامه

 

 

 .«د محرم أو عصبة النساءوقال هشام بن سعيد: «اآلن ال توجد قيود إلصدار التأش�ة، وال يُشرتط وجو 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
https://www.alkhaleej.ae/2022-04-16/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D9%85%D8%AD-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D8%A8%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%85-%D8%A3%D9%88-%D8%B9%D8%B5%D8%A8%D8%A9-%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9
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 : لعادات والجوانب الثقافیةا

 بعد غیاب عامین.. أطفال قطر یحتفلون بلیلة "القرنقعوه" التراثیة 

، وعىل ساحل الدوحة بالحي الثقايف القطري "كتارا"، تجمع  جراء تفيش ف�وس كورونابعد غياب عام�  

 ."تفال بالعادة الرتاثية القد�ة يف البالد "ليلة القرنقعوهاألطفال لالح

وتحولت "القرنقعوه" من تراث قديم ابتكره األجداد لتشجيع األطفال عىل الصيام يف الشهر الفضيل، إىل  

 .احتفال شعبي ينتظره الصغ� والكب� سنويا يف ليلة النصف من رمضان كل عام 

 

ويخرج األطفال يف مجموعات بعد اإلفطار مرتدين املالبس الرتاثية املخصصة لهذه الليلة إىل األحياء حامل�  

 .عىل املنازل القريبة معهم أكياسا من الق�ش، يطوفون بها

ويطرق األطفال األبواب بغية ملء األكياس التي معهم بشتى أنواع الحلوى واملكرسات التي يُِعدها األهايل  

 .خصوصا قبل أيام من هذه املناسبة

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%BA%D9%8A%D8%A7%D8%A8-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D9%8A%D8%AD%D8%AA%D9%81%D9%84%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%84%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86%D9%82%D8%B9%D9%88%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AB%D9%8A%D8%A9/2564900
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ويردد األطفال أثناء تجوالهم عىل املنازل: "قرنقعوه، قرنقعوه، عطونا الله يعطيكم، بيت مكة يوديكم، يا  

املعمورة، يا أم السالسل والذهب يا نورة، عطونا من مال الله، يسلم لكم عبد الله، عطونا دحبة    مكة يا

 ."ميزان، يسلم لكم عزيزان، يا بنية يا الحبابة، أبوج مرشع بابه، باب الكرم ما صكه، وال حط له بوابة

، تكر�اً لألطفال وملكافأتهم  والقرنقعوه احتفال تقيمه األرس القطرية والخليجية يف ليلة النصف من رمضان

 .عىل إمتام صيام نصف الشهر الكريم، وتشجيعهم عىل االستمرار واملواظبة عىل صيام النصف الباقي

وغابت االحتفاالت بالقرنقعوه لعام� بسبب اإلجراءات االحرتازية جراء كورونا، في� يأيت هذا العام ليعود  

 .سهم مجدداً األطفال لالحتفال، وإدخال الفرحة يف نفو 

وتأيت تسمية القرنقعوه من كلمة قرع، وتعني قرع أو دق الباب، وكذلك تعني اليشء املخلوط من مختلف  

 .األنواع من املكرسات والحلويات

والحلويات   الهدايا  عن  فضالً  القديم،  لشكله  خالفاً  "للقرنقعوه"،  مجسمة  جديدة  أشكال  هناك  وأصبح 

تباع يف املتاجر صناديق فاخرة تحمل باقات من الحلوى املنوعة، وبأسعار    الفاخرة غ� التقليدية، ك� أصبح

 .باهظة، ليك يتبادلها األصدقاء واألهل بهذه املناسبة

وقبل حلول ليلة منتصف رمضان بأيام، تسعى املحال الكربى واملتخصصة إىل إظهار بضائعها من مكرسات  

ت بتفصيل ثياب هذه الليلة، ويقدمن عروضاً مغرية  وزينة، بين� تتبارى املصم�ت يف استقطاب األمها

 .بهذا الخصوص

ك� أن االحتفال مل يعد حكراً عىل األرس والعائالت، بل إن املؤسسات الحكومية والخاصة تقيم بهذه املناسبة  

ي  احتفاالت كربى، لتجعل من الدوحة واحة تراثية يف هذه الليلة، سعياً منها لالحتفال بهذا املوروث الشعب 

 .العريق

القرنقعوه فهي   بليلة  وقال القطري محمد املري ملراسل األناضول، إنه يحرص عىل االحتفال مع أطفاله 

 .""عادة توارثناها عن أجدادنا وآباءنا كنوع من التشجيع لألطفال عىل الصيام والفرحة به

صيل، وتعريفهم بالعادات  وأضاف املري: "نستمر يف هذه العادة بهدف توعية األطفال باملوروث الشعبي األ 

والتقاليد الرمضانية الشعبية، بجانب الحرص عىل تدريب األطفال عىل اكتساب املهارات الشعبية القد�ة،  

 ."وكذلك تعريف األفراد مبايض هذه االحتفالية وقيمتها يف أوساط املجتمع القطري

ون هذه الليلة ليجمعوا أكرب عدد من  في� قالت القطرية هيا محمد ملراسل األناضول، إن "األطفال ينتظر

 ."الهدايا للشعور بالفرحة وبهجة شهر رمضان الكريم

القرنقعو  بليلة  األطفال  الحتفاالت  صوراً  ومقيمون  مواطنون  نرش  جانبهم،  وسم   همن  عرب  تويرت  عىل 

 ."#القرنقعوه"، واستالمهم الهدايا والحلوى

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
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قیة لتسویق سلطنة  التراث والسیاحة تنظم حملة ترویجیة فـي البند

 ًا ُعمان سیاحی

من مع مشاركة  بالتزا  مدينة البندقية بجمهورية إيطالياأطلقت وزارة الرتاث والسياحة حملة ترويجية يف  

الـ الذي يقام من    59  سلطنة ُع�ن يف النسخة  الدويل للفنون  البندقية    27أبريل الجاري إىل    23لبينايل 

نوفمرب القادم، وتستمر الحملة الرتويجية للوزارة حتى شهر نوفمرب املقبل بهدف الرتويج عن سلطنة ُع�ن 

النقل العامة ويف مطار "ماركو بولو" يف  كوجهة سياحية يف السوق اإليطايل ولزوار املعرض عرب ح افالت 

مدينة البندقية وأمام محطة "سانتا لوسيا" وعىل جدار "جرس سكالزي" وداخل باصات النقل املائية ويف  

 أرقى األماكن يف املدينة. 

