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 فی هذا العدد: 
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 . لي شقیقه محمد بن زاید حکم اإلمارات وفاة الشیخ خلیفة بن زاید وتو  

 موعدًا لزیارة ترکیا ودول أخرى يف املنطقة. محمد بن سلمان یحدد   

 یلع خلفیة تغریدة عن املثلیة الجنسیة.   ا أمریک سفیر  الکویت تستدعي   

 إجراء االنتخابات البلدیة يف الکویت وهؤالء أبرز الفائزین.  

 يف تعطل املالحة.   عاصفة ترابیة کبیرة الکویت وتتسبب  

 ن ویوقع اتفاقیات اقتصادیة هامة الرئیس اإلیراني یزور سلطنة عما  

 لإلساءة للنبي   هند ال سفیر  سلطنة عمان وعواصم خلیجیة تستدعي   

 البحرین تجري تعدیًال وزاریا هو األکبر يف تاریخها.  

 السعودیة تستعد ملوسم الحج وتعلن تفاصیله  
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   العدد افتتاحیة

في� يتعلق بالعالقات البينية أو  الشهر املايض  شهدت منطقة الخليج العديد من التطورات الهامة خالل  

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

املنرصم هي وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس اإلمارات وتويل ويل عهده والحاكم الفعيل للبالد  

محمد بن زايد حكم البالد بشكل رسمي بعد تنصيبه من املجلس االتحادي يف اإلمارات لكن    ٢٠١٣منذ  

م� يدلل عىل الرصاع    ،املنصب الهام يف البالد  ،هد أبوظبيأن يتم اإلعالن عن خليفته يف منصب ويل عدون  

الخفي ب� نجل محمد بن زايد الشيخ خالد بن محمد الذي عهد إليه والده مبناصب أمنية حساسة مبا  

فيها رئاسة األمن الوطني وب� شقيقه الشيخ طحنون بن زايد الذي توكل له املهام الحساسة يف اإلمارات  

 مبا فيها مجلس األمن القومي. 

إيل  تحديد زيارة الرئيس األمرييك جو بايدن    كان  التي وقعت خالل الشهر املايضمن األحداث الهامة أيضا 

الرشق األوسط وسيزور خاللها اململكة العربية السعودية والتي سيلتقى خاللها ويل العهد األم� محمد بن  

أنه سيعامَ  الرئيس األمرييك  الذي اعتربه  الصحفي اسل�ن  اغتيال  املنبوذ لضلوعه يف  لسعودي ل معاملة 

السياسية    األوضاعم� تسبب يف توتر    اتركييف  أعوام يف قنصلية بالده بإسطنبول    ٣ج�ل خاشقجي قبل  

ب� أنقرة والرياض من حينها وحتى أسابيع قليلة ماضية قبل أن يزور الرئيس الرتيك رجب طيب أردوغان  

 امللك سل�ن وويل عهده.  يلتقي السعودية و

أسعار النفط إىل مستويات قياسية عىل وقع الحرب الروسية    الرتفاعكب� نظراً  تكتيس زيارة بايدن بأهمية  

بايدن إىل    ةوزيادة التضخم يف العامل بشكل كب� وعىل رأسه الواليات املتحدة وحاجاملستمرة يف أوكرانيا  

 خفضه قبل بدء انتخابات التجديد النصفي للكونغرس األمرييك. 

ا العريب  الخليج  منطقة  هذا  ك� شهدت  بعضها يف  تناول  سيتم  والتي  أيضا  الهامة  األحداث  من  لعديد 

 ) 1(.التقرير

  

 

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

 :السیاسیة الخارجیة

 وفاة الشیخ خلیفة بن زاید وشقیقه یتولی حکم البالد رسمیًا 

 
 

الذي تويف الجمعة عن عمر يناهز   الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان شيعت اإلمارات العربية املتحدة رئيسها

 .عاما، بحسب ما أعلنت وكالة أنباء اإلمارات 73

ومساء الجمعة، أدى حاكم أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد ومجموعة من الشيوخ صالة الجنازة عىل الشيخ  

جث�ن    الشيخ محمد بن زايد الة "شيع صاحب السمو  خليفة، بحسب وكالة أنباء اإلمارات. وبحسب الوك

 ."الفقيد إىل مثواه األخ� ووري يف مقربة البط� يف أبوظبي

وأعلنت اإلمارات الحداد أربع� يوما اعتبارا من الجمعة وتنكيس األعالم باإلضافة إىل تعطيل العمل "يف  

 ."أيام 3خاص الوزارات والدوائر واملؤسسات االتحادية واملحلية والقطاع ال

، يف  2004، والده الشيخ زايد مؤسس اإلمارات، سنة  1948خلف الشيخ خليفة املولود يف كانون الثا�/يناير  

 .منصبي حاكم أبوظبي ورئيس الدولة الخليجية الرثية 

https://almarsad.co.uk/
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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%A9/20220513-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D8%A8%D9%86-%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%AF-%D8%A2%D9%84-%D9%86%D9%87%D9%8A%D8%A7%D9%86
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وأبوظبي هي األغنى من ب� اإلمارات السبع التي تتكون منها دولة اإلمارات العربية املتحدة، إذ تضم نحو 

 .من مخزونات النفط اإلماراتية  % 90

الباقية   الست  اإلمارات  بايع حكام  بيوم�  رحيله  عهد  الشيخ  وبعد  زايد ويل  بن  حاك�ً    أبوظبيمحمد 

بعد إصابة الشيخ خليفة بجلطة دماغية منعته من قيامه     2013لإلمارات بعد حكمه باإلنابة منذ عام  

 بحكم البالد. 

بح شاغراً بعد تصعيد محمد بن زايد  الذي أص منصب ويل عهد أبوظبيوعىل غ� العادة مل تعلن اإلمارات 

لحكم البالد يف ظل األنباء املتواترة عن رصاع عىل هذا املنصب ب� خالد بن محمد بن زايد نجل حاكم  

زايد   بن  سيف  الشيخ  وب�  اإلمارايت  القومي  األمن  مستشار  زايد  بن  طحنون  الشيخ  وب�  الحايل  البالد 

  البالد شقيقهم والذي يشغل منصب وزيد الداخلية يف 

السي� يف حال تويل نجل محمد بن زايد لهذا  وتويل املنصب هذه املرة س�سم مستقبل البالد السيايس  

املنصب حينها سينتقل حكم اإلمارات من ب� أبناء الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس البالد إىل أبناء  

 محمد بن زايد. 

ابق له بجعلها بایدن یزور السعودیة نهایة یونیو رغم تعهد س 

 ""منبوذة

نقلت وسائل إعالم أمريكية أن  

بايدن الرئيس زيارة  جو  يعتزم 

نهاية  مع   يونيو   السعودية 

سيلتقي   حيث  الجاري  الشهر 

العهد بن  ويل  محمد  األم� 

عن سل�ن تراجعا  يعد  ما   ،

تعهده بجعل اململكة "منبوذة" 

األم�  إىل  التحدث  وعدم 

 .ملث� للجدلالشاب ا

 

للنفط واملساعدة يف إنتاجها  السعودية  اليمنمت  سبق ذلك بساعات زيادة  الهدنة يف  الذين  ديد  امللف�   ،

 .يعتربان من أولويات بايدن
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وقالت صحيفة "نيويورك تا�ز" وشبكة "يس إن إن" عن مصادر مل تكشفاها، إن بايدن سيميض قدما يف  

 .رددت أنباء يف حزيران/ يونيو حول اعتزامه القيام بذلكزيارة السعودية بعد أن ت

وأشارت الصحيفة إىل أن الرئيس األمرييك "قرر التوجه إىل الرياض هذا الشهر إلعادة بناء العالقات مع 

 ."اململكة النفطية يف وقت يسعى فيه إىل خفض أسعار املحروقات يف بالده وعزل روسيا عىل الساحة الدولية

فة أن بايدن سيلتقي خالل زيارته باإلضافة إىل لقائه بن سل�ن قادة دول عربية أخرى، بينها  وذكرت الصحي

 .مرص واألردن والعراق واإلمارات، لكن التفاصيل اللوجستية والجدول الزمني للزيارة مل يتم تأكيده� بعد

اللقاء "وجها   ، إنأما صحيفة "واشنطن بوست" فكتبت عن هذه الزيارة، ونقال عن مسؤول� مل تسّمهم

الخليجية الغنية أجراها   لوجه" مع ويل العهد السعودي سيأيت بعد مه�ت عدة "غ� معلنة" يف الدولة 

مستشار بايدن للرشق األوسط بريت ماكغورك ومبعوثه لشؤون الطاقة أموس هوشست� اللذان يكرران  

 .دعواته� إىل زيادة إنتاج النفط الخام من أجل خفض التضخم

 .دت شبكة "يس إن إن" أن االستعدادات لهذا اللقاء قطعت شوطا طويالوأك

هذا الزيارة يف ظل ارتفاع كب� بأسعار الطاقة عاملياً عىل بسبب الحرب الدائرة يف أوكرانيا والعقوبات    وتأيت

 التي فرضتها واشنطن وعواصم أوروبية عىل النفط والغز الرويس بسبب الحرب. 

أن  يرى عدد كب� من   يعتربه  كان  والتي  بن سل�ن  بشأن محمد  تراجع عن وعوده  بادين  أن  الباحث� 

يف   خاشقجي  السعودي ج�ل  الصحفي  اغتيال  يف  السعودي  العهد  ويل  ضلوع  بسبب  منبوذة  شخصية 

 قنصلية بالده يف إسطنبول والتي تسببت يف توتر كب� بالعالقة ب� الرياض وأنقرة. 

هو حث الرياض عىل زيادة ضغط النفط يف األسواق من أجل خفض األسعار  زيارة بايدن هدفها األسايس  

 . 1994بشكل كب� ألول مرة منذ عام   التضخمالتي وصلت ملستويات قياسية يف ظل تفاقم 

 أمیر قطر یبدأ جولة أوروبیة لبحث املستجدات اإلقلیمیة والدولیة 

عاصمة سلوفينيا ليوبليانا، يف مستهل جولة أوروبية تشمل عدة  بزيارة  أم� قطر متيم بن حمد آل ثا�،    قام

 .دول

ووفق بيان للديوان األم�ي القطري، سيجري آل ثا� خالل الجولة، مباحثات مع قادة تلك الدول وكبار  

 .وجه التعاون املسؤول� فيها، تتضمن السبل الكفيلة بتعزيز العالقات الثنائية وأ 
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وأضاف البيان، أن جولة أم� 

قطر ستناقش أيضا "عدد من 

اإلقليمية  املستجدات 

االهت�م  ذات  والدولية 

 ."املشرتك

جول أن  الثا� وأوضح  آل  ة 

دول   تشمل  األوروبية، 

وبريطانيا   وأملانيا  إسبانيا 

سويرسا   وأيضا  وفرنسا، 

للمشاركة يف "منتدى دافوس 

ب�    26-22االقتصادي"، 

 .مايو/أيار الجاري

، 2015توقعت وسائل إعالم غربية، أن بحث أم� قطر خالل الجولة جهود إحياء االتفاق النووي، املوقع يف  و 

 .من الواليات املتحدة والص� وروسيا وفرنسا وبريطانيا وأملانياب� إيران وكل 

ومبوجب االتفاق النووي، وافقت إيران عىل الحد من برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات الغربية  

، وتعيد فرض العقوبات، لرتد طهران بانتهاك تدريجي  2018عنها، قبل أن تنسحب واشنطن من االتفاق يف  

 .وية املنصوص عليها يف االتفاق للقيود النو 

وعىل مدى عام كامل، أجرت إيران مفاوضات مبارشة يف فيينا مع أطراف االتفاق األخرى إلحيائه، مبشاركة  

 .غ� مبارشة من الواليات املتحدة

ومل تسفر املفاوضات عن عودة إيران والواليات املتحدة إىل االتفاق بعد، يف ظل اتهامات من دول إقليمية  

بـلط االتفاق    هران  يشمل  بأن  ومطالبها  املنطقة"،  يف  واالستقرار  لألمن  املزعزعة  األنشطة  ومتويل  "دعم 

 .""ض�نات أمنية

قطر   أم�  وقع  وك�  الهيدروج�  تجارة  عىل  الرتكيز  مع  الطاقة،  مجال  يف  لتعزيز رشاكته�  الغاز  إعالنا 

 .ألوكرانيا الغزو الرويس املسال مع سعي برل� ملوارد بديلة بعد الطبيعي

وينص اتفاق الرشاكة عىل عقد اجت�عات منتظمة ب� البلدين وإنشاء مجموعة عمل تركز عىل تطوير 

غاز الطبيعي املسال والهيدروج�، باإلضافة إىل مجموعة مختصة بالطاقة  العالقات التجارية املتعلقة بال

 .املتجددة
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ووقع أم� قطر الشيخ متيم بن حمد آل ثا� االتفاق يف أملانيا مع وزير االقتصاد روبرت هابيك، الذي سافر  

كة الطاقة "يونيرب"،  إىل قطر يف مارس/آذار، يرافقه مسؤولون من رشكة الكهرباء األملانية "آر دبليو إي" ورش 

