
   

 

 

 الخحالف الػزبي ًكشف جحىٍل مىاوئ الحذًذة إلى مزاكش لللزضىت*

ًىاًز، ضىرا وملاطؼ مطىرة جظهز أوشطت مُلِشا  8في مؤجمز صحفي الطبذ  جحالف دغم الشزغُت في الُمنغزض 

ت اهطالكا من  ت بالبحز ألاحمز من أغمال كزضىت للطفن أو سرع ألغام بحٍز الحىسي في تهذًذ حزكت املالحت البحٍز

خ البالِطدُت إًزاهُت الط لهما إلى مزاكش ججمُؼ وجزكُب الطىاٍر  .ىؼمُىاءي الحذًذة والطلُف، وجحٍى

أبشص املؤجمش الصحفي للخدالف العشبي التهذًذاث املخعذدة ألوشعت مُلِشُا الحىثي وبذعم من إًشان في مىاوئ مدافظت 

خ البا 8102الحذًذة باملخالفت الجفاق اسخىههىلم  ت لخجمُع الصىاٍس ل هزه املىاوئ إلى مشاهض عسىٍش لِسدُت عبر جدٍى

ت عبر وهلعت اهعالق للضواسق املفخخت وصىال  ألعماٌ اللشصىت ومجمل ألاعماٌ العذائُت املهذدة لسالمت املالخت البدٍش

وهشف الخدالف عن أسماء املشاسهين في عملُت اخخعاف  .عبر كىة خاصت ميلفت بأعماٌ اللشصىت مضُم باب املىذب

صىس السعذي وهى أخذ املذسجين على كائمت مىأشخاص ًخلذمهم  01وعذدهم  ،ألاسبىع املاض ي ،سفُىت الصحن "سوابي"

ىُت عذ بمثابت  العلىباث من كبل وصاسة الخضاهت ألامٍش ت"َو جدمل معذاث السفُىت واهذ و . للمُلِشُاث "كائذ اللىة البدٍش

ش مسدشف  .لعشي الُمىُتة س  ى مُذاوي أكامخه السعىدًت في جٍض

ت في  وجشي "ساداس" أن لجىء املُلِشُاث لعملُت اخخعاف سفُىت الصحن سوابي ٌعذ الخفافا على هخائج العملُاث العسىٍش

ت في مدافظت  8102ًت الذولُت التي ًىفشها اجفاق اسخىههىلم اسدىادا للحماو ومأسب،  شبىة والزي جمذ ألاعماٌ العسىٍش

إلًصاٌ املساعذاث إلاوساهُت  الحذًذة الساخلُت العخباساث إوساهُت ولىجسدُت باعخباس مُىاء املىفز البدشي ألاهم للُمن
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ذفع باججاه الخصعُذ سدا علوإلاغاثُت،  ى مصادس التهذًذ هما جم في خالت استهذاف املىاكع مما ٌساهم في جأجُج ألاصمت ٍو

ت داخل معاس صىعاء الذولي.  العسىٍش

وجخدسب كُادة الخدالف ممثلت في اململىت العشبُت السعىدًت ملخخلف جعىساث املشهذ إلاكلُمي وجأثيرها على سير 

مشهض  ن على مشاسف باب املىذب من خالٌ العملُاث في الُمن، فمن جهت جظهش للمجخمع الذولي الاهتهاواث التي جشعاها إًشا

"جباهذا"، ثم "سافيز"، وصىال إلى "بهشاد" التي جخىلى جبادٌ املهام كبالت السىاخل  سفنكُادة وسُعشة عائم ممثال في 

اض من سسائلها بخصىص مىع إًشان من امخالن سالح ه ت. وفي امللابل هثفذ الٍش ىوي الُمىُت جدذ غعاء أنها سفن ججاٍس

داث ش الخاسجُت خالٌ للاءاجه بىظشائه في امل عبر خعاباث امللً سلمان وجصٍش ىعلت، وهزلً عبر اجخماع مىذوب وٍص

 .في فُِىا مع بعض الىفذ املشاسهت في مفاوضاث الىىوي إلاًشاوي تاململى

ذ حطخكمل اضخحلاق الحىار الىطني**  الكٍى

تي اوػلاد  الىائب غبُذ الىضمي أغلن للحىار الىطني بين وفذي الطلطخين جذًذة جلطت غضى مجلظ ألامت الكٍى

ػُت ًىم الشالزاء امللبل "الضخكمال جذول أغمال الػفى" غلى حذ حػبيره،   الخىفُذًت والدشَز

فلذ الجىاح املدشذد من ٍالسُاسُت و أن مساس الحىاس الىظني بين السلعخين هجح في جخفُف خذة الخالفاث ي "ساداس" جش 

ًن من كاعذة الخأًُذ على املسخىي الشعبي وهزلً في أوساط الىىاب السابلين العائذ شِئا فشِئا،املعاسضت البرملاهُت 

وسِسهم هزا املساس في إًجاد آلُت سُاسُت لحل الخالفاث بين ميىهاث السلعخين  .العفىمشاسُم صذوس الخاسج ب

عُت والخىف تي في العملُت السُاسُت.الدشَش عضص مشاسهت الىاخب اليٍى  ُزًت َو

صفىفها وفم كىاعذ املماسست السُاسُت املعمٌى  هما ًمخذ أثش الحىاس الىظني إلى املعاسضت التي باجذ جخعلع إلعادة جشجِب

ً بعض الىىاب جمس على الشغم من، بها وججىب الخغ الخصادمي سىاء مع الحيىمت أو مع الىىاب غير املخدالفين معهم

بشخُل سئِس مجلس ألامت مشصوق الغاهم وسئِس مجلس الىصساء الشُخ صباح الخالذ وكذ اوسحبىا من جلست أداء 

ت أمام املجلس ألاسبىع املاض ي جذفع باججاه خُاس كذ في جلست شهذث ججارباث وصذاماث  ،الحيىمت للُمين الذسخىٍس

 ن الحيىمت واملجلس.خل مجلس ألامت في خالت اسخمشاس عذم الخعاون بي

ب الػطكزي املطزي الطػىدي جبىك***  5-اهطالق فػالُاث الخذٍر

ب غبذالحافظ ب املشترك  9ألاحذ  ،أغلن املخحذر الػطكزي املطزي غلُذ أ.ح/ غٍز ًىاًز اهطالق فػالُاث الخذٍر

ت والطػىدًت غلى أراض ي اململكت وجضم غىاضز من املشاة  اللىاث من  وحذاثبين  واملذرغاث املطلحت املطٍز

 واللىاث الخاضت وغىاضز دغم من ألاضلحت الخخططُت املخخلفت.

ت والسعىدًت  ب املشترن بين اللىاث املسلحت املصٍش باث