 

وتستهدف هذه الحملة تعزيز سلطنة ُع�ن كوجهة سياحة متميزة تستقطب السائح األورويب بشكل عام  

السائح اإليطايل بشكل خاص عىل اكتشاف سلطنة ُع�ن من خالل صور تعكس مقومات الجذب    وتشجع

الرتاثية والسياحية والطبيعية، وتسلط الضوء عىل التنوع الكب� الذي تزخر به م� �كن السائح من خوض  

 تجارب سياحية مختلفة. 

رتاث والسياحة إن تنفيذ هذه الحملة  وقالت أس�ء الحجرية مدير عام مساعد الرتويج السياحي بوزارة ال

يأيت لجذب أكرب عدد ممكن من السياح الستكشاف سلطنة ُع�ن وتعزيز صورتها كوجهة آمنة للسياحة،  

تقدمه   الذي  بالرثاء  االستمتاع  املمكن  من  يجعل  السياحية  الرحالت  منظمي  عروض  تنوع  إىل  باإلضافة 

وجوالت املغامرة والغوص وغ�ها، وأشارت الحجرية إىل    سلطنة ُع�ن لزوارها كاإلقامة عىل شاطئ البحر

https://almarsad.co.uk/
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https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
https://www.omandaily.om/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9/na/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AB-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%85-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%AF%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%82-%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%86%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A7
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أن السوق اإليطايل من أعىل األسواق املستقطبة للسياحة لسلطنة ُع�ن نسبة إىل أعداد السياح املتزايدة  

خالل سنوات ما قبل جائحة كورونا، حيث يأيت السائح اإليطايل يف املرتبة الرابعة من بعد السياح األملان  

م. وتتبنى  2019ألف زائر يف عام    726� والفرنسي�، إذ بلغ عدد السياح من دول أوروبا حوايل  والربيطاني

الوزارة اسرتاتيجيات تسويقية مبتكرة للرتويج عن املقومات السياحية الفريدة التي تتميز بها سلطنة ُع�ن  

ائر خالل زيارته سلطنة ُع�ن،  والتعريف باأل�اط السياحية املختلفة والتجارب التي �كن أن يحظى بها الز 

وتشمل االسرتاتيجيات تنفيذ حمالت تسويقية عاملية تُستغل فيها املساحات اإلعالنية يف املطارات ومحطات  

القطارات واملجالت واملواقع اإللكرتونية وأماكن الجذب املختلفة والحافالت التي تجوب املدن العاملية مبا  

 ن بأنها وجهة سياحية فريدة يف املنطقة. يضمن التسويق األمثل لسلطنة ُع�

 قضایا وملفات: املحور الرابع

 الحرب يف الیمن: 

 حوثیا يف الیمن  أسیرا  163عن  اإلفراجالتحالف بقیادة السعودیة یعتزم 

أنه يعتزم اإلفراج عن    2022أبريل     28  الخميس  الذي تقوده السعودية يف اليمنأعلن التحالف العسكري  

الحرب، وذلك بعدما اقرتح املتمردون إطالق رساح  أس�ا حوثيا دع� للهدنة الحالية يف البلد الغارق يف    163

 .سج� من كل طرف 200

 

  163املاليك يف بيان إّن قيادة التحالف "ستطلق رساح  وقال املتحدث باسم التحالف العميد الركن تريك  

 ."أس�اً من أرسى الحوثي� الذين شاركوا بالعمليات القتالية ضد أرايض اململكة

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
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https://www.france24.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A9/20220428-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%A8%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%B9%D8%AA%D8%B2%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%B9%D9%86-163-%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A7-%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86
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بالتنسيق مع اللجنة الدولية    163وتابع أن قيادة التحالف "بدأت إنهاء إجراءات إطالق رساح األرسى الـ

 .ة اليمنية صنعاء الخاضعة لسيطرة املتمردينللصليب األحمر ليتم نقلهم" إىل العاصم

وكان مسؤول ملف األرسى يف صفوف الحوثي� عبد القادر املرتىض أعلن يف تغريدة األحد املايض عن التقدم  

من كل طرف قبل عيد الفطر    أس�  200"بعرض جديد لقوى العدوان عرب األمم املتحدة يقيض باإلفراج عن  

 .املقبل  األسبوعاملبارك" 

 .أس�ا 42جاء ذلك غداة إعالن الحوثي� عرب وسائل إعالمهم إطالق رساح و 

وتسبب النزاع يف اليمن ب� الحوثي� الذين يسيطرون عىل صنعاء ومناطق أخرى يف ش�ل وغرب البالد،  

ألف شخص بشكل مبارش أو بسبب تداعيات    377وقوات الحكومة املدعومة من التحالف، مبقتل أكرث من  

 .ق األمم املتحدةالحرب، وف

املتحدة، عىل أن تستمر لشهرين.    األممويف بداية الشهر الحايل، دخلت هدنة حيز التنفيذ، بوساطة من  

ويشمل االتفاق الس�ح برحالت تجارية من مطار صنعاء الدويل املفتوح فقط لرحالت املساعدات منذ  

 .، ما �ثّل بارقة أمل نادرة يف الرصاع بعد حرب مدمرة2016

كن رشكة الخطوط اليمنية أعلنت تأجيل أول رحلة تجارية منذ ست سنوات من العاصمة صنعاء األحد  ل

 .املايض، بسبب عدم الحصول عىل "تصاريح تشغيل" من التحالف العسكري الذي تقوده السعودية 

استخدام  وبين� اتّهمت الحكومة الحوثي� مبحاولة تهريب عنارص إيرانية ومن حزب الله اللبنا� وفرض  

 .جوازات سفر صادرة عنهم، قال املتمردون إن عدم منح الرتخيص "خرق" للهدنة الجارية يف اليمن

الخميس   التحالف  اإل إ وقال  اليمنية  ن  الجهود واملساعي إلنهاء األزمة  فراج عن األرسى يأيت لدعم "كافة 

 ."واء الحوار ب� األطراف اليمنيةوإحالل السالم و جهود األمم املتحدة لتثبيت الهدنة الحالية وتهيئة أج 

 ."ك� أن هدفها "تسهيل إنهاء ملف األرسى واملحتجزين والشهداء

ألف    15عىل تبادل    2018ديسمرب  / األولوافق املتمردون والحكومة خالل محادثات يف السويد يف كانون  

 .أس�، وجرت عمليات تبادل محدودة منذ التوقيع عىل االتفاق

 . صحیفة: السعودیة دفعت الرئیس الیمني للتنحي محتجز يف منزله"."