 .إلجراء محادثات بشأن صفقات طويلة األجل لتوريد الغاز الطبيعي املسال

وقالت ثالثة مصادر مطلعة عىل املحادثات املتعلقة باتفاق التوريد يف وقت سابق هذا الشهر إن اإلعالن  

دثات تواجه تحديات  ال يعني إبرام صفقات طويلة األجل للغاز الطبيعي املسال. وأوضحوا أن تلك املحا

عاما عىل األقل لتأم� كميات ضخمة من   20مع إحجام برل� عن قبول رشوط قطر إلبرام صفقات مدتها  

 .الغاز الطبيعي املسال تحتاجها أملانيا لتقليل اعت�دها عىل الغاز الرويس

ل اعت�د برل� عىل موسكو وتعترب روسيا حاليا أكرب مورد للغاز إىل أملانيا، وأطلق هابيك عدة مبادرات لتقلي

 .يف مجال الطاقة منذ بداية الغزو

 مصر واألردن وترکیا قبل زیارة بایدن یزور ولي عهد السعودیة 

يعتزم ويل العهد السعودي، األم� محمد بن سل�ن، القيام بجولة إىل مرص واألردن وتركيا هذا األسبوع،  

 .CNN حسب� قالت مصادر لشبكة

املقبل، حيث يجري مشاورات مع    2022يونيو     21  يزور ويل العهد السعودي األردن الثالثاء  من املقرر أن 

 .بالعربية CNN امللك عبدالله الثا�، ويغادر يف اليوم التايل، وفقا ملصادر تحدثت إىل

 

تقارير أن  تأيت زيارة األم� محمد بن سل�ن إىل األردن بعد عام عىل ما عٌرف بـ"قضية الفتنة" التي ذكرت 

 .أحد املشارك� فيها كان قريب الصلة من ويل العهد السعودي

أن باسم (عوض الله)، الذي    اً يوليو/ متوز املايض، قال امللك عبدالله: "نعرف جميع CNN يف مقابلة مع

يف   املستوى  رفيع  مستشار  هو  السابق)،  األرد�  املليك  الديوان  (مستشار  األردن  يف  السابق  يف  عمل 
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ية. الحظنا وجود ارتباطات خارجية في� يخص هذه القضية (...) أعتقد أنه بالنسبة لألردن، لن  السعود

يساعدنا توجيه أصابع االتهام لآلخرين، فهناك ما يكفي من تحديات يف املنطقة، ولكن نحتاج للميض إىل  

 ."األمام

بتهمة تقويض    اً عام  15بالسجن  يف العام املايض، صدر بحق باسم عوض الله والرشيف الحسن بن زيد قرارا  

 .نظام الحكم السيايس يف البالد، وإحداث فتنة 

وارتبط بالقضية اسم األم� حمزة بن الحس�، ويل العهد األرد� السابق، الذي قرر امللك عبدالله تقييد  

 .اتصاالته وتحركاته وتحديد إقامته يف قرصه

يزور تركيا، األربعاء، حسب ترصيحات للرئيس    أن  وعودة اىل جولة األم� محمد بن سل�ن، فمن املقرر 

الرتيك رجب طيب أردوغان، الذي قال إنه سيناقش معه دفع العالقات الرتكية السعودية إىل "درجة أعىل 

 ."بكث�

وزار أردوغان السعودية يف أبريل/ نيسان للمرة األوىل منذ خمس سنوات، يف إشارة إىل التقارب ب� البلدين  

 .2018صحفي السعودي ج�ل خاشقجي يف قنصلية اململكة بإسطنبول يف  بعد مقتل ال

 .يف تورطه يف مقتل خاشقجي إىل السعودية اً مشتبه  اً سعودي 26وأحالت محكمة تركية محاكمة 

وأفادت وكالة األنباء الفرنسية أن ويل العهد سيبدأ جولته من مرص، االثن�، يليها األردن وتركيا. بين� مل  

 .ولون املرصيون أو السعوديون عن تفاصيل الزيارةيعلن املسؤ 

هذا وقد تأجلت جولة ويل العهد السعودي إىل الدول الثالث مرات عدة نتيجة الرتباطات رسمية لكافة  

 .األطراف ومرض العاهل السعودي

عودية،  وتأيت الجولة قبل نحو أقل من شهر عىل زيارة الرئيس األمرييك جو بايدن إىل اململكة العربية الس

حيث من املقرر أن يلتقي خاللها امللك سل�ن بن عبدالعزيز وويل عهده، إضافة إىل قادة دول مجلس  

 . التعاون الخليجي ومرص واألردن ورئيس وزراء العراق

 الرئیس اإلیراني یزور سلطنة عمان لتوقیع اتفاقیات اقتصادیة

، يف ثا� محطة عربية له منذ توليه  2022مايو     21  زيارة إىل ُع�ن اإلثن�  الرئيس اإليرا� إبراهيم رئييسبدأ  

مهامه العام املايض، يُتوقع أن تشهد توقيع اتفاقيات ب� السلطنة الخليجية التي تواجه تحديات اقتصادية  

 .والجمهورية االسالمية الرازحة تحت وطأة العقوبات
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سبق لسلطنة ع�ن أن أدت دورا وسيطا ب� طهران وواشنطن يف الفرتة التي سبقت إبرام االتفاق بشأن  

عام  الربنامج   اإليرا�  لكرس  2015النووي  دبلوماسية  جهود  تُبذل  وقت  يف  اإليرا�  الرئيس  زيارة  وتأيت   .

 .الجمود الحاصل يف املباحثات الهادفة اىل إحياء هذا االتفاق

بن  هيثم  ع�ن  سلطان  واستقبل 

لدى وصوله   اإليرا�  الرئيس  طارق 

يف   الخاص  السلطا�  املطار 

استقبال  العاصمة، وأجريت مراسم  

رسمية له يف وقت الحق يف القرص  

املدفعية   إطالق  تخلّلها  السلطا� 

إحدى وعرشين طلقة تحيّة للرئيس  

 .الضيف، بحسب بيان رسمي ع��

مباحثات   جلسة  الجانبان  عقد 

البلدين يف شتى املجاالت، وسبل دعم وتعزيز   القائم ب�  الثنايئ  التعاون  رسميَّة استعرضا خاللها "أوجه 

 .ات الصداقة املتينة"، وفقا لوكالة األنباء الع�نية الحكوميةعالق

وترتبط إيران بعالقات سياسية واقتصادية وثيقة مع سلطنة ع�ن التي أبقت عىل متثيلها الدبلومايس يف  

، عىل رغم قيام دول يف مجلس التعاون الخليجي مبراجعة عالقاتها مع  2016طهران عىل حاله مطلع العام 

 .األزمة ب� الرياض وطهران إيران بعد

يف  مهامه  توليه  منذ  خليجية  عربية  دولة  اىل  لرئييس  الثانية  هي  واحد  ليوم  تستمر  التي  والزيارة 

، بعدما زار قطر يف شباط/فرباير حيث التقى األم� الشيخ متيم بن حمد وشارك يف  2021آب/أغسطس  

 .مؤمتر للدول املصّدرة للغاز

رنا" إّن "العالقات التجارية ب�  إرئييس حسب� نقلت عنه وكالة األنباء الرسمية "قبيل مغادرته طهران، قال  

خاصة   والسياحة  والطاقة  النقل  فيها  مبا  املجاالت  مختلف  يف  بالتأكيد  ستتحسن  ع�ن  وسلطنة  إيران 

 ."السياحة الصحية"، مضيفا أّن "يف هذه الزيارة سيتم توقيع مذكرات تفاهم ب� البلدين

اىل أّن الزيارة تأيت يف "إطار سياسة الحكومة القامئة عىل تعزيز العالقات مع دول الجوار" األمر الذ  ولفت  

 .أكّد رئييس مرارا أنه يشّكل أولوية لسياسة حكومته الخارجية

، وتسعى إىل تنويع  19-تواجه ع�ن، حليفة الواليات املتحدة، مصاعب اقتصادية منذ تفيش وباء كوفيد 

 .نعاش قطاع السياحة لديهااقتصادها وا

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
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ومن املتوقّع أن يُعيد الطرفان مناقشة اتفاق بناء خط أنابيب لتوريد الغاز من الجمهورية االسالمية إىل  

السلطنة يعود إىل نحو عقدين من الزمن. وكانت الدولتان وقعتا عدة مذكرات تفاهم يف هذا املوضوع  

 .لكن املرشوع مل يبرص النور

مليون دوالر خالل    336باء اإليرانية، وصل حجم التبادل التجاري ب� البلدين إىل مليار و وبحسب وكالة األن

 .السنة املالية اإليرانية املاضية املنتهي يف آذار/مارس 

دول خلیجیة تواجه إساءة مسؤولة هندیة للنبي محمد باإلدانات  

 واستدعاء السفراء 

لكويت، بيانات إدانة واستدعاء للسفراء، عىل خلفية إساءة دول خليجية، منها السعودية، وقطر، وا  أصدرت

 . املسلم� مسؤولة هندية للنبي محمد، معتربة أن تلك الترصيحات إساءة لرمز من رموز 

،  لهندا وتصاعدت حدة الغضب الخليجي بعد أن دّونت املتحدثة باسم حزب "بهاراتيا جاناتا" الحاكم يف 

 من السيدة عائشة. النبي محمد  نوبور شارما، تغريدات اعتُربت "ُمسيئة" عن زواج

 
 

وعلّق حزب "بهاراتيا جاناتا" الهندي عضوية شارما بسبب تعب�ها عن "آراء مخالفة ملوقف الحزب". وقال  

 األقلية املسلمة يف البالد، إنه "يحرتم جميع األديان". حزب "مودي" الذي يُتهم باستمرار باستهداف 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
https://www.independentarabia.com/node/100196/%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D8%A1/%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF-%D9%8A%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D8%B8%D9%84-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%85%D9%88%D8%AF%D9%8A
https://www.independentarabia.com/node/94211/%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D9%85%D8%B7%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%AE%D8%B4%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%91%D9%84-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%B1%D8%B6%D9%87%D9%85
https://www.independentarabia.com/node/94211/%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D9%85%D8%B7%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%AE%D8%B4%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%91%D9%84-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%B1%D8%B6%D9%87%D9%85
https://www.independentarabia.com/node/94211/%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D9%85%D8%B7%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%AE%D8%B4%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%91%D9%84-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%B1%D8%B6%D9%87%D9%85
https://www.independentarabia.com/node/82371/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D9%85%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%8B-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%8A-%D9%8A%D9%86%D8%B8%D9%85-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A9-%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%8A-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
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ك� أعلن مكتب الحزب طرد ناف� جيندال، وهو متحدث آخر باسم حزب "بهاراتيا جاناتا"، من الحزب  

 بسبب تعليقات أدىل بها عن اإلسالم عىل مواقع التواصل االجت�عي. 

، عن شجبها واستنكارها للترصيحات الصادرة عن املتحدثة  أعربت الخارجية السعوديةويف بيان استنكاري،  

 باسم حزب "بهاراتيا جاناتا" الهندي، من إساءة للنبي. 

 ك� جددت الرياض التأكيد عىل موقف السعودية الداعي إىل احرتام املعتقدات واألديان. 

القطرية السف� الهندي  جاء ذلك بعد رفض قطري لإلساءة للنبي محمد، حيث استدعت وزارة الخارجية  

الحزب   رفضها ترصيحات مسؤولة يف  أعربت خاللها عن  احتجاج رسمية،  الدوحة، وسلّمته مذكرة  لدى 

  الحاكم بالهند.

من جهتها، استدعت وزارة الخارجية الكويتية السف� الهندي يف البالد وسلّمته مذكرة رسمية برفض دولة  

 الحزب الحاكم يف الهند ضد النبي محمد.الكويت القاطع وشجبها لترصيحات مسؤولة 

وقالت الخارجية الكويتية يف بيان رسمي، إن "البيان الذي أصدره الحزب الحاكم يف الهند، والذي أعلن  

الهندية   السلطات  طالبت  لكنها  ترحيب"،  محط  املُسيئة  الترصيحات  صاحب  املسؤول  إيقاف  خالله 

  وصفتها بأنها ُمعادية". باالعتذار العلني، إزاء الترصيحات التي 

فعل ع��، وّجه أحمد الخلييل، مفتي سلطنة ع�ن، انتقادات الذعة للمتحدث باسم حزب "بهاراتيا   ويف رد

 جاناتا" الحاكم يف الهند، والذي يتزعمه رئيس الوزراء ناريندرا مودي، وذلك بعد اإلساءة.

االجرتا  "إن  فيه،  قال  "تويرت"  عىل  بياناً  الخلييل  الحزب ونرش  باسم  الرسمي  الناطق  البذيء من  الوقح  ء 

املتطرف الحاكم يف الهند عىل رسول اإلسالم صىل الله عليه وسلم وعىل زوجه الطاهرة أم املؤمن� عائشة  

ريض الله عنها، هو حرب عىل كل مسلم يف مشارق األرض ومغاربها، وهو أمر يستدعي أن يقوم املسلمون  

 كلهم قومة واحدة". 