ليمني عبد ربه منصور هادي  األم�كية إن السعودية "دفعت" الرئيس ا ول سرتيت جورنالقالت صحيفة و 

إىل التنحي يف وقت سابق من هذا الشهر، مضيفة إن السلطات السعودية "احتجزته" إىل حد كب� يف منزله  

و"قيّ  الرياض  تحدثوا  يف  وفقا ملسؤول� سعودي� و�ني�  ذلك،  تلت  التي  األيام  االتصاالت معه يف  دت" 

 .للصحيفة
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أبريل  سلم هادي السلطة إىل مجلس من مثانية ممثل� عن ج�عات �نية مختلفة، يف أحدث تطور    7ويف  

ستمرة منذ سبع سنوات يف اليمن، والتي تسببت يف أزمة إنسانية وأرضت بعالقات اململكة  للحرب األهلية امل

 .مع واشنطن

بن  العهد محمد  األسبوع، قدم ويل  الرياض يف ذلك  اليمني� يف  السياسي�  ب�  املحادثات  وعىل هامش 

 .ذين تحدثوا للصحيفةسل�ن، إىل هادي مرسوما خطيا يفوض فيه سلطاته إىل املجلس، وفقا للمسؤول� ال

وقال هؤالء املسؤولون إن األم� محمد أبلغ هادي بأن القادة اليمني� اآلخرين توافقوا عىل أن الوقت قد  

 .حان للتخيل عن السلطة

السلطة،   عن  التخيل  عىل  هادي  لحمل  سعيهم  و"أثناء  السعودي�،  املسؤول�  أن  الصحيفة  وذكرت 

 ."دليل عىل فساد ارتكبه الرئيس اليمني خالل فرتة حكمهباإلعالن ع� قالوا إنه  هددوا 

إقامته يف   مقر  الجربية يف  لإلقامة  فعليا  "يخضع  إن هادي  قوله  الصحيفة عن مسؤول سعودي  ونقلت 

السياسي�   قليل من  لعدد  إنه "سمح  ثان  إىل هواتف"، وقال مسؤول سعودي  الرياض من دون وصول 

 ."من السلطات السعوديةاليمني� مبقابلته، مبوافقة مسبقة 

لكن مسؤوال سعوديا آخر، ردا عىل طلب الصحيفة للتعليق، قال إن العديد من الفصائل اليمنية املوالية  

للحكومة "فقدت الثقة يف قدرة هادي عىل قيادة مفاوضات السالم، وطلبت من الرياض تشجيعه عىل 

 ."االستقالة

 ."عليه، ونفى أن يكون قيد اإلقامة الجربية أو ممنوعا من السفروقال املسؤول إن السعودية "مل تضغط 

 ."وقال املسؤول السعودي إن "السعودية مل تنسق اإلطاحة بهادي ومل تهدد بفضح الفساد املزعوم
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اليمنية   -وأضاف أن "دورها اقترص عىل نقل رغبة الفصائل اليمنية التي شاركت معا يف املحادثات اليمنية  

 ."اديإىل الرئيس ه

ونفى عبد الله العليمي، مدير مكتب الرئيس اليمني ونائب رئيس مجلس القيادة الرئاسية الجديد، أن  

 .يكون هادي قيد اإلقامة الجربية، لكنه قال إنه سيحتاج إىل وقت لرتتيب مكاملة معه

الدستور  ونقلت الصحيفة عن سكرت�ه الصحفي السابق، مختار الرحبي، قوله إن "إقالة هادي انتهكت  

 ."وحرمت مالي� اليمني� الذين صوتوا له

ورفض الحوثيون مجلس القيادة الجديد للحكومة اليمنية، قائل� إنه "فرض من قبل قوة أجنبية". وطالبوا  

 .بوضع حد ملا وصفوه بالتدخل السعودي

لعاصمة صنعاء يف  وفر من ا  2012عاما يف آخر انتخابات يف اليمن يف عام    76وفاز هادي البالغ من العمر  

 .بعد أن اجتاحتها قوات الحوثي� 2015عام 

 .وقد عاش يف الرياض منذ ذلك الح� يف مسكن توفره السعودية  

. وتم متديد رئاسته ملدة عام،  2014وكان من املفرتض يف األصل أن تستمر فرتة والية السيد هادي حتى عام  

 .ه سيواصل الخدمة حتى �كن إجراء انتخابات جديدةقبل أن يقول إن  2015واستقال لفرتة وجيزة يف عام  

ملساعدة حكومة هادي املعرتف   2015ودخلت اململكة العربية السعودية الحرب األهلية يف اليمن يف عام  

 .بها دوليا 

واستمر تدخل الرياض يف اليمن، وأسفر الرصاع عن مقتل عرشات اآلالف من املدني�، وفقا لألمم املتحدة،  

 .اململكة مليارات الدوالرات، وفقا للمحلل� بين� كلف

وقد أدت الحرب إىل توتر عالقات اململكة العربية السعودية مع الواليات املتحدة، التي دعمت الحملة  

 .السعودية باألسلحة واالستخبارات

باأل  القامئة  املايض، قالت كايث ويستيل،  الجديد األسبوع  القيادة  ع�ل  وبعد اجت�عها مع رئيسة مجلس 

األم�كية للبعثة األم�كية يف اليمن ومقرها الرياض، إنها ترحب بهدنة توسطت فيها األمم املتحدة والتي  

 .أعلنت يف وقت سابق من هذا الشهر

وعندما سئل متحدث باسم وزارة الخارجية عن خطر أن تؤدي إقالة هادي إىل عدم االستقرار، قال إن  

ل جهود شفافة بقيادة �نية إلصالح الحكومة لض�ن قدرتها عىل  الواليات املتحدة ضغطت من أجل بذ

 .تلبية احتياجات جميع مواطنيها
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وجاءت اإلطاحة بهادي يف نهاية أسبوع من املحادثات يف الرياض "عرضت عىل مئات السياسي� اليمني�  

 ."تصاريح إقامة سعودية ومدفوعات مالية لحضورها، وفقا للمشارك� يف االجت�عات

أسفرت املحادثات عن بعض اللقاءات البارزة ب� القادة املتنافس�. لكن املناقشات كانت متوترة يف كث�  و 

 .من األحيان، بحسب الصحيفة

 العالقة مع إیران:

 جولة محادثات جدیدة بین السعودیة وإیران 

املباحثات أفاد   من  خامسة  جولة  بأن  إخباري  تقرير 

والسعودية إيران  عن  ممثل�  ب�  العاصمة   عقدت  يف 

ية بغداد وسط آمال متزايدة باستئناف العالقات العراق

 ب� الطرف�.

وقال موقع "نور نيوز" اإلخباري اإليرا�، يف تقرير نرشه 

اليوم السبت، إن "االجت�عات حرضها مسؤولون كبار 

من األمانة العامة للمجلس األعىل لألمن القومي اإليرا� 

 امل� عن البلدين". ورئيس جهاز املخابرات السعودي بصفتهم ممثل� ك

وأضاف "حددت الجولة الخامسة من املباحثات ب� ممثيل إيران والسعودية، التي عقدت يف العاصمة  

 العراقية بغداد، رؤية أوضح الستئناف العالقات ب� البلدين". 

وتابع "لعب مسؤولون عراقيون وع�نيون رفيعو املستوى دوراً مه�ً يف تشكيل اجت�عات مشرتكة ب�  

 ممثيل طهران والرياض". 

التحديات الرئيسة عىل  وأوضح موقع نور نيوز "خالل الجوالت الخمس من املحادثات الرصيحة، تم بحث  

 طريق استئناف العالقات ب� البلدين". 

املحادثات   من  األخ�ة  الجولة  مضمون  حول  رسمية  أنباء  أي  عن  اإلعالن  عدم  من  الرغم  عىل  وذلك 

 واالتفاقات املحتملة. 

مال لدى وتش� املعلومات التي تلقاها موقع "نور نيوز" إىل أن املناخ اإليجايب لالجت�ع األخ� قد رفع اآل 

 البلدين باتخاذ خطوة نحو استئناف العالقات. 

 لقاء مرتقب 
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 ومن املتوقع أن يعقد يف املستقبل القريب اجت�ع مشرتك ب� وزيري خارجية إيران والسعودية. 

 ومل يصدر أي تأكيد من السعودية أو العراق بشأن استئناف املحادثات. 

جوالت منذ انطالق الحوار بينه� يف شهر نيسان/أبريل    4يشار إىل أن إيران والسعودية عقدتا يف العراق  

 العام املايض. 

الثا�   يناير/كانون  ، بعد تعرض سفارتها يف طهران  2016وكانت السعودية قطعت عالقاتها مع إيران يف 

وقنصليتها يف "مشهد" العتداءات من محتج� عىل إعدام السعودية لرجل الدين السعودي الشيعي �ر  

 النمر. 

 تطبیع الخلیجي مع إسرائیل:ال

 أراضیهااإلمارات تفکر يف إنشاء حي یهودي یلع 

 

 تتجه اإلمارات العربية املتحدة إلنشاء أول حي يهودي كامل، يضم عدداً من املرافق والكليات.  

 وسيكون الحي اليهودي اإلمارايت، األول من نوعه يف دول الخليج، واألحدث يف الدول العربية. 

 ترصيح للحاخام األكرب للمجلس اليهودي اإلمارايت، إييل عبادي.وجاء اإلعالن عن ذلك يف  
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يهودي يقيمون يف اإلمارات،    2000وقال عبادي يف ترصيح صحايف نقلته وسائل إعالم عربية: “هناك حوايل  

يهودي شعائرهم الدينية”. واستطرد أن عدد اليهود يف اإلمارات تضاعف منذ توقيع “اتفاقيات    500و�ارس  

 . 2020التطبيعية ب� سلطات االحتالل واإلمارات والبحرين عام  إبراهيم”

 وتوقع الحاخام أن يتضاعف الرقم أربع مرات خالل السنوات الخمس املقبلة. 

وقال: “هذا يعني أن الوقت قد حان ليكون لدى اإلمارات حي يهودي به فنادق ومراكز تسوق ومدارس  

 ومعبد”. 

اصيل املرشوع، والتأكيد أن اإلمارات ستشهد “املزيد من دور العبادة  واستغرق الحاخام اليهودي يف رشح تف

والطقوس اليهودية، واملزيد من مؤسسات طعام الكورش،    -من دور الحضانة إىل التعليم العايل-واملدارس  

 ومركز مجتمعي”. 

به م أبناء ديانته يرغبون “يف حي  أن  إىل  الخليج، مش�اً  اليهود يف  بلسان  الحاخام  عبد يهودي،  وتحدث 

 ومنازل خاصة، ووحدات سكنية، وفنادق، ومراكز تسوق، هذا يشء أتطلع إليه واملحادثات جارية”. 

 ومل يفصح الحاخام عن الجهات اإلماراتية التي تفاوض معها، وال اإلمارة التي سينشأ فيها الحي اليهودي. 

سيكون األول من نوعه يف دولة  لكن بحسب مراقب�، غالباً ستشهد ديب تشييد أول حي يهودي متكامل،  

 خليجية، ورمبا الوحيد يف الدول العربية. 

وتحولت إمارة ديب إىل وجهة سياحية إرسائيلية كب�ة. ومنذ تطبيع أبوظبي عالقاتها مع تل أبيب، تضاعفت 

 الوت�ة. 