 

 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
https://www.independentarabia.com/node/338806/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87-%D8%A5%D8%B3%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%8A-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%A1
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 لسیاسة الداخلیةامحور 

إطالق اسم جمال خاشقجي یلع شارع السفارة السعودیة يف  

 واشنطن 

الذي قتل داخل قنصلية بالده يف تركيا عىل الشارع الذي    الصحايف السعودي ج�ل خاشقجيأطلق اسم  

 .يقع فيه مبنى سفارة اململكة يف واشنطن، يف خطوة تأيت قبل نحو شهر من زيارة بايدن إىل الرياض

وكشف مجلس بلدية العاصمة األمريكية النقاب عن الفتة "شارع ج�ل خاشقجي"، يف بادرة تكريم لذكرى 

  .2018صلية بالده بإسطنبول يف الصحايف الذي قتل يف قن

 
 

ومن قبيل الصدفة، أقيم الحفل غداة اإلعالن عن زيارة يعتزم بايدن القيام بها إىل السعودية منتصف يوليو  

خاللها ويل العهد األم� محمد بن سل�ن الذي اتهمته االستخبارات األمريكية بأنه "وافق" عىل وسيلتقي  

 .اغتيال خاشقجي

وقال فيل مندلسون رئيس البلدية التي صّوت مجلسها باإلج�ع لصالح االسم الجديد، إن الالفتة ستكون  

  ."مبثابة "تذك� دائم ونصب تذكاري حتى ال تزول ذكرى ج�ل خاشقجي

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
https://arabic.rt.com/middle_east/1364191-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%82%D8%AF-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%82%D9%84-%D8%B3%D8%B9%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D9%85%D8%B9-%D8%A8%D9%86-%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86/
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، خالل الحفل إن  2011من جهتها قالت توكّل كرمان الناشطة اليمنية الحائزة عىل جائزة نوبل للسالم عام  

الزيارة التي يعتزم الرئيس األم�يك القيام بها إىل اململكة تعني "تخيل بايدن عن التزامه بالدفاع عن حقوق  

  ."اإلنسان يف أنحاء العامل

يف "الد�قراطية اآلن للعامل العريب" وهي منظمة حقوقية أسسها خاشقجي،    أما سارة ليا ويتسون املسؤولة

 ."فشجبت موقف الرئيس الد�قراطي واعتربته "استسالما مخزيا 

وأضافت: "نريد تذك� من يختبئون خلف هذه األبواب (السفارة السعودية) بأنه يف كل يوم وكل ساعة  

ل خاشقجي"، وأردفت قولها: "سنحّملهم مسؤولية  وكل دقيقة من اآلن فصاعدا سيكون هذا شارع ج� 

  ."اغتيال صديقنا... الذي تجرأ عىل تحدي طغيان محمد بن سل�ن

وكان بايدن اعترب قبل انتخابه رئيسا أن السعودية يجب أن تعامل عىل أنها دولة "منبوذة"، وتعهد عندما  

 .رتاتيجي للواليات املتحدةوصل إىل السلطة "بإعادة تقييم" العالقات مع هذا الرشيك االس

 ورصح بعد ذلك أنه يرفض التحدث مبارشة مع األم� محمد بن سل�ن، لكنه تراجع عن موقفه الثالثاء 

ألفًا من    22السعودیة.. أمانة العاصمة املقدسة تتأهب ملوسم الحج بـ  

 کوادرها 

لهذا العام، والتي ينفذها أكرث  كشفت أمانة العاصمة املقدسة عن جاهزية خطتها الخدمية ملوسم الحج  

ألف شخص، تشمل كافة األع�ل البلدية، والتي تأيت امتداداً ملتابعة وزارة الشؤون البلدية والقروية    22من  

 .واإلسكان

" يقول:  "العربية.نت  ويف التفاصيل التي أوردها املتحدث الرسمي ألمانة العاصمة املقدسة أسامة الزيتو� لـ

بلدية فرعية، والتي تعمل يف جميع    16خطة أع�ل األمانة شملت جميع البلديات الفرعية والبالغ عددها  

فردا من    3600فردا، إضافة إىل    3159الخدمات البلدية، حيث بلغ عدد منسويب أمانه العاصمة املقدسة  

فرد من املراقب� الصحي�    500ملرافق ووحدات الذبح، ومنسويب مقاويل التشغيل والصيانة واإلنارة ونظافة ا

فرد موزع� ب� مكة    14,000ومراقب� مؤقت�، أما العاملون من مقاول النظافة فيبلغ عددهم أكرث من  

 .فردا مساندين من األمن العام واملجاهدين والكشافة 1250املكرمة واملشاعر املقدسة، إضافة إىل 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
https://www.alarabiya.net/saudi-today/2022/06/17/%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D8%A3%D9%87%D8%A8-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC-%D8%A8%D9%80-22-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D9%85%D9%86-%D9%83%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D9%87%D8%A7
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النظافة إىل أنه تم    وأشار الزيتو� يف مجال 

الضواغط   مثل  املعدات  أحدث  تجهيز 

والبوبكات  والقالبات  اآللية  واملكانس 

ساعة    24وغ�ها، وسيكون العمل عىل مدار  

يف املناطق املزدحمة، وذلك بنظام الورديات  

فرق   تخصيص  إىل  باإلضافة  املتداخلة، 

أو   الطوارئ،  حـاالت  أي  ملواجهة  مركزية 

حا يف  منطقة  أي  تم  لدعم  ك�  الحاجة،  لة 

الكهربائية   الصناديق  من  عدد  تجهيز 

تعمل   التي  والصناديق  للنفايات،  الضاغطة 

 .بالطاقة الشمسية الستخدامها خالل املوسم 

وأبان أن املشاعر املقدسة تم دعمها مبراقب�  

ات من الجرس  ومرشف�، إضافة إىل دعمها باملعدات الالزمة مثل الشفاطات واملكانس اآللية لتجميع النفاي 

 .والبوبكات والقالبات وغ�ها

تستخدم    140يف ح� كشف عن إحصائيات املعدات والخدمات املقدمة بقوله: يبلغ عدد املخازن األرضية  

للتخزين املؤقت للنفايات بعد كبسها مبشعر منى ملواجهة صعوبة حركة املعدات، ك� يبلغ عدد الصناديق  

من املعدات مختلفة األحجام    530تريالت كب�ة ضاغطة، و  9ضافة إىل  صندوقا، إ   1379الضاغطة للنفايات  

حاوية نفايات ذات أحجام مختلفة، ويف مجال اإلصحاح البيئي    65000واالستخدامات، ك� جهزت األمانة  

من الكوادر الفنية للقيام بعمليات الرش ومكافحة الحرشات، مع توف� أكرث من    707فقد خصصت األمانة  

 .ألجهزة واألدوات الخاصة باملكافحة ورش املبيداتمن ا 1100

تشغيل املرافق البلدية املختلفة يف مكة املكرمة واملشاعر املقدسة، مثل   ةالخطة متابعوقال: ك� تضمنت 

 .الطرق وشبكات اإلنارة وصيانة شبكة األنفاق واإلنارة

األمانة بشكل رسيع، إضافة إىل    ك� تم تخصيص فرق فنية ملعالجة البالغات الواردة عن طريق عمليات

ساعة، وهي مزودة باألفراد واملعدات    24تخصيص وحدة للطوارئ وفرق للمساندة متواجدة عىل مدار  

ملواجهة الحاالت الطارئة كالحرائق واالنهيارات واألمطار، وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات ذات العالقة  

 .من خالل ضباط االتصال باألمانة

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
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فاجئ ُیغضب مسلمي بریطانیا الراغبین يف الحج هذا  قرار سعودي م

 العام

الربيطانيون، املسلمون  العام، من خسارة آالف    يخىش  الحج يف مكة هذا  يتطلعون ألداء فريضة  الذين 

 بعد أن فرضت الحكومة السعودية الحجز عرب اإلنرتنت ملن يرغب يف الحج.  اإلسرتلينيالجنيهات 

الحجاج   السلطات  إجراء قرعة  وأبلغت  وأنه سيتم  إلكرتو�،  موقع  الحج من خالل  رغبتهم يف  بتسجيل 

 الختيار من سيذهب ألداء الفريضة. 

كن هناك بعض املسلم� يف ل

للسفر   بالفعل  بريطانيا حجز 

خالل   من  السعودية  إىل 

م�  الحج،  رحالت  منظمي 

لخط خسارة   ريعرضهم 

 األموال التي دفعوها.

اإلسالم   أركان  أحد  والحج 

كل   عىل  وفريضة  الخمسة، 

مسلم قادر وملن استطاع إليه  

 سبيال. 

الرحلة،   تكلفة  وترتاوح 

مر املسلم  عىل  ة املفروضة 

ب�   ما  أكرث من    6000واحدة يف حياته،  إىل  إسرتليني  العديد من    10000جنيه  إسرتليني، ويقيض  جنيه 

 .املسلم� سنوات يف توف� هذا املبلغ من أجل القيام بها

 السعودیة ترحب بحکم املحکمة الخاصة بلبنان یلع عمالء لحزب الله 

ترحيب الجمعة، عن  السعودية،  الخارجية  وزارة  الدولية   أعربت  املحكمة  باإلج�ع عن  الصادر  بالحكم 

، لدوره� يف الهجوم اإلرهايب الذي تسبب  "اإلرهابية"بلبنان بحق عميل� تابع� مليليشيا حزب الله   الخاصة

 .شخصاً  226مقتل اثن� وعرشين شخصاً، من بينهم رئيس الوزراء األسبق رفيق الحريري، وجرح يف 

 

 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
https://www.alarabiya.net/arab-and-world/2022/06/16/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9-%D8%A8%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%82-%D8%B9%D8%B6%D9%88%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-
https://www.alarabiya.net/arab-and-world/2022/06/16/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9-%D8%A8%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%82-%D8%B9%D8%B6%D9%88%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-
https://www.alarabiya.net/arab-and-world/2022/06/16/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9-%D8%A8%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%82-%D8%B9%D8%B6%D9%88%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-
https://www.alarabiya.net/arab-and-world/2022/06/16/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9-%D8%A8%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%82-%D8%B9%D8%B6%D9%88%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-
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األنباء   وكالة  نرشته  بيان  وبحسب 

اململكة   دعت  "واس"،  السعودية 

املجتمع الدويل إىل االضطالع مبسؤولياته  

تجاه لبنان وشعبه الشقيق، الذي يعا�  

العبثية   اإلرهابية  امل�رسات  من 

والعمل   إيران،  من  املدعومة  للميليشيا 

الخاصة   الدولية  القرارات  تطبيق  عىل 

الذين أسهموا عمداً  بلبنان، وتتبع الجناة  

تسبب  م�  األبرياء  أرواح  إزهاق  يف 

البلد   هذا  يف  مسبوقة  غ�  بفوىض 

الشقيق، والقبض عليهم إحقاقاً للعدالة،  

لبنان   يعيشها  التي  األزمات  فتيل  ونزع 

املاضية   القليلة  العقود  خالل  وشعبه 

 .بسبب م�رساتهم اإلرهابية 

بنان قد أصدروا أمس الخميس، حك�ً غيابياً بسجن رجل� وكان قضاة االستئناف يف املحكمة الخاصة بل

 .2005مدى الحياة لدوره� يف اغتيال رفيق الحريري عام 

وال يزال الرجالن طليق� رغم محاكمته� وإدانته� غيابياً من قبل املحكمة الخاصة بلبنان التي تدعمها  

 .األمم املتحدة يف الهاي

حسن حبيب   رئيسة املحكمة، عندما وقعت أقىص عقوبة ممكنة عىل  وقالت القاضية إيفانا هردليشكوفا

مل يرهب الهجوم ضحاياه املبارشين فحسب، بل أرهب الشعب اللبنا� بوجه   "مرعي وحس� حسن عنييس

 ."عام

برباءة مرعي وعنييس وأدانته� بعدة تهم بالقتل   ، ألغت دائرة االستئناف حك�ً سابقاً ايضويف مارس آذار امل

 .واإلرهاب

، أدانت محكمة أد� درجة العضو يف حزب الله سليم جميل عياش بالضلوع يف الجر�ة.  2020ويف عام  

 .وُحكم عىل عياش أيضاً بالسجن مدى الحياة

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
https://www.alarabiya.net/arab-and-world/2022/03/10/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D8%B6%D9%88%D9%8A%D9%86-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D8%B1%D9%81%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D9%8A
https://www.alarabiya.net/arab-and-world/2022/03/10/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D8%B6%D9%88%D9%8A%D9%86-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D8%B1%D9%81%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D9%8A
https://www.alarabiya.net/arab-and-world/2022/03/10/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D8%B6%D9%88%D9%8A%D9%86-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D8%B1%D9%81%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D9%8A
https://www.alarabiya.net/arab-and-world/2022/03/10/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D8%B6%D9%88%D9%8A%D9%86-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D8%B1%D9%81%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D9%8A
https://www.alarabiya.net/arab-and-world/2021/04/06/%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D9%8A-%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A6%D9%86%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A8%D8%AD%D9%82-%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%B4
https://www.alarabiya.net/arab-and-world/2021/04/06/%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D9%8A-%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A6%D9%86%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A8%D8%AD%D9%82-%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%B4
https://www.alarabiya.net/arab-and-world/2021/04/06/%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D9%8A-%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A6%D9%86%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A8%D8%AD%D9%82-%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%B4
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 ل حزب الله الکویت تبدأ محاکمة خلیة تموی 