تقلوا إليها  واستقبلت اإلمارات وحدها نحو ربع مليون سائح يهودي منذ اتفاق التطبيع، والكث� منهم، ان

 وأسسوا رشكات. 

والتقى أبرز قادة إرسائيل، ومنهم رئيس الوزراء نفتايل بينيت، بنظرائهم يف الدولة الخليجية املطبعة، ك�  

كانت اإلمارات جزءاً من قمة غ� مسبوقة لوزراء خارجية عرب مطبع� مع سلطات االحتالل، وإرسائيلي�  

 يف صحراء النقب أواخر الشهر املايض. 

 نيس يهودي رسي يف قلب ديب ك

، أن كنيساً يهودياً بني يف إمارة ديب مبوافقة من السلطات اإلماراتية، التي أرشفت ر عربيةمصاد وكشفت

 عليه عىل مدار ثالث سنوات مضت.

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
https://www.alquds.co.uk/%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3-%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D8%B3%D8%B1%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D9%84%D8%A8-%D8%AF%D8%A8%D9%8A-%D8%A8%D8%A5%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7/
https://www.alquds.co.uk/%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3-%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D8%B3%D8%B1%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D9%84%D8%A8-%D8%AF%D8%A8%D9%8A-%D8%A8%D8%A5%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7/
https://www.alquds.co.uk/%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3-%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D8%B3%D8%B1%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D9%84%D8%A8-%D8%AF%D8%A8%D9%8A-%D8%A8%D8%A5%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7/


      المرصدتابع منصات 

  

 

45 | P a g e  

 المرصد الخليجي

059|| 30 April 2022 

، رغم أن الدولة الخليجية مل تكن تقيم عالقات دبلوماسية  الكنيس وأضافت املصادر، أن العمل قد تم يف

استمروا يف اجت�عاتهم لسنوات، لكنهم قرروا قبل  رسمية مع إرسائيل يف تلك الفرتة، وأن اليهود يف ديب  

 ثالث سنوات استئجار فيال يف حي هادئ. 

عىل  معبد يهودي رسمي يف اإلمارات أن العمل بدأ العام الحايل يف إنشاء أول  تقارير إعالمية محلية وذكرت

 .2022أن يكتمل قبل نهاية عام 

عبد يقع ضمن نطاق مجمع لألديان يطلق  وقالت صحيفة “ذا ناشيونال” التي تصدر يف أبو ظبي، إن امل

 .2022عليه “بيت العائلة اإلبراهيمية” يف أبو ظبي، يقام فيه مسجد وكنيسة سيكتمل بناؤه� يف 

وكشفت السلطات عن هذا املجمع يف فرباير/ شباط املايض، يف أعقاب زيارة البابا فرانسيس لإلمارات التي  

 لعربية. كانت أول زيارة بابوية لشبه الجزيرة ا 

وتقول إنها تدعم الحرية الدينية والتنوع الثقايف. غ� أن   نرش صورتها كمركز للتسامح وتعمل اإلمارات عىل

 الحكومة ال تسمح مبعارضة قيادتها وتنتقدها ج�عات حقوقية بسبب سجن نشطاء.

 تطبيع أكاد�ي 

والطالب ب� جامعة  مع دولة اإلمارات، لتبادل الهيئات التدريسية   اتفاقية تطبيع جديدة وقّعت إرسائيل

إرسائيلية وأخرى إمارتية، يف وقت أفادت تقارير عربية، عن قيام وفد من اللويب اليهودي يف أمريكا، بزيارة  

 إىل السعودية. 

وكشف النقاب عن توقيع جامعة حيفا اإلرسائيلية، وجامعة زايد اإلماراتية اتفاق تعاون أكاد�ي، يركز عىل  

 تبادل أعضاء هيئة التدريس والطالب الجامعي�. األبحاث العلمية املشرتكة و 

إماراتي�   زايد، وتلقي طلبة  يهود عىل مقاعد جامعة  االتفاقية، هو جلوس طالب  ما ستفرزه  أبرز  ومن 

 تعليمهم يف الجامعة اإلرسائيلية. 

 حقوق اإلنسان يف دول الخلیج: 

 السعودیة تبث فیدیو ملعتقالت بسجون "أمن الدولة" 

"اإل  قناة  القسمخبارية"  نرشت  داخل  فيديو من  (رسمية)،  الطرفية مبنطقة    السعودية  النسايئ يف سجن 

 "أمن الدولة".  القصيم، والذي يضم نزيالت اعتقلن عىل قضايا خاصة بـ

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
https://www.alquds.co.uk/%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3-%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%8A%D8%AD%D8%AA%D9%81%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9/
https://www.alquds.co.uk/%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%81
https://www.alquds.co.uk/%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3-%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D8%B3%D8%B1%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D9%84%D8%A8-%D8%AF%D8%A8%D9%8A-%D8%A8%D8%A5%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7/
https://www.alquds.co.uk/%D9%88%D9%88%D9%84-%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%AA-%D8%AC%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%AD-%D9%85%D8%B9-%D9%83%D9%84/
https://www.alquds.co.uk/%d8%b7%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d8%a8%d8%af%d8%a3-%d8%aa%d8%b3%d9%8a%d9%8a%d8%b1-%d8%b1%d8%ad%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%8a%d9%88%d9%85%d9%8a/
https://arabi21.com/story/1433332/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%A8%D8%AB-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B3%D8%AC%D9%88%D9%86-%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF
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ورّوجت القناة لربنامج "إدارة الوقت" الذي قالت إن النزيالت يستفدن فيه بالرتفيه عن أنفسهن يف وسائل  

 يو. شتى، بينها "صالون تجميل نسايئ"، وصالة رياضية، وألعاب فيد

والتقت القناة بثالث من املعتقالت، إحداهن ياسم� الغفييل، وهي ناشطة تم اعتقالها يف أيار/ مايو من  

 العام املايض. 

وكانت الغفييل تشارك يف مساحات صوتية مبوقع "تويرت"، وتنرش تغريدات تدافع عن معتقيل الرأي تحت 

 ا. اسم مستعار، قبل أن يتم كشف هويتها الحقيقية واعتقاله

وأبدى مغردون تعاطفا كب�ا مع الغفييل، قائل� إن إظهارها عىل أنها تتمتع بوسائل الراحة والرتفيه داخل  

 السجن، ال يربر اعتقالها منذ نحو عام بسبب آرائها السياسية. 