، أوىل جلسات محاكمة املتهم� يف قضية «متويل حزب  مايو     31  ، الثالثاءمحكمة الجنايات الكويتيةعقدت  

بـ  ا اتهموا  إثرها مواطنون ووافدون  أشهر، وُضبط عىل  قبل  أث�ت  التي  اللبنا�»،  تقديم دعم مايل  "لله 

 ."للحزب

 
 

وقررت املحكمة الكويتية التي أحيلت إليها القضية، يف وقت سابق من الشهر الجاري، تحويل الجلسة إىل  

 .رسية، وطلبت إخالء القاعة من غ� ذي أصحاب الشأن 

مواطناً ومقي�ً متهم� يف القضية، يف ح� أن    13وبحسب صحيفة محلية، فإن «الجلسة تشمل محاكمة  

 .د"  تتم إحالتهم إىل املحاكمة بعهناك دفعة أخرى مل

مته�ً من جنسيات مختلفة    13وأشارت الصحيفة املحلية إىل أن «النيابة العامة أحالت األسبوع املايض  

بتقرير اتهام تضمن املطالبة بتوقيع العقوبات عليهم وفق قوان� عدة، أبرزها قانونا الجزاء وجرائم أمن  

 ." الدولة

  11أسابيع القضية إىل محكمة الجنايات، وشملت الئحة االتهام    3قد أحالت قبل  وكانت النيابة العامة  

 .وافدين يعملون يف محال الص�فة التي قامت بالتحويالت، ووجهت لهم النيابة تهم أمن دولة   7مواطناً و

ايض، إثر  وضبط جهاز أمن الدولة املتهم� يف القضية عىل دفعات ابتداء من نوفمرب/ترشين الثا� العام امل 

 .ورود تقارير تؤكد تقد�هم دع�ً مالياً للحزب

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
https://www.alkhaleej.ae/2022-05-31/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%D8%A3-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9
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 .وتم الحقاً إخالء سبيلهم تباعاً بكفاالت مالية، مع إصدار أمر مبنعهم من السفر

متهم�، بينهم ابن نائب سابق، وآخر شقيق نائب سابق، ليتم ضبط البقية تباعاً    4وتم يف البداية ضبط  

هواتف املتهم� الذين تم القبض عليهم يف البداية، ليصل عدد املتهم�    بعد العثور عىل محادثات يف أجهزة

 .مته�ً  23إىل 

وخضع املتهمون بقضية «متويل حزب الله» للتحقيق لدى جهاز أمن الدولة والنيابة العامة؛ حيث بينت  

الحزب،    التحقيقات يف وقت سابق وجود متهم� من ب� املحبوس� لهم اتصاالت مبارشة مع قيادي� يف

 .وفق تقارير محلية

وبحسب تقارير سابقة، أنكر املتهمون التهم املوجهة إليهم، وأفادوا يف التحقيقات بأنهم ال يدعمون تنظيم  

سنة، وأن هذه اللجنة تقوم عىل كفالة األيتام   30«حزب الله»، مؤكدين أنهم يعملون يف لجنة خ�ية منذ 

 .يف لبنان وغ�ه من الدول األخرى

 الکویت تفقد الداعیة أحمد القطان املدافع عن األقصی

، إثر وعكة صحية أصابته ونقل عىل إثرها للمستشفى.  الكويتي الشه� أحمد القطانتويف الداعية اإلسالمي  

 الكويت ودول الخليج  ونعى املئات من النشطاء والسياسي� والربملان� عىل مواقع التواصل االجت�عي يف 

 الشيخ القطان. 

 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
https://www.raya.com/2022/05/24/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA-%D8%AA%D9%81%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A7/
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ء يف تغريدات ومنشورات عىل مواقع «فيسبوك» و«تويرت» و«إنستغرام» وغ�ها، عن حزنهم وأعرب هؤال 

 وصدمتهم لفقدانه باعتباره أحد أشهر الدعاة إىل الدين اإلسالمي واملدافع� عن املسجد األقىص املبارك.

القطان ( معهد    ) داعية إسالمي، وخطيب منرب، ومفكر كويتي، تخرج من2022  –  1946والشيخ أحمد 

وكان وصف    ، وكان من أبرز وأشهر خطباء املنابر يف الث�نينيات وأول التسعينيات.1969املعلم� سنة  

لصيق األقىص،  املسجد  عن  الدفاع  منرب  وأوائل    اً خطيب  الث�نينيات  خالل  كان  الذي  القطان،  بالشيخ 

اإلسالمية.  لف قضايا األمة  التسعينيات من أشد املدافع� عن املسجد األقىص والبوسنة والهرسك، ومخت

اإلسالم،    نوم األوالد يف  تربية  املسلمة، وسلسلة  املؤمنة لألرسة  اللمسات  العلمية سلسلة  أشهر مؤلفاته 

 .وسلسلة خواطر داعية، وسلسلة قراءة لكتاب رياض الصالح�، وسلسلة ثورة الشعب الفلسطيني 

ـ   أعوام 4 املجلس البلدي الکویتي ینتخب رئیسًا جدیدًا له ل

 
 

  4، عبد الله املحري، رئيساً للمجلس ملدة  2022يونيو    8  ، األربعاءأعضاء املجلس البلدي الكويتي انتخب  

 .سنوات، عن طريق التزكية

للمجلس البلدي    13فقد انعقدت الجلسة االفتتاحية لدورة االنعقاد الـ وحسب صحيفة "القبس" املحلية، 

 .الكويتي، وزكاه أعضاء املجلس خالل الجلسة 

تزكيته رئيساً للمجلس، عن شكره لألعضاء عىل هذه الثقة، مؤكداً أنه سيعمل من أجل  وعرب املحري، بعد  

 .مصلحة الوطن واملواطن

إن "أمام املجلس البلدي الجديد   خالل الجلسة ذاتها: رنا الفارس  قالت وزيرة البلدية الكويتية من جانبها

 ."الكث� من التحديات واملشاريع التي يتطلع إليها املواطن�

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%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%8A-%D9%8A%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A8-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D9%8B-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D9%87-%D9%84%D9%804-%D8%A3%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85
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الفارسو  كلمتها  شددت  كويت   يف  تطلعات  أجل  من  التعاون  والرتكيز عىل  الج�عي  العمل  أهمية  عىل 

 .املستقبل

بتاريخ    23ويف   التي عقدت  البلدي  انتخابات املجلس  الفائزين يف  الكويت  أعلنت  من    21مايو املايض، 

 .الشهر ذاته 

أعضاء عىل   3س البلدي، بعد أن حافظ  يف أعضاء املجل 70% وأسفرت االنتخابات عن نسبة تغي� بلغت

 .أعضاء جدد 7مقاعدهم لدورة جديدة مع دخول 

) 35أعضاء ينتخبون وفقاً ألحكام القانون رقم (  10عضواً، منهم    16ويتألف املجلس البلدي بالكويت من  

في� يع�    ، عىل أن ينتخب عضو عن كل دائرة من الدوائر العرش املبينة يف الجداول االنتخابية،1962لسنة  

 .يوماً من تاريخ إعالن نتائج االنتخابات 15أعضاء مبرسوم خالل  6

  15وتستمر مدة املجلس أربعة أعوام من تاريخ أول اجت�ع له، عىل أن يدعى املجلس إىل االنعقاد خالل 

 .يوماً من تاريخ صدور مرسوم األعضاء املعين� 

السياسات رسم  يف  الكويت  يف  البلدي  املجلس  ومراقبة    ويختص  وترشيع  تخطيط  ويف  للبلدية،  العامة 

 .أنشطتها، وال يتمتع بأي نشاطات سياسية أبداً، ويتسم طابع نشاطه غالباً بالفني 

أيضاً  املجلس  العامة  ومن مهام  بالصحة  املتعلقة  واللوائح  القوان�  تنفيذ  والتنظيم واملبا� ونزع   مراقبة 

ة، وتقسيم األرايض واملحالت العامة، والباعة املتجول�، وإصدار  امللكية واالستيالء املؤقت للمنفعة العام 

 .الرتاخيص الخاصة

 قطر.. إلغاء إلزامیة ارتداء الکمامة يف األماکن العامة 

إلزامـية ارـتداء الك�ـمات الواقـية يف األـماكن الـعاـمة  ، إلـغاء  2022ـمايو   18 ، األربـعاءالحكوـمة القطرـيةأعلـنت  

 .املغلقة إال داخل املنشآت الصحية أو وسائل النقل العام

 .جاء ذلك خالل جلسة اعتيادية ملجلس الوزراء القطري، بحسب وكالة األنباء الرسمية

 

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/%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%A5%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A1-%D8%A5%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%83%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9/2591637
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زام   إـل ــدم  ع املـجـلـس  قـرر  كـ� 

طــاع�   الق والعــامل� يف  املوظف� 

إجراء فحص   الحكومي والخـاص ـب

االختبار الرســـيع لف�وس كورونا،  

ات يف   داء الك�ـم ارـت مع إلزامهم ـب

تتطـلب  ـحال ـكاـنت طبيـعة عملهم 

اكن  ل مع الجمهور يف األـم اـم التـع

 .املغلقة

وشهدت حاالت اإلصابات يف قطر  

األسابيع  خالل  ملحوظا  انخفاضا 

 .% من السكان تطعيمهم بالكامل بجرعت� من اللقاح 90املاضية، حيث تلقى نحو 

 .مصابا 140إصابة بالف�وس وتعايف  117ساعة املاضية، سجلت وزارة الصحة  24 وخالل الـ

 

  

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

 2022% يف 3.5محافظ مصرف قطر املرکزي یتوقع نمو االقتصاد 

�واً   بندر بن محمد آل ثا�، اليوم األحد، إن املؤســســات الدولية تتوقع مرصــف قطر املركزي قال محافظ
اتج املحيل اً إىل إنشــــاء البنـية التحتـية  3.5اإلج�يل القطري يف ـحدود   أعىل للـن % خالل الـعام الـحايل، الفـت

ة، وإطالق اســــرتاتيجـية ـجدـيدة   البنوك الالزـمة لتمك� يف قطر من قبول اـملدفوـعات من املـحافظ الرقمـي
 .للتكنولوجيا املالية خالل الربع األخ� من هذا العام

 
 
أضــــاف، يف كلـمة خالل مؤمتر "يورومو� قطر" يف دورـته الـتاســـــعة املنعـقدة يف اـلدوـحة، أن النشــــاط  و 

االقتصادي القطري آخذ يف االنتعاش مدفوعاً بعوامل عدة، منها انتعاش الطلب املحيل و�و ائت�ن القطاع  
قطر   (مونــديــال  القــدم  لكرة  العــامل  كــأس  بطولــة  الســــتضـــــافــة  واالســــتعــدادات   .(2022الخــاص 

، الفتاً  2020واعترب محافظ مـرصف قطر أن نـشاط بالده االقتـصادي اليوم أقوى بكث� م� كان عليه يف عام 
إىل أن قطر تتبوأ مكانة متميزة بوصــفها إحدى الدول الرائدة يف العامل يف إنتاج وتصــدير الطاقة النظيفة  

 .لمستقبلاملتمثلة بالغاز الطبيعي املسال، وهو ما �نح الثقة للتخطيط ل

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/economy/%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D9%8A%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%B3%D8%B9%D8%B1-%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A5%D9%84%D9%89-125
https://www.alaraby.co.uk/economy/%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%AA%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-%D9%86%D9%85%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-29-%D9%81%D9%8A-2022
https://www.alaraby.co.uk/economy/%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%AA%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-%D9%86%D9%85%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-29-%D9%81%D9%8A-2022
https://www.alaraby.co.uk/economy/%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%AA%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-%D9%86%D9%85%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-29-%D9%81%D9%8A-2022
https://www.alaraby.co.uk/economy/%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%AA%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-%D9%86%D9%85%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-29-%D9%81%D9%8A-2022
https://www.alaraby.co.uk/economy/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%88%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%B1%D9%8A-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2%D8%AA-44-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%B4%D9%87%D8%B1
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 2022يف   % 7.4السعودیة تتوقع نمو االقتصاد  

 
 

 .العام الحايل  %  7.4، �و اقتصاد بالده بنسبة  مايو   21  ، اإلثن�توقع وزير املالية السعودي محمد الجدعان 

جاء ذلك خالل جلسة بعنوان "التوقعات االقتصادية للرشق األوسط وش�ل إفريقيا" ضمن فعاليات املنتدى  

 .دافوس يف سويرسا، اإلثن� وتستمر أربعة أياماالقتصادي العاملي التي بدأت مبنتجع 

 ."العام الحايل %  19وقال الجدعان "نتوقع �و القطاع النفطي بنسبة 

النقد   يتوقع صندوق  حيث  دولية،  مؤسسات  عن  الصادرة  تلك  مع  السعودي  الوزير  توقعات  وتت�ىش 

 .% 7، والبنك الدويل % 7.6الدويل �و اقتصاد اململكة بنسبة 

 .وتستفيد السعودية من ارتفاع أسعار وإنتاج النفط، كونها أكرب مصدر وثالث أكرب منتج للخام يف العامل

بنهاية العام الحايل، الفتا إىل أن بالده تعاملت مع التضخم    %  2.3بلغ معدل التضخم  وتوقع الجدعان أن ي

 .مبكرا

وكان معدل أسعار املستهلك (التضخم) السنوي يف السعودية، قد ارتفع خالل أبريل/نيسان املايض، بنسبة  

 .% 6.2، عندما سجل 2021، وهو أعىل معدل منذ يونيو/حزيران % 2.3

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%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-%D9%86%D9%85%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-74-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A6%D8%A9-%D9%81%D9%8A-2022/2595626
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 % 8.2 وتیرة عاملیًا.. اقتصاد الکویت سینمو ثالث أیلع

من املتوقع أن ينمو بنسبة   أن االقتصاد العالمي هذا العام  2022أظهرت توقعات أعدت يف شهر أبريل  
 %، ويأيت ذلك يف ظل ضغوطات يتعرض لها. 3.6

، عرشة اقتصادات يف العامل  World Economic Outlookو  FMIوحدد موقع «ستاتيستا»، نقالً عن بيانات  

 دول عربية.   3، وضمت القامئة 2022من املتوقع أن تنمو بأعىل وت�ة يف العام 

 
 

 

بيا� لـ «ستاتيستا»، وهي رشكة أملانية متخصصة يف بيانات السوق واملستهلك�، فإن االقتصاد  ووفقاً لرسم  

غيانا، التي ستتصدر اقتصادات   % هذا العام وسيحتل املرتبة الثانية يف القامئة بعد9.5العراقي سينمو بوت�ة  

 %.47.2العامل بالنمو، إذ يتوقع أن ينمو اقتصادها بنسبة 

ال املرتبة  (يف  الكويت  تأيت  (8.2ثالثة  الهند  ثم  ( 8.2%) ومن  السعودية  تليها  باناما  %7.6)  ثم  %)، ومن 

 %). 6.4%)، ومن ثم بنغالديش (6.4%)، فالكونغو (6.5%)، وبعدها الفلب� (6.9)، فالنيجر (7.5%(

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
https://www.aljarida.com/articles/1654252077299805100/


      المرصدتابع منصات 

  

 

24 | P a g e  

 المرصد الخليجي

060|| 20 June 2022 

 

 2022% يف  4.7یتوقع نمو اقتصاد اإلمارات  "البنك الدولي"

التعاون الخليجيتوقع تقرير أحدث للبنك الدويل،   بنسبة    أن تحقق اقتصادات دول مجلس  %  5.9�واً 

بالقطاعات  2022بشكل عام خالل عام   املتوسط، مدفوعاً  التعايف عىل املدى  ، مع احت�ل استمرار هذا 

 .النفطية وغ� النفطية 

% مدفوعاً  4.7، وأن يصل النمو إىل  2022استمرار التعايف االقتصادي يف اإلمارات خالل عام  وأكد التقرير  

 .بالقطاعات النفطية وغ� النفطية

 
 

وجاءت هذه التوقعات يف اإلصدار األخ� من تقرير البنك الدويل عن أحدث املستجدات االقتصادية لدول  

التعاون الخليجي الصادر تحت عنوان: «تحقيق التعهدات املرتبطة بتغ� املناخ»، والذي يصف   مجلس 

التعايف بقوة من   بأنها نجحت يف  أثناء عام  اقتصادات دول املجلس  وأوائل عام   2021جائحة كورونا يف 

2022. 

مدفوعاً بإنتاج نفطي أقوى، بعد    2022% يف عام  7ويف السعودية، من املتوقع أن يتسارع النمو ليصل إىل  

وزيادة   أقوى،  باستهالك  مدعوماً  النفطية  غ�  القطاعات  يف  النمو  واستمرار  أوبك+،  إنتاج  تخفيضات 

 .الرأس�يل املحيل  السياحة، وزيادة اإلنفاق

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
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%، مدعوماً بارتفاع أسعار  3.5ليصل إىل    2022ويتوقع أن يتسارع النمو االقتصادي يف البحرين خالل عام  

الطاقة. وسيكون االنتعاش يف االقتصاد غ� النفطي مدفوعاً بالتوسع يف قطاعي النقل واالتصاالت إضافة  

 .إىل زيادة نشاط الزراعة وصيد األس�ك

%، بسبب ارتفاع إنتاج النفط،  5.7ليصل إىل    2022ع أن يتسارع النمو االقتصادي يف الكويت عام  ومن املتوق

 .مع اإللغاء التدريجي لتخفيضات أوبك+ وتعزيز الطلب املحيل

% من النمو يف قطاع الهيدروكربونات،  8% مدعوماً بأكرث من  5.6ك� توقع أن يصل النمو يف ع�ن إىل  

 .% حيث إن طرح اللقاح الرسيع يعزز النشاط املحيل 2غ� النفطي يف النمو بأكرث من  بين� يستمر االقتصاد  

%  4.9ليصل إىل    2022أما يف قطر، فتش� التقديرات إىل أن إج�يل الناتج املحيل الحقيقي س�تفع يف عام  

قليالً عند    %، وقد يكون �و االستهالك الخاص أقل 10يف أعقاب زيادة الصادرات الهيدروكربونية بنسبة  

 .، مدفوعاً بانخفاض محتمل يف عائدات كأس العامل وارتفاع األسعار4.8%

ووفقاً ملا ورد يف التقرير، فإن هذا التعايف يرجع إىل نجاح حمالت التطعيم واسعة النطاق يف جميع أنحاء  

املنت سوق  عىل  طرأت  التي  والتطورات  الجائحة،  فرضتها  التي  القيود  وتخفيف  املجلس،  جات دول 

الهيدروكربونية.. ويش� التقرير إىل أنه نتيجة لذلك فقد حدث تحسن ملحوظ يف حاالت العجز يف املالية  

العامة لدول املجلس، حيث وصل الرصيد الخارجي لدول املجلس إىل مستويات ما قبل الجائحة يف عام  

 .يف ضوء الزيادة يف أسعار الطاقة، ويف إيرادات التصدير أيضاً  2021
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 2022يف  %3.4لنقد الدولي": اقتصاد البحرین سینمو ا"

عن   الدويل  النقد  صندوق  أعرب 

بنمو   البحرينتوقعاته   اقتصاد 

لكنها  2022يف   %3.4بنسبة    ،

تأث� من  وباء   حذرت  تداعيات 

أوكرانيا  يف  والحرب  كورونا 

 .والتضخم العاملي

جاءت توقعات صندوق النقد يف  

األربعاء صدر،  مايو     23  بيان 

ململكة  2022 بعثته  اختتام  بعد   ،

 .مشاورات املادة الرابعة

ة أســــ�ء   ــة البعـث اـلت رئيســ وـق
ايني ان: "من املتوقع الجـن ، يف البـي

بة  ، مع زيادة إج�يل الناتج املحيل غ� النفطي بنس2022يف عام  %3.4أن يتسارع النمو (يف البحرين) إىل 
 ."، مدفوعاً بتصنيع أقوى وإعادة االنفتاح الكامل لالقتصاد4%

 .عىل املدى املتوسط %3 أنه من املتوقع أن يستقر �و اقتصاد اململكة عند نحو  الجناينيوأضافت 

سـة الدولية حذرت من أن "حالة عدم يق� كب�ة تلقي بظاللها عىل التوقعات، مبا   لكن املسـؤولة يف املؤـس

 ."ور غ� املؤكد لوباء كورونا والحرب يف أوكرانيا، فضالً عن توقعات التضخم العاملييف ذلك التط

%) ـجاء ـمدفوـعاً بنمو القـطاع غ� 2.2(بنســـــبة  2021أن �و اقتصــــاد البحرين يف    الجـناينيوأوضـــــحت 

 .٪0.3%، عىل الرغم من انك�ش القطاع النفطي بنسبة 2.8النفطي بنسبة  

ان صـــــندوق النـقد   اً لبـي ة اململـكة يف  وفـق من إج�يل   %11.1إىل    2021اـلدويل، فـقد انخفض عجز ميزانـي

 .2020يف  %17.9الناتج املحيل، مقابل  

% من إج�يل الناتج املحيل يف  129وقال الـصندوق إن الدين الحكومي للبحرين ـسجل انخفاـضاً طفيفاً إىل 

 .2020يف   %130، من 2021

بضــغط جائحة    2020دها بشــدة جراء انهيار أســعار الخام يف  والبحرين منتج صــغ� للنفط، وعا� اقتصــا

ملـيارات    10كوروـنا، ـما دفع الســــعودـية والكوـيت واإلـمارات لتـمدـيد حزـمة مســــاـعدات للمملـكة مبـقدار  

 .2018دوالر أقرتها الدول الثالث يف 

https://almarsad.co.uk/
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 ثالثًا: محور العادات والثقافة الخلیجیة

 استضافة املوندیالقطر.. برامج ثقافیة وفنیة بمناسبة  

يونيو/ حزيران    10وفنية تنظمها اعتبارا من    برنامج أنشطة ثقافية ، عن  2022يونيو    6  أعلنت قطر، اإلثن� 

 .2022الجاري، مبناسبة استضافة الدوحة ملونديال كرة القدم  

طة وتأيت هذه الربامج ضمن مبادرة "قطر تبدع" (حكومية) التي ستكون املنصة الجامعة إلثراء تنوع األنش

 2022قطر  FIFA) الثقافية يف قطر خالل وبعد انتهاء بطولة كأس العامل

 
 

آل املياسة بنت حمد  الشيخة  الدوحة لألفالم،    وقالت  أمناء متاحف قطر ومؤسسة  ثا�، رئيسة مجلس 

خالل حفل اإلعالن عن برنامج الفعاليات يف الدوحة، إن "املبادرة ستتحول إىل حركة ثقافية وطنية مزدهرة  

 ."خالل العام الحايل تستقطب الج�ه� املحلية والدولية

والزائرين الفرصة الستكشاف عامل كامل من الفنون    وأضافت آل ثا�، أن املبادرة "ستتيح لجميع املقيم�

والثقافة وزيارة املتاحف والفعاليات واملهرجانات والحفالت املرسحية والعروض الثقافية يف جميع أنحاء  

 ."قطر
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وأشارت إىل أن برنامج الفعاليات "سيكون زاخرا مبعارض عاملية، وعروض أزياء رفيعة وحفالت موسيقية  

 ."من الفعالياتومرسحية وغ�ها 

الذي ترسم قطر معامله   الحافل  الرثي  الثقايف  الفعاليات "ستقدم إطاللة عىل املستقبل  وذكرت أن هذه 

 ."اليوم

  17، املدير التنفيذي ملبادرة "قطر تبدع"، أن برنامج الفعاليات يتضـمن  يمن جهته، أوضـح سـعد الهديف

عمال فنيا يف مختلف أنحاء    80ـصالة فنية، وأكرث من  15مهرجانات فنية حية، إـضافة إلقامة   3معرـضاً و

 .البالد

يونيو/حزيران الجاري،   10، يف كلمة له خالل االحتفال ذاته، أن أوىل الفعاليات ســتنطلق  يولفت الهديف

 .وتحمل اسم "قطر تبدع لتطوع اليافع�"، دون أن يعطي تفاصيل أكرث حول الفعالية

من سـبتمرب/ أيلول املقبل، قبل انطالق املونديال بـ   12نطلق يف وكشـف عن أن عددا من الفعاليات سـت

 .يوما 70

 .دولة إلقامة عروض ومشاركات خالل فرتة بطولة كأس العامل  27، فإن قطر تتعاون مع يوحسب الهديف

ــيف قطر ب�  ــتض ــمرب    18نوفمرب و 21وتس ــاركة  2022ديس   32، بطولة كأس العامل لكرة القدم مبش

 .ة عربية ويف الرشق األوسط تستضيف هذا الحدث العامليمنتخبا، كأول دول

 کشف غموض ثالث أقدم نقش إسالمي مؤّرخ عثر علیه يف السعودیة 

يعود إىل حقبة ثالث الخلفاء الراشدين الخليفة عث�ن    مي الرتاث السعودية عن نقش إسال كشفت هيئة   

 .رة النبويةمن الهج 24بن عفان، واملؤرخ بالسنة 

وعرث مهتّمون باآلثار والرتاث عىل النقش ضمن حدود موقع قرص عليا األثري التابع ملنطقة مكة املكرمة،  

 ."واملدرج يف سجل اآلثار الوطني، بحسب ما نرشت هيئة الرتاث السعودية عرب حسابها الرسمي عىل "تويرت

https://almarsad.co.uk/
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املغذوي من  ومتّكن الدكتور عيد اليحيى وفريقه الذين اكتشفوا النقش، وخب� النقوش اإلسالمية محمد  

إجراء قراءة أولية للنقش، ونرشا قراءة جزئية عنه عرب وسائل التواصل االجت�عي، وفق بيان نرشته وكالة 

 ."األنباء السعودية "واس

للنقش يكشف عن غموض سطره األول، الذي أسفر عن اسم العلم    اً توثيقي   اً وأجرت هيئة الرتاث فحص

 ."زه�" الذي كتب وقام بتدوين النص 

 ."أُّمر بن عفان سنة أربع وعرشين -بالله وكتبت زمن  - ءت القراءة املبدئية ك� ييل: "أنا زه� آمنت وجا

النقوش األثرية، أبرز  االكتشاف أحد  التاريخ   ويُعد هذا  يوثّق أحد أهم األحداث يف  تاريخياً  نقشاً  كونه 