سنوات    4وال تكشف السلطات السعودية عن عدد املعتقل� عىل خلفيات سياسية لديها، وقامت منذ نحو  

املعتقل�    بتعطيل عدد  عن  تكشف  كانت  والتي  الداخلية،  لوزارة  التابعة  تواصل"  "نافذة  يف  العمل 

 السياسي�. 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
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  10السعودیة: اإلفراج عن معتقل الرأي عبد الله أحمد آل سعید بعد 

 سنوات من االعتقال

آل السعيد من بلدة العوامية، بعد اعتقال    الرأي عبد الله أحمدأفرجت السلطات السعودية عن معتقل  

  .سنوات يف سجن املباحث العامة بالدمام   10دام 

، بسبب  2012السعيد كان قد اعتقل من أمام مجمع الراشد التجاري مبدينة الخرب يف آب/أغسطس  آل  

بالتظاهرات التي  وعىل خلفية مشاركته    ٢٠١٥الذي أعدمته السعودية عام    احتفاظه بصورة �ر باقر النمر

 .دعا لها الشيعة يف العراق 

یر املسجد  املخابرات السعودیة تعتقل معتمرًا فلسطینیًا دعا لتحر

 قبل أن تطلق سراحه  األقصی

اعتقلت املخابرات السعودية يف مدينة مكة املكرمة  

املسجد   لتحرير  الله  دعا  ألنّه  فلسطينياً،  معتمراً 

األقىص، يف ح� رّد املعتمرون خلفه: "آم�"، يف تهمة  

 تعدُّ سابقة من هذا النوع 

أّن "التحقيق شمل   للميادين مطلعةوأكدت مصادر  

ب�   السعي  رددوا خالل  آخرين،  ومعتمرين  أطفاالً 

 ."الصفا واملروة دعاًء لتحرير األقىص

أيام    5 "إطالق رساح املعتقل�، في� جرى متديد سجن املعتمر الفلسطيني ملدة  وأشارت املصادر نفسها إىل 

 ."أخرى

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
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https://www.almayadeen.net/news/politics/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%AF%D8%B9%D8%A7-%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF-%D8%A7
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حملة اعتقاالت بحق مقيم� فلسطيني� داعم�    2020يذكر أّن السلطات السعودية شنّت يف شباط/فرباير  

 .لحركة "ح�س" أو مقرب� منها

 .محمد صالح الخرضي وكان من ب� املعتقل� ممثل "ح�س" السابق يف السعودية  

 ملاذا اعتقلت السعودیة قضاة بارزین باملحکمة الجزائیة؟

تسعة    ايضمطلع نيسان/ أبريل امل  السلطات السعودية اعتقلتقالت وسائل إعالم، ومنظ�ت حقوقية، إن  

 املحكمة الجزائية املتخصصة، التي تبت يف قضايا معتقيل الرأي، واملتهم�  قضاة، عدد منهم يخدمون يف

 باإلرهاب. 

وبعد مرور نحو أسبوع� عىل تأكيدات منظ�ت حقوقية اعتقال القضاة، مل تصدر السلطات السعودية أي  

 تعليق حول الحادثة. 

عتقل� بارزين، مثل القاضيان  وكان الفتا أن أس�ء املعتقل� ضمت قضاة أصدروا أحكاما بالسجن عىل م

عبدالله اللحيدان، وعبد العزيز بن مداوي آل جابر، الذي حكم عىل العرشات باإلعدام، وينظر اآلن يف  

أشهر،    8سنوات و  5قضية الداعية سل�ن العودة، في� حكم األول عىل الناشطة لج� الهذلول بالسجن  

 .أشهر 10مع وقف التنفيذ لعام� و 

 

من درجة (رئيس    2019ويخدم آل جابر يف سلك القضاء منذ سنوات، ومتت ترقيته يف كانون أول/ ديسمرب  

سباب غامضة، قبل أن  ، أل 2020محكمة/ب) إىل درجة ( رئيس محكمة/أ)، وأشيع أنه اعتقل أليام يف العام 

 .يعود إىل رأس عمله 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
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ديسمرب   أول/  كانون  لرئيس  2018يف  مساعداً  جابر  آل  بتعي�  للقضاء،  األعىل  املجلس  من  قرار  ، صدر 

ومثل   املقارن،  الفقه  يف  الدكتوراه  شهادة  عىل  حاصل  أنه  عل�  بالرياض،  املتخصصة  الجزائية  املحكمة 

 . املحكمة العليا الفيدرالية بالواليات املتحدةيف ملتقيات بدول أوروبية، ويف اململكة

وتضمنت أس�ء املعتقل� قضاة خدموا يف املحكمة العليا، واملحكمة الجزائية، منذ حقبة ويل العهد وزير  

 .الداخلية السابق محمد بن نايف، وآخرين جرى تعيينهم حديثا

نه عضوا يف املحكمة العليا، بترشين أول/ ومن املعتقل� القايض نارص الحريب، الذي صدر أمر مليك بتعيي

   .2020أكتوبر 

 "دوافع غ� مفهومة"

السعودية   السلطات  دوافع  فهم  الصعب  "من  إنه  قال  يحيى عس�ي،  السعودي،  والحقوقي  -املعارض 

بإمكانية تحليل وفهم سلوكها، والبحث عن دوافع  -املنحرصة يف سل�ن وابنه  الظن  الصحيح  ، ومن غ� 

 ."منطقية وسط إجراءات جميعها غ� منطقي

، أن هذه االعتقاالت تأيت يف سياق "املغامرات الجنونية" لويل العهد،  "21عريب"وأضاف عس�ي يف حديث لـ

الجنيس   اغتيال الصحفي ج�ل خاشقجي، وتعذيب املعتقل�، والتحرش  اليمن، وجر�ة  مثل حربه عىل 

 .بهم، بحسب قوله

ا منصب أم� عام حزب التجمع الوطني املعارض، قال إنه "يف كل مرة يسعى  عس�ي الذي شغل سابق

الكث� من الناس يف خلق أسباب منطقية يتم الفشل، فوىض وعبث وعدم شعور بأي مسؤولية، أقرب ما  

 ."�كن أن أصف به ما يجري خاصة، وأن الحملة اآلن تطال عىص غليظة من أقىس عيص النظام

 هل البن نايف عالقة؟ 

العهد وزير   العمري، قال إن القضاة املعتقل� كان بعضهم محسوبا عىل ويل  املعارض السعودي محمد 

 الداخلية السابق محمد بن نايف. 

وأضاف يف مداخلة تلفزيونية عىل قناة "الحوار"، أن القايض آل جابر، والقايض محمد بن مسفر الغامدي،  

، وخرجا بعد ذلك مدين� بالوالء التام البن سل�ن،  2020كانا من ب� من جرى توقيفه� أليام يف العام  

 وهو ما ينفي أن يكون اعتقال القضاة عىل صلة بابن نايف. 

بإصدار أحكام قاسية ضد املعتقل�، ال سي�    تلكؤهمولفت العمري إىل أن اعتقال القضاة قد يكون بسبب  

بت النيابة العامة بإعدامهم، في� تواصل  الدعاة سل�ن العودة، وعوض القر�، وعيل العمري، الذين طال

 املحكمة امل�طلة بإصدار حكم ضدهم برغم مرور أربع سنوات ونصف عىل اعتقالهم. 

https://almarsad.co.uk/
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 اإلمارات تفرج عن طبیب لبناني احتجز ألسابیع بسبب تغریدة 

  3، إطالق رساح طبيب لبنا�، بعد احتجازه ألكرث من  2022أبريل     29  طات اإلماراتية، الخميسالسلأعلنت  

وديب.  أبوظبي  يف  الحاكمة  للعوائل  تسيئ  إنها  قيل  سنوات،  قبل  نرشها  تغريدة  بسبب   أسابيع، 

ما نقلت  ومطلع شهر نيسان/ أبريل الجاري، برزت قضية الطبيب اللبنا� ريتشارد الخراط، إىل العلن، عند 

 وسائل إعالم محلية أنه فقد من فندقه يف العاصمة اإلماراتية أبوظبي. 

وآنذاك، رفضت السلطات اإلماراتية التعليق عىل قضية الخراط، الذي اختفى بشكل مفاجئ خالل زيارته  

 لدولة اإلمارات الغنية بالنفط. 

له بوحبيب إن "الحكومة اللبنانية تتابع  وبعد أيام من اختفاء الخراط، قال وزير الخارجية اللبنا�، عبد ال

 قضية الخراط املحتجز لدى أبوظبي".

 وكان النشطاء عىل مواقع التواصل االجت�عي، قد أطلقوا حملة تدعو إلطالق رساح الخراط. 

 

 : االتجاهات اإلعالمیة: املحور الخامس

مع عدة قضايا كان أبرزها زيارة الرئيس    2022ابريل   تعاطي اإلعالم الخليجي خالل النصف األخ� من شهر  

الرتيك رجيب طيب أردوغان للمملكة العربية السعودية بعد عدة أعوام من التوتر ب� البلدين عىل خلفية  

قنصلية السعودي ج�ل خاشقجي يف  الصحفي  اغتيال  أه�ما  القضايا  عام    عدد من  إسطنبول  بالده يف 

2019. 

جاءت لتفتح باب  ةفي� اعتربت عدد من وسائل اإلعالم العربية مثل قناة الجزيرة والعربية أن هذه الزيار 

بن   سل�ن  امللك  من  دعوة  عىل  بناء  جاءت  الزيارة  وأن  الخالف،  صفحة  وتطوي  البلدين  ب�  العالقة 

ة السعودية أن الرئيس الرتيك هو من طلب هذه الزيارة، األمر  عبدالعزيز للرئيس الرتيك، قالت قناة اإلخباري

الغرض منها بل كانت بادرة حسن نوايا   الزيارة مل تحقق  البعض أن الخالفات مل تحل وأن  الذي يعتربه 

 خاصة وأن هذا الترصيح صدر من وسيلة إعالم حكومية.
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 مختارات 

 

 ة مع الریاض؟ إلی السعودیة: هل تنهي خالفات أنقر  أردوغانزیارة 

تحليالً عن زيارة الرئيس الرتيك رجب طيب أردوغان إىل السعودية متسائلة    شبكة يب يب يس اإلخباريةنرشت  

يس:   يب  يب  موقع  وقال  الرياض  مع  الخالفات  الزيارة  هذه  تنهي  أن  احت�لية  اعن  وبعد  تصاالت  أخ�ا 

وتحض�ات طال أمدها وانتظارها، توجه الرئيس الرتيك رجب طيب أردوغان، إىل مدينة جدة للقاء العاهل  

السعودي سل�ن بن عبد العزيز، وويل عهده األم� محمد بن سل�ن، وألداء مناسك العمرة. وهي الزيارة 

السعودي ج�ل خاشقجي داخل قنصلية    التي تأيت بعد توتر ساد العالقات ب� البلدين، منذ مقتل اإلعالمي

 .2018بالده يف إسطنبول أواخر عام 

أردوغان، كان قد أعلن عن نية بالده طي صفحة الخالفات مع السعودية منذ أكرث من عام، بل وهاتف  

العاهل السعودي يف مايو/أيار من العام املايض، قبل أن يرسل وزير خارجيته مولود تشاووش أوغلو، يف  

مية إىل الرياض للقاء نظ�ه السعودي األم� فيصل بن فرحان بن عبد الله، ليعلن أردوغان بعدها  زيارة رس

 عن نيته زيارة السعودية يف فرباير/شباط املايض، لكن الزيارة مل تتم. 

 ملف خاشقجي 

الزيارة، إىل إرصار الرياض عىل إغالق ملف قضية ج�ل     ي خاشقجالبعض يف تركيا أرجع أسباب تأجيل 

مته�    26، ملحاكمة  2020بصورة رسمية. وهو ملف بدأت املحكمة الرتكية النظر فيه يف يوليو/متوز من عام  

 سعوديا، غيابيا، بتهمة قتل خاشقجي عىل األرايض الرتكية.