 .سلم�اإلسالمي املبكر، أي تويل "أم� املؤمن�" عث�ن بن عفان خالفة امل

وأشارت الهيئة إىل أن أهمية النقش تأيت من كونه ثالث أقدم وثيقة صخرية مؤرخة للنقوش اإلسالمية، بعد  

 .اً هجري 24، ونقش زه� يف محافظة العال املؤرخ سنة اً هجري 23نقيش "سلمة" يف ينبع النخل املؤرخ سنة 

لذي وثق فيه كاتبة الزمن الذي توىف به "أم�  وتبّ� النقش أنه يشبه مضمون نقش زه� يف محافظة الُعال، ا

 املؤمن�" الخليفة عمر بن الخطاب
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وتعمل الهيئة عىل استك�ل دراسة النقش وعدد من النقوش ألس�ء أخرى عىل الصخرة نفسها بعد تحليلها  

 .، ثم نرشها الحقاً مع كامل النقوش يف املوقع يف أوعيتها العلميةاً ودراستها تفصيلي

ع الجحفة أحد أهم املواقع األثرية ش�ل منطقة مكة، حيث تعمل هيئة الرتاث عىل مرشوع  ويعد موق

للعمل الذي أجري يف املواقع األثرية ش�ل غرب 2022مسح للمواقع األثرية للموسم الحايل   ، استك�الً 

السابق�   املوسم�  بدأ من محافظة جدة وصوال2019ً-2018منطقة مكة، يف  الذي  ا   ،  لكامل،  ملحافظة 

العرص  التي تعود لفرتة  املواقع األثرية  لها، واكتشف خاللها عدد من  التابعة  املراكز  وشملت عددا من 

 .الحجري الحديث، ومواقع للفنون والكتابات الصخرية، وموقع إسالمية، ومواقع للرتاث العمرا�

 

 

 قضایا وملفات: املحور الرابع

 الحرب يف الیمن: 

 الحرب يف الیمن توافق یلع تمدید الهدنةاملبعوث األممي: أطراف  

وافقت الحكومة اليمنية املعرتف  

اليوم   الحوثي�  وحركة  دوليا  بها 

من  (الثا�  الخميس 

عىل 2022يونيو/حزيران    (

اليمن  الهدنة  متديد يف  الحالية 

ساعات  قبل  إضافي�  لشهرين 

مفاعليها، وفق ما أعلن   من انتهاء

البلد   اىل  املتحدة  األمم  مبعوث 

هانس  الحرب  يف  الغارق 

 .غروندبرغ
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استجابة أعلن  أن  "أود  بيان  يف  غروندبرغ  النزاع  وقال  املتحدة    أطراف  األمم  اقرتاح  مع  إيجايب  بشكل 

اليمن لشهرين إضافي�. تدخل الهدنة املجددة حيِّز التنفيذ عند انتهاء الهدنة    لتجديد الهدنة السارية يف 

 .الحالية"، أي بنهاية اليوم الخميس

البالد وغربها، و  الذين يسيطرون عىل صنعاء ومناطق أخرى يف ش�ل  الحكومة   وبين� أعلن الحوثيون، 

ة السعودية، عدم م�نعتهم يف التمديد، إال أنهم  واملدعومة من تحالف عسكري بقياد املعرتف بها دوليا

 .وضعوا رشوطا لذلك

وتريد الحكومة من الحوثي� رفع حصارهم عن مدينة تعز يف جنوب غرب البالد ك� نصت الهدنة، في� 

 .يطالب املتمردون بأن تدفع الحكومة رواتب املوظف� الحكومي� يف مناطق سيطرتهم

بّد من اتخاذ خطوات إضافية ليك تحّقق الهدنة إمكاناتها بالكامل، ال سي� يف   وقال غروندبرغ يف بيانه "ال

 ."ما يتعلق بفتح الطرق وتشغيل الرحالت التجارية. وستتطلب مثل هذه الخطوات قيادة ورؤية لليمن كله

ستدام  وتابع "سأستمر بالعمل مع األطراف لتنفيذ وترسيخ عنارص الهدنة كاملًة، والتوجه نحو حل سيايس م

 ."لهذا النزاع يلبي تطلعات ومطالب اليمني� املرشوعة رجاالً ونساءً 

ورحب الرئيس األمرييك جو بايدن بتمديد الهدنة وقال إن ذلك ما كان ليصبح ممكنا لوال الدبلوماسية  

أظهرت "قيادة شجاعة" من خالل التصديق عىل البنود وتنفيذها،   السعودية  اإلقليمية، وقال يف بيان إن

 .ومرص واألردنمشيدا أيضا بدور ع�ن 

إقليميا ورحب األم� العام ملجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف بالخطوة، قائال إن الهدنة "ستثمر يف  

األمن   يحقق  شامل  سالم  إىل  والوصول  السياسية  العملية  لبدء  اليمنية  لألطراف  األجواء  تهيئة  استمرار 

 ."واالستقرار يف ربوع اليمن

املبعوث األممي إىل اليمن، متديد فرتة الهدنة إىل شهرين. ونقلت وكالة    بإعالن بدورها رحبت السعودية

األنباء السعودية (واس) عن وزارة الخارجية قولها إّن الرياض "حريصة عىل دعم الجهود التي تبذلها األمم  

 ."املتحدة كافة، للوصول إىل الحل السيايس املستدام لألزمة اليمنية
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 ریکي: سنعمل مع اململکة السعودیة إلنهاء الحرب يف الیمن الخارجیة األموزیر 

، عمق العالقة التي تربط بالده الخارجية األمرييك أنتو� بلينكنأكد وزير  

لرشاكة مع الرياض يف  باململكة العربية السعودية، مشددا عىل أهمية ا

 .مجال مكافحة التطرف والتعامل مع إيران

اليوم   السعودية)،  (اإلخبارية  قناة  أوردته  ترصيح  يف  بلينكن،  وأشار 

ت، إىل رضورة العمل بشكل جاد مع اململكة إلنهاء الحرب يف اليمن السب

  اً واملساعدة يف تحقيق الهدنة باليمن التي متديدها اآلن لفرتة ثانية، معترب 

 .أن هناك فرصة لتحقيق سالم مستدام يف اليمن

ة العربية السعودية  وكانت املتحدثة باسم البيت األبيض كارين جان بي�، قالت، الثالثاء املايض، إن اململك

املتحدة منذ    اً اسرتاتيجي  اً كانت رشيك أمريكا قادة سعودي�"،    8للواليات  التقى كل رؤساء  عقود، حيث 

يف مجموعة من االسرتاتيجيات اإلقليمية والعاملية،    مه�ً   اً مش�ة إىل أن الرئيس بايدن يعترب اململكة رشيك

 ."مبا يف ذلك الجهود املبذولة إلنهاء الحرب يف اليمن، واحتواء إيران ومكافحة اإلرهاب

وتابعت أن "الطيارين السعودي� حلقوا مع طيارينا يف الحرب ضد تنظيم (داعش)، ودورياتها البحرية مع  

 ."والخليجقواتنا يف البحر األحمر 

يذكر أن البيت األبيض أكد، االثن� املايض، أن زيارة الرئيس األمرييك إىل اململكة العربية السعودية، التي  

 ."ستجرى الشهر املقبل، "قيد اإلعداد

 العالقة مع إیران:

 وزیر الخارجیة السعودي: حققنا بعض التقدم يف املحادثات مع إیران 

بن فرحانكشف وزير   السعودي فيصل  الثالثاءالخارجية  بالده حققت بعض 2022مايو     24  ،  أن  ، عن 

 ."التقدم يف املحادثات مع إيران الستعادة العالقات الثنائية، إال أنه اعترب أن ذلك "ليس كافيا

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
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https://www.youm7.com/story/2022/6/11/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A-%D8%B3%D9%86%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D9%81%D9%8A/5796504
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دافوس   منتدى  جلسات  يف  مشاركته  خالل  السعودي،  الوزير  وقال 

أن  االقتصادي، "إن أيادي اململكة ال تزال ممدودة إىل طهران"، مضيفا 

 .""عىل إيران أن تبني الثقة من أجل التعاون املستقبيل

عام   منذ  بغداد  والسعودية،  2021وتستضيف  إيران  ب�  مباحثات   ،

، والتوصل إىل تفاه�ت  2016القطيعة املمتدة منذ عام  بهدف إنهاء  

بشأن الخالفات القامئة بينه� يف عدة ملفات، أبرزها الحرب باليمن  

 .والربنامج النووي، آخرها يف أبريل/نيسان املايض 

ض  ، قطعت السعودية عالقاتها مع إيران، إثر اعتداءات تعرضت لها سفارة الريا2016ويف يناير/كانون الثا�  

يف طهران وقنصليتها مبدينة مشهد (رشق)، احتجاجا عىل إعدام اململكة رجل الدين الشيعي السعودي �ر  

 .النمر، إلدانته بتهم منها اإلرهاب

 .من ناحية أخرى، دعا وزير الخارجية السعودية اللبناني� إىل القيام بإصالحات الستعادة حكم الدولة

 التطبیع الخلیجي مع إسرائیل:

 یل توقع مع اإلمارات أول اتفاق تجارة حرة مع دولة عربیة ائإسر

اتفاق تجارة حرة، هو األول من نوعه ب� الدولة    2022مايو     31  وإرسائيل يف ديب الثالثاء  اإلماراتوقّعت  
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العربية ودولة عربية، يف أحد أهم الث�ر االقتصادية لتطبيع العالقات ب� القوت� التجاريت� قبل أقل من  

 .عام�

"استثناء   الجمركية)، فور   %   96ومبوجب االتفاق، سيجري  الرسوم  السلع (من  "،  اً أو تدريجي  اً من جميع 

أفادت لعالقاتنا    حسب�  بالنسبة  "تاريخية  التوقيع  خطوة  اعتربت  التي  اإلرسائيلية  االقتصاد  وزارة 

 ."االقتصادية

اإلمارات أول دولة خليجية وثالث دولة عربية تطبع العالقات مع إرسائيل. وجرى التوقيع بوساطة  وكانت  

، قبل أن تطبّع البحرين واملغرب والسودان  2020من الرئيس األم�يك األسبق دونالد ترامب يف أيلول/سبتمرب  

 .عالقاتها أيضا مع الدولة العربية

ب� البلدين يف ترشين الثا�/نوفمرب املايض واختتمت بعد أربع وبدأت محادثات اتفاقية التجارة الحرة  

مارس يف مرص ب� رئيس الوزراء اإلرسائييل  / أذار  22و    21جوالت من املفاوضات والحوار، ال سي� يومي  

 .نفتايل بينيت والرئيس اإلمارايت الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وكان يتوىل حينها منصب ويل عهد أبوظبي

، بلغ إج�يل التبادل التجاري ب� الدولة الخليجية النفطية الرثية  اإلماراتة للعالقات االقتصادية مع  بالنسب

 .مليون دوالر، وفقا لإلحصائيات الرسمية اإلرسائيلية 900وإرسائيل العام املايض نحو 

  2رات وإرسائيل ستبلغ  اإلرسائييل دوريان باراك إّن "التجارة ب� اإلما-وقال رئيس مجلس األع�ل اإلمارايت

سنوات، مدعومة بالتعاون يف قطاعات   5مليارات دوالر يف    5، وترتفع إىل حوايل  2022مليار دوالر يف عام  

 ."الطاقة املتجددة والسلع االستهالكية والسياحة وعلوم الحياة

 جنوب آسيا والرشق  للرشكات اإلرسائيلية التي تتطلع إىل  اً وأضاف يف بيان الثالثاء "أصبحت ديب برسعة مركز 

 ."األوسط والرشق األقىص كأسواق لسلعها وخدماتها

رشكة إرسائيلية ستعمل يف ومن خالل اإلمارات العربية املتحدة بحلول نهاية    1000وتابع "ما يقرب من  

 ."العام

فإّن العالقات الس ياسية  وبين� تطمح الدولتان إىل جني مزيد من مثار التطبيع يف الجوانب االقتصادية، 

 .بقيت تتطور كذلك عىل الرغم من أع�ل العنف يف األرايض الفلسطينية

 وزیر خارجیة إسرائیل: نجري محادثات لتطبیع العالقات مع السعودیة 
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) بأن إرسائيل تجري مباحثات  2022مايو/ أيار    30رصح وزير الخارجية اإلرسائييل يائ� البيد اليوم االثن� ( 

، لكنه  تطبيع العالقات الدبلوماسية مع السعودية مع الواليات املتحدة ودول خليجية عربية حول كيفية

 .أقر بأن تحقيق تقدم يف هذا الشأن سيكون بطيئا عىل األرجح 

الزيارة املقررة الشهر   إرسائيل ستبحث التطبيع وردا عىل سؤال بشأن صحة تقارير أشارت إىل أن خالل 

س األمرييك جو بايدن إىل إرسائيل واملنطقة، قال يف مقابلة مع إذاعة الجيش اإلرسائييل :"نبحث  القادم للرئي 

 ."األمر مع األمريكي�، ومع بعض أصدقائنا يف الخليج، وبشتى السبل

ستكون "عملية طويلة وبطيئة"، وستحتاج   كاملة مع السعودية وأضاف البيد أن إقامة عالقات دبلوماسية

لكنه   يونيو/ حزيران،  نهاية  بايدن إلرسائيل  بها  لزيارة سيقوم  التخطيط  أنه يجري  لتحقيقها. وأكد  وقتا 

التطبيع   لألنباء إىل أن من شأن أضاف أن العمل ال يزال جاريا بشأن كافة التفاصيل. ولفتت وكالة بلومربغ 

أن يفتح العالقات مع أكرب اقتصاد يف الرشق األوسط وأقوى دولة ب� دول مجلس التعاون   مع السعودية

 .الخليجي الست
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https://www.dw.com/ar/%D8%A8%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%AA-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D8%B3%D8%B9%D9%89-%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D9%83%D8%AA%D9%84-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A-%D9%85%D8%B9-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D8%B1%D8%A8-%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D8%A7%D8%B1/a-60790623
https://www.dw.com/ar/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%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%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%B1-%D8%A3%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%87%D8%A7/a-55779988
https://www.dw.com/ar/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88-%D8%B3%D9%8A%D8%B2%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D9%82%D8%AF-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A-%D8%A8%D9%86-%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86/a-56830623
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يف   Arrow 3 إسرائیل تنشر أنظمة الدفاع الجوي الصاروخیة السهم

 اإلمارات والبحرین 

السهم   نرش أنظمة دفاع جوي إرسائيلية الصنع من طراز  اإلرسائييلبأن الجيش    12  اإلرسائيليةالقناة    كدتأ

يف مناطق بالرشق األوسط مبا فيها اإلمارات و البحرين ضمن ُرؤية للتعاون املشرتك يف مواجهة   3آرو   أو 3

يران الصاروخية و خلق منظومة لإلنذار املُبكر، في� طرح أعضاء يف الكونغرس األم�يك مرشوع  تهديدات إ 

 .قانون يقيض بأن تسعى وزارة الدفاع األم�كية (البنتاغون) إىل دمج الدفاعات الجوية إلرسائيل ودول عربية

 
 

إن منظومة الرادار اإلرسائيلية “نجحت يف توف� إنذار مبكر قبل عدة أشهر عندما    ائيليةاإلرس وقالت القناة  

 .”فوق العراق إسقاطهاأطلقت ايران طائرات مس�ة انتحارية باتجاه إرسائيل، حيث تم  

من دول الخليج مبا ىف   اً وعدد إرسائيلتحالف أمنى يضم  إلقامة و قالت القناة بأن اإلدارة األم�كية تسعى  

 .دبلوماسية عالقات  بإرسائيلذلك دول ال تربطها 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
https://www.defense-arabic.com/2022/06/10/%d8%a5%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%8a%d9%84-%d8%aa%d9%86%d8%b4%d8%b1-%d8%a3%d9%86%d8%b8%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%81%d8%a7%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%88%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%a7%d8%b1/
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 حقوق اإلنسان يف دول الخلیج: 

أنهوا محکومیتهم وُیحتجزون "للتناصح".. أمنستي تدعو اإلمارات  

 لإلفراج فورا عن معارضین معتقلین تعسفا 

الدولية   العفو  منظمة  دعت 

سلطات  (Amnesty) ""أمنستي

العربية إىل    اإلمارات  املتحدة 

اإلفراج "فورا" عن مجموعة من  

خلف   القابع�  املعارض� 

قضاء  من  الرغم  عىل  القضبان، 

 .محكوميتهم 

أن   بيان  يف  املنظمة  وأضافت 

تستخدم   اإلماراتية  السلطات 

قانون مكافحة اإلرهاب فضفاض  

إبقاء  الذي �ّكنها من  الصياغة، 

االحتجاز بشكل    األشخاص رهن 

تعسفي بحجة تقديم "املناصحة  

 ."ملكافحة الفكر املتطرف

 

أنه كان من املقرر يف شهري مارس/آذار وأبريل/نيسان املاضي� إطالق رساح  وأشارت املنظمة الدولية إىل  

يف إطار حملة قمع للمعارضة السلمية، وذلك بعد قضائهم أحكام السجن،    2012رجال اعتُقلوا يف عام    10

 .ومع ذلك ال يزالون رهن االعتقال

شخصا صدرت بحقهم    69ومن ب�    ، ″ 94  –إماراتيا حوكموا يف قضية "اإلمارات    94وكان الرجال من ب�  

 .أحكام بالسجن غ� قابلة لالستئناف إثر محاكمة ج�عية وصفتها املنظمة بالفادحة الجور

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
https://www.aljazeera.net/news/humanrights/2022/5/31/%D8%A3%D9%86%D9%87%D9%88%D8%A7-%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%AA%D9%87%D9%85-%D9%88%D9%8A%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%B2%D9%88%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%AD
https://www.aljazeera.net/news/humanrights/2022/5/31/%D8%A3%D9%86%D9%87%D9%88%D8%A7-%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%AA%D9%87%D9%85-%D9%88%D9%8A%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%B2%D9%88%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%AD
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اعتقاالت القضاة.. القبض یلع رئیس محکمة االستئناف الجزائیة  

 السعودیة ألسباب مجهولة 

 

الشيخ سعد بن عيل الشدي  اعتقلت السلطات السعودية، رئيس محكمة االستئناف الجزائية املتخصصة   

 .للمثول للتحقيق، ألسباب ال تزال مجهولة

عرب موقع التدوين املصغر    –املعني مبتابعة أخبار املعتقل� يف اململكة    –أفاد بذلك حساب “معتقيل الرأي”  

 .”“تويرت

لسلطة  ويفرض محمد بن سل�ن ويل العهد السعودي والحاكم الفعيل للمملكة، سيطرة كاملة عىل مفاصل ا

 .القضائية، ويوظفها لخدمة مصالحه

العام بالنيابة العامة إىل وزارة العدل للعمل    االدعاءبنقل خدمات بعض موظفي   قرارات وقبل أيام، صدرت

 .كقضاة باملحكمة الجزائية املتخصصة

ومن ب� األس�ء التي تم نقلها للعمل كقضاة باملحكمة الجزائية املتخصصة هم ع�د بن محمد التويجري، 

، وأحمد  الفرهود ، وسعيد بن محمد آل رفدة، ومحمد بن عبد العزيز يوعبد الله بن عبد الرحمن الدخين

 .بن عقيل الصقيه وعبد الله بن شايع القحطا�

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
https://www.watanserb.com/2022/06/09/%d8%aa%d8%af%d9%87%d9%88%d8%b1-%d8%ae%d8%b7%d9%8a%d8%b1-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b6%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%b9%d9%88%d8%af%d9%8a-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af/
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أيض ذلك  مع  حملةاً تزامن  شن  عىل  القمعية  السلطة  إقدام  ويل   ،  يوالون  كانوا  قضاة  من  اعتقاالت 

 .قاسية ضد معارضيه وأصدروا أحكاما العهد

مساعد رئيس   عبد العزيز بن مداوي آل جابر وشملت تلك الحملة العديد من القضاة السعودي�، بينهم

الله بن خالد اللحيدان عضو املحكمة الجزائية املتخصصة،   املحكمة الجزائية املتخصصة بالرياض، وعبد 

بن الجزائية    ومحمد  باملحكمة  القايض  الحريب  بن سعود  العليا، ونارص  املحكمة  العمري عضو  الله  عبد 

الباحة،   العليا ورئيس محكمة االستئناف مبنطقة  الغامدي عضو املحكمة  املتخصصة، ومحمد بن مسفر 

، وطالل  وخالد بن عوض القحطا� عضو املحكمة العليا، وفهد بن عبد الله الصغ� عضو محكمة االستئناف

 .بن عبد الله الحميدان عضو محكمة االستئناف، ومحمد بن عبد الله العمري عضو محكمة االستئناف

 ةاالتجاهات اإلعالمی 

الشهر املايض مع زيارة الرئيس األمرييك جو بايدن املتوقعة إىل السعودية  تعاطي اإلعالم الخليجي خالل  

السعودي األم� محمد بن سل�ن فاعتربت املنصات اإلعالمية الرسمية السعودية أن زيارة ولقاء ويل العهد  

بايدن إىل الرياض كشفت رضوخ الرئيس األمرييك ملوقف محمد بن سل�ن خاصة في� يتعلق مبلف حقوق  

  اإلنسان وجر�ة اغتيال الصحفي ج�ل خاشقجي بعد رفض السعودية املتكرر لطلب بايدن بزيادة ضخ

خفض أسعار الطاقة التي وصلت ملستويات هي األكرب منذ عقود عىل خليفة الحرب  النفط السعودي ل

 الدائرة ب� روسيا والغرب عىل األرايض األوكرانية. 

لكن تدافع بعض وسائل اإلعالم التابعة للواليات املتحدة مثل قناة الحرة والتي تعترب أن الزيارة التي سيقوم  

لها بالنفط بل هي باألساس من أجل الدفاع عن إرسائيل وامليض قدماً يف ملف التطبيع   بها بايدن ال عالقة

الخليجي مع إرسائيل، وأن ويل العهد السعودي ما زال منبوذاً من قبل إدارة بايدن وهو ما عرب عنه البيت  

 األبيض يف ترصيحات سابقة له. 

 

  

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
https://www.watanserb.com/2022/04/13/%d8%ad%d9%85%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d9%82%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d8%b7%d8%a7%d9%84-%d9%85%d8%ac%d9%85%d9%88%d8%b9%d8%a9-%d9%83%d8%a8%d9%8a%d8%b1%d8%a9-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%82/
https://www.watanserb.com/2022/04/13/%d8%ad%d9%85%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d9%82%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d8%b7%d8%a7%d9%84-%d9%85%d8%ac%d9%85%d9%88%d8%b9%d8%a9-%d9%83%d8%a8%d9%8a%d8%b1%d8%a9-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%82/
https://www.watanserb.com/2022/04/13/%d8%ad%d9%85%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d9%82%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d8%b7%d8%a7%d9%84-%d9%85%d8%ac%d9%85%d9%88%d8%b9%d8%a9-%d9%83%d8%a8%d9%8a%d8%b1%d8%a9-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%82/
https://www.watanserb.com/2022/04/13/%d8%ad%d9%85%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d9%82%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d8%b7%d8%a7%d9%84-%d9%85%d8%ac%d9%85%d9%88%d8%b9%d8%a9-%d9%83%d8%a8%d9%8a%d8%b1%d8%a9-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%82/
https://www.watanserb.com/2022/04/15/%d8%aa%d8%b9%d8%b1%d9%81-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d8%b6%d9%8a-%d8%b9%d8%a8%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b2%d9%8a%d8%b2-%d8%a2%d9%84-%d8%ac%d8%a7%d8%a8%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b0%d9%8a/
https://www.watanserb.com/2022/04/15/%d8%aa%d8%b9%d8%b1%d9%81-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d8%b6%d9%8a-%d8%b9%d8%a8%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b2%d9%8a%d8%b2-%d8%a2%d9%84-%d8%ac%d8%a7%d8%a8%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b0%d9%8a/
https://www.watanserb.com/2022/04/15/%d8%aa%d8%b9%d8%b1%d9%81-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d8%b6%d9%8a-%d8%b9%d8%a8%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b2%d9%8a%d8%b2-%d8%a2%d9%84-%d8%ac%d8%a7%d8%a8%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b0%d9%8a/
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 مختارات 

لوالیات املتحدة  محمد بن سلمان یتغلب یلع الغضب األخالقي ل

 ن بمساعدة قلیلة من ارتفاع أسعار البنزی

عن العالقة ب� الواليات املتحدة واململكة    تحليالً  يف البيت األبيض  CNNمراسلستيفن كولينسون،   كتب

العربية السعودية عىل خلفية ارتفاع أسعار الطاقة والزيارة املتوقعة للرئيس األمرييك جو بايدن إيل الرياض  

تغلب ويل العهد السعودي األم� محمد بن سل�ن عىل الواليات املتحدة، بعد ما يقرب    وقال كولينسون:

الصحفي السعودي، ج�ل خاشقجي، كاتب العمود يف صحيفة "واشنطن بوست"  سنوات عىل مقتل    4من  

 .األمريكية 

الشهر   السعودية  العربية  بايدن سيزور اململكة  الرئيس األمرييك جو  أن  الثالثاء، عن  ويعد اإلعالن، يوم 

 .، فالبيت األبيض �هد لتلك الزيارة منذ أياماً املقبل ليس مفاجئ

إجراء الزيارة، وكذلك ردود فعل النواب األمريكي� عىل الرحلة، يتناسب مع النمط  وقرار الرئيس األمرييك ب

مع   يتعارض  الذي  السعودي  السلوك  كراهية  عن  واشنطن  ترتاجع  السعودية:  األمريكية  للعالقة  السائد 

االسرتاتيجي   وموقعها  للمملكة  النفطية  الرثوة  بسبب  املصلحة  زواج  إىل  أخرى  مرة  تنجذب  ثم  قيمها، 

 .لحاسما

وعىل الرغم من أن زعيم األغلبية يف مجلس الشيوخ األمرييك تشاك شومر دافع، يوم الثالثاء، عن اجت�عات 

بايدن املقبلة مع السعودي�، إال أن األغلبية يف مجلس الشيوخ مثل السيناتور ديك دورب� ود�قراطي�  

 .بارزين آخرين يبدون قلقهم

"مخاوف" بشأن رحلة بايدن ودعا الرئيس األمرييك إىل تغي� خططه،  إن لديه   CNN وقال دورب� لشبكة

 .لكن السيناتور ذكر أنه يتفهم سبب قرار بايدن بشأن الزيارة

حادثة   قيمنا،  يشاركوننا  ال  أنهم  أظهروا  السعودي�  أن  أعتقد  ذلك،  بشأن  مخاوف  "لدي  دورب�:  وقال 

 ."نني االلتفاف حولهاخاشقجي هي حادثة دولية ذات أبعاد تاريخية، ال �ك

(الناتو)، والقيام بيشء ما   الطاقة لحلفائنا وحلف ش�ل األطليس  الحفاظ عىل  أمر صعب  "أنه  وأضاف: 

لزيادة إمدادات النفط يف العامل، ورمبا يؤدي ذلك إىل خفض أسعار البنزين، كل هذه األشياء تأيت يف الوقت 

 ." ع السعودي�املناسب وهي مهمة لكنني آسف عليه أن يفعل ذلك م

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
https://arabic.cnn.com/middle-east/article/2022/06/14/wh-jean-pierre-broadly-suggests-biden-will-address-human-rights-with-mbs
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وقال السيناتور الد�قراطي عن والية فرجينيا، تيم ك�، وعضو لجنة العالقات الخارجية مبجلس الشيوخ،  

 .، إن الرحلة "فكرة سيئة حقا"، وأضاف: "دمائه مل تُطهر بعد"، يف إشارة إىل خاشقجي CNN لشبكة

القضية األساسية يف العامل اآلن؟ إنها السلطوية  وتابع تيم ك�: "أنا أفهم أن الظروف تغ�ت ولكن ما هي  

، تغ�ت الظروف، نجلس مع قاتل قتل صحفي يعيش يف فرجينيا، أعتقد    اً ال أعتقد أنك تذهب وتقول حسن

أنه خطأ كب�، لقد التقيت بآخرين، كنت سألتقي بوزير الخارجية كنت سألتقي بالسف� السعودي، كنت  

 ."ل محمد بن سل�نسألتقي بامللك، لكنني لن أقاب

وذكر السيناتور الد�قراطي عن والية كونيكتيكت، كريس موريف، وهو عضو آخر يف العالقات الخارجية  

الحقيقية"، مضيف "املخاوف  بعض  لديه  أن  الشيوخ،  من  اً مبجلس  املزيد  إىل س�ع  بحاجة  أنني  "أعتقد   :

 ."يغ�ون طرقهماإلدارة لفهم نوع االلتزامات التي حصلوا عليها من اململكة 

ك� قال عضو مجلس الشيوخ الجمهوري، ويب جون ثون من والية ساوث داكوتا، إنه وجد مشاكل يف تلك  

 ."الرحلة، قائالً: "أمتنى فقط أن يركز عىل الطاقة األمريكية ولن يضطر إىل التعامل مع ويل العهد

ميع األسباب الواضحة، ويبدو أن  وأضاف: "لقد أعرب عن مخاوفه بشأن الذهاب إىل هناك يف املايض لج

علينا أن نواصل العمل مع السعودي� لزيادة إنتاج الطاقة ألننا لن نفعل ذلك هنا، أعتقد أنه أمر مؤسف  

 ."أن يوضع رئيس أمرييك يف هذا املوقف

ليس هناك شك يف أن بايدن يقوم برحلته من أجل إقناع السعودي� بضخ املزيد من النفط الخام للمساعدة  

يف الوقت الذي تلوح فيه    اً يف تخفيف التأث� السيايس ألسعار البنزين القياسية يف أمريكا، وتأيت زيارته أيض

 .عتبة تصنيع قنبلة نووية اً أزمة جديدة يف األفق مع خصم السعودية اللدود إيران، والتي قد تتجاوز قريب

وصفها بـ"املنبوذة" بسبب القتل الوحيش  ولتهدئة الجدل، يقول البيت األبيض إن زيارة بايدن إىل دولة  

، والتي حددت االستخبارات األمريكية ويل العهد بأنه مسؤول عن عملية القتل وهو ما نفاه ويل  يلخاشقج 

العهد شخصيا والسلطات السعودية مرارا، كجزء من مبادرة سالم إقليمية حيث سيشارك الرئيس األمرييك  

ي باإلضافة إىل مرص واألردن والعراق يف جدة بعد زيارة إرسائيل  يف قمة مع دول مجلس التعاون الخليج

 .إلبداء دعم العالقات الدافئة للدولة اليهودية مع ج�انها العرب املناهض� إليران

وستكون هناك اجت�عات ثنائية مع العاهل السعودي امللك سل�ن بن عبدالعزيز وفريقه الذي يتوقع  

 .دالبيت األبيض أن يضم ويل العه

وقال مسؤولو البيت األبيض إن بايدن يخطط لطرح قضايا حقوق اإلنسان مع محمد بن سل�ن والسعودي�  

أن بايدن يتطلع إىل إعادة ضبط    اً وتكرار   اً خالل مناقشاتهم، لكن املسؤول� يف البيت األبيض أكدوا مرار 

 .عالقته مع اململكة 
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�، الثالثاء، بخصوص مقتل خاشقجي: "نحن ال نتغاىض وقالت املتحدثة باسم البيت األبيض، كارين جان بي

عن أي سلوك حدث قبل تويل الرئيس منصبه"، مش�ة إىل أن بايدن "أصدر تقريرا مستفيضا من مجتمع  

 ."االستخبارات بشأن مقتل الصحفي

أيض املهم  "لذلك، من  إىل   اً وتابعت:  نتطلع  ال  فإننا   ، العالقات  نعيد ضبط  بين�  أنه   متزيق  التأكيد عىل 

 ."العالقات لكن قضايا حقوق اإلنسان، أمر يطرحه الرئيس مع العديد من القادة ويخطط للقيام بذلك

"، مضيفة أنه  اً عام  80للواليات املتحدة ملا يقرب من    اً اسرتاتيجي  اً ك� أشادت بي� بالسعودية لكونها "رشيك

التمديد األخ� للهدنة يف اليمن، والتي أنقذت    "ال شك يف أن املصالح املهمة متداخلة مع اململكة، وال سي�

 ."ال حرص لها اً أرواح

سبتمرب املتحدة"، وهي منظمة تتكون من عائالت األفراد الذين قُتلوا خالل    11يذكر أن منظمة "عائالت  

، بعثت برسالة إىل الرئيس األمرييك، يف وقت سابق من هذا  2001سبتمرب/ أيلول    11الهج�ت اإلرهابية يف  

سبتمرب باعتبارها أولوية رئيسية محادثاته مع املسؤول�    11الشهر، تحثه عىل ض�ن املساءلة عن هج�ت  

 .السعودي�

، يوم  CNN   ، لشبكة ورصح منسق مجلس األمن القومي لالتصاالت االسرتاتيجية بالبيت األبيض، جون ك�يب

الثالثاء، أن بايدن من املتوقع أن يناقش "مجموعة من قضايا حقوق اإلنسان" مع ويل العهد خالل الرحلة،  

 .سبتمرب ستثار خالل املحادثات القادمة 11لكنه مل يذكر ما إذا كانت مخاوف عائالت 

يب أن يصف بشكل  وبين� يقول السعوديون إنهم سيجرون محادثات رسمية مع الواليات املتحدة، رفض ك� 

أن الرئيس األمرييك سيجري "الكث�    اً قاطع االجت�عات التي تجري ب� بايدن والحكومة السعودية، مضيف

من املناقشات الثنائية" مع الرؤساء التسعة يف االجت�ع، مضيفا: "نعم، سيشمل ذلك بالتأكيد امللك سل�ن  

 ."لك املناقشاتمن ت   اً وفريق قيادته ونتوقع أن يكون ويل العهد جزء

أنه   يرون  ما  لدفع  منافقة  تبدو  أو  يرونها مقيتة  أشياء  يفعلوا  أن  الرؤساء  األحيان، يجب عىل  يف بعض 

مصلحة وطنية وهذا ما يفعله بايدن هنا. لكن زيارته تبعث برسالة إىل دول مثل اململكة العربية السعودية،  

باردة جديدة مع الص� وروسيا، فإن السلوك    اً حربمفادها أنه بين� ترشع الواليات املتحدة يف ما يشبه  

القمعي ال يشكل عائقاً أمام العالقات مع الرئيس الذي وضع إنقاذ الد�قراطية العاملية يف صميم جهود  

 .السياسة الخارجية

"شجاعة" محمد بن سل�ن يف متديد الهدنة يف اليمن لكن ويل العهد    عىل سبيل املثال، أشاد بايدن بـف

ودي هو من بدأ الحرب الرشسة التي قتلت آالف املدني� لذا، فإن ترصيح جان بي� بأن "الخطوة  السع

 السعودية أنقذت أرواح ال حرص لها" كانت باألحرى غ� مالمئة

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


 

                         

 املرصد للنشر والصحافة واإلعالم

ALMARSAD FOR PUBLISHING, PRESS & MEDIA 

 facebook.com/AlMarsad 
 twitter.com/Almarsad_uk 
 @Al Marsad 

 

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

	محتوى العدد
	افتتاحية العدد
	أولا: المحور السياسي
	السياسية الخارجية:
	وفاة الشيخ خليفة بن زايد وشقيقه يتولى حكم البلاد رسمياً
	بايدن يزور السعودية نهاية يونيو رغم تعهد سابق له بجعلها "منبوذة"
	أمير قطر يبدأ جولة أوروبية لبحث المستجدات الإقليمية والدولية
	ولي عهد السعودية يزور مصر والأردن وتركيا قبل زيارة بايدن
	الرئيس الإيراني يزور سلطنة عمان لتوقيع اتفاقيات اقتصادية
	دول خليجية تواجه إساءة مسؤولة هندية للنبي محمد بالإدانات واستدعاء السفراء
	محور السياسة الداخلية

	إطلاق اسم جمال خاشقجي على شارع السفارة السعودية في واشنطن
	السعودية.. أمانة العاصمة المقدسة تتأهب لموسم الحج بـ 22 ألفاً من كوادرها
	قرار سعودي مفاجئ يُغضب مسلمي بريطانيا الراغبين في الحج هذا العام
	قرار سعودي مفاجئ يُغضب مسلمي بريطانيا الراغبين في الحج هذا العام
	قرار سعودي مفاجئ يُغضب مسلمي بريطانيا الراغبين في الحج هذا العام
	السعودية ترحب بحكم المحكمة الخاصة بلبنان على عملاء لحزب الله
	الكويت تبدأ محاكمة خلية تمويل حزب الله
	الكويت تفقد الداعية أحمد القطان المدافع عن الأقصى
	المجلس البلدي الكويتي ينتخب رئيساً جديداً له لـ 4 أعوام
	قطر.. إلغاء إلزامية ارتداء الكمامة في الأماكن العامة

	ثانيا: المحور الاقتصادي
	محافظ مصرف قطر المركزي يتوقع نمو الاقتصاد 3.5% في 2022
	السعودية تتوقع نمو الاقتصاد 7.4 % في 2022
	ثالث أعلى وتيرة عالمياً.. اقتصاد الكويت سينمو 8.2%
	"البنك الدولي" يتوقع نمو اقتصاد الإمارات 4.7% في 2022
	"النقد الدولي": اقتصاد البحرين سينمو 3.4% في 2022

	ثالثاً: محور العادات والثقافة الخليجية
	قطر.. برامج ثقافية وفنية بمناسبة استضافة المونديال
	كشف غموض ثالث أقدم نقش إسلامي مؤرّخ عثر عليه في السعودية

	المحور الرابع: قضايا وملفات
	الحرب في اليمن:
	المبعوث الأممي: أطراف الحرب في اليمن توافق على تمديد الهدنة
	وزير الخارجية الأمريكي: سنعمل مع المملكة السعودية لإنهاء الحرب في اليمن
	العلاقة مع إيران:

	وزير الخارجية السعودي: حققنا بعض التقدم في المحادثات مع إيران
	التطبيع الخليجي مع إسرائيل:

	إسرائيل توقع مع الإمارات أول اتفاق تجارة حرة مع دولة عربية
	وزير خارجية إسرائيل: نجري محادثات لتطبيع العلاقات مع السعودية
	إسرائيل تنشر أنظمة الدفاع الجوي الصاروخية السهم Arrow 3 في الإمارات والبحرين
	حقوق الإنسان في دول الخليج:

	أنهوا محكوميتهم ويُحتجزون "للتناصح".. أمنستي تدعو الإمارات للإفراج فورا عن معارضين معتقلين تعسفا
	اعتقالات القضاة.. القبض على رئيس محكمة الاستئناف الجزائية السعودية لأسباب مجهولة

	الاتجاهات الإعلامية
	مختارات
	محمد بن سلمان يتغلب على الغضب الأخلاقي للولايات المتحدة بمساعدة قليلة من ارتفاع أسعار البنزين
	محمد بن سلمان يتغلب على الغضب الأخلاقي للولايات المتحدة بمساعدة قليلة من ارتفاع أسعار البنزين
	محمد بن سلمان يتغلب على الغضب الأخلاقي للولايات المتحدة بمساعدة قليلة من ارتفاع أسعار البنزين