غ� أن التطور األهم جرى يف السابع من أبريل/نيسان الجاري، عندما قضت محكمة تركية، بإغالق ملف  

شقجي، نظرا "الستحالة تحقيق تقدم يف ملفات التحقيق بشأنهم"، وأمرت بنقل ملفات  محاكمة قتلة خا 

التقايض والتحقيق إىل السلطات القضائية السعودية، يف خطوة، فرسها كث�ون، بأنها إزالة آلخر حجر يعيق  

 .التقدم يف ملف إعادة الدفء للعالقات ب� البلدين املهم� يف اإلقليم

ان لتنقية األجواء مع السعودية، ضمن إطار جهود أوسع بذلها الرئيس الرتيك يف الفرتة  وتأيت مساعي أردوغ

األخ�ة لتحس� العالقة مع عدد من خصومه اإلقليمي�، مبا يف ذلك مرص واإلمارات وإرسائيل، يف مواجهة  

 .بعزلة دبلوماسية متزايدة أدت إىل تراجع كب� يف االستث�رات األجنبية، خصوصا من الغر

الثا� من العام الجاري عن أنه يخطط لزيارة السعودية، جاء بين� كان اقتصاد   فإعالنه يف يناير/كانون 

بالده �ر، وال يزال، يف مرحلة صعبة، بعد التدهور الخط� يف قيمة العملة الرتكية، وما رافقه، من ارتفاع يف  
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السنوي يف تركيا   التضخم  بلغ  التضخم. حيث  امل  61,14نسب  ارتفاع كب� يف أسعار  يف  ائة. ورافق ذلك، 

 .املحروقات والسلع الرئيسية تعاظمت حدته عىل وقع الغزو الرويس ألوكرانيا

 من التقارب إىل الخالف 

، وتويل  2014السعودية نقلة نوعية منذ تويل أردوغان الرئاسة يف أغسطس/ آب -وشهدت العالقات الرتكية 

 .2015كانون الثا�  امللك سل�ن حكم اململكة يف يناير/

عام   يف  الزعي�ن  عقد  للتعاون    2015فقد  مجلس  إنشاء  عىل  دولتيه�  ب�  اتفاقا  ووقعا  قمم.  ثالث 

األول   كانون  ديسمرب/  للمملكة يف  أردوغان  زيارة  التوقيع عىل 2015االسرتاتيجي، خالل  تبعه  ما  ، وهو 

خالل زيارة العاهل السعودي إىل    2016الرتيك، يف أبريل/نيسان  -محرض إنشاء مجلس التنسيق السعودي

 إسطنبول. 

لكن أحداثا كث�ة لعبت دورا يف توتر العالقات ب� البلدين، ال سي� بعد اصطفاف تركيا إىل جانب حليفتها  

، وتنامي التصعيد اإلعالمي ب� الطرف�، ليصل التوتر ذروته إبان  2017قطر خالل األزمة الخليجية عام  

وإن كان الرتاجع يف العالقات مل يصل حد القطيعة الدبلوماسية، حيث احتفظ البلدان  أزمة مقتل خاشقجي،  

 بتمثيل دبلومايس يف حدوده الدنيا. 

 ضغوط سعودية اقتصادية 

أوقفتالرياض  كانت   الرتكية است�اد    قد  السعودية، ك� حرمت رشكات    املنتجات  األسواق  وحجبها عن 

يف أي مشاريع سعودية، ك� قامت بتقليص أعداد رحالت الحج والعمرة، البناء الرتكية العمالقة من املشاركة  

وهو األمر الذي تفاقم بسبب جائحة كورونا. لكن الرضبة األهم كانت مقاطعة السياح السعودي� لرتكيا،  

 .وهو ما أثر بشكل كب� عىل سوق السياحة هناك 

إ الرتيك عقد مؤمترا صحفيا يف إسطنبول قبيل مغادرته  لتلبية  الرئيس  ىل جدة، أعرب خالله عن سعادته 

دعوة خادم الحرم� الرشيف� له لزيارة السعودية، ك� أشار إىل الرمزية الدينية التي يحملها توقيت الزيارة  

التي تأيت يف األيام األخ�ة من رمضان، إذ قال : "سأقوم بزيارة إىل اململكة يف هذا الشهر الذي يعد شهر  

وت والصداقة  روابط  التضامن  لتوطيد    األخوة عزيز  جاهدين  سنسعى  املبدأ  لهذا  ووفقا  املسلم�،  ب� 

 العالقات ب� البلدين". 

أردوغان أدان أيضا الهج�ت التي تستهدف األرايض السعودية، داعيا إىل رضورة العودة إىل طاولة الحوار  

زيارته  من  الهدف  أن  وأكد  العالقة.  القضايا  لحل  السالح  استخدام  من  العودة    بدال  هو  السعودية  إىل 

 بالعالقات ب� البلدين إىل أفضل م� كانت عليه، وفتح صفحة جديدة، متثل زيارته محطة البداية فيها. 
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مكتب رئاسة الجمهورية الرتكية قال إن أردوغان سيبحث مع كبار املسؤول� السعودي� ملفات إقليمية  

وملف القضية الفلسطينية وما يجري يف القدس، إىل جانب  أخرى تتعلق بإيران والعراق وسوريا واليمن  

 ملفات االهت�م املشرتك ب� البلدين عىل الصعيدين السيايس واالقتصادي، 

ويراهن كث�ون عىل قدرة أردوغان عىل تخطي األزمة الحالية، من خالل فتح باب واسع للتعاون اإلقليمي  

ارحة واملصالحة، ك� وصفه مراقبون هنا، ب� أردوغان وويل  ب� البلدين. ويرتبط هذا مبدى نجاح لقاء املص

عهد اململكة األم� محمد بن سل�ن، يف التوصل إىل مقاربات تستجيب ملصالح الطرف�. وهو األمر الذي  

يتفاءل املعلقون بإمكانية تحقيقه، طاملا أن لدى تركيا الرغبة واالستعداد للخوض يف كل التفاصيل، وتجاوز  

 �كن أن تعيق تقدم العالقات بعد هذه الزيارة، عىل ما يقولون. أي عقبة 
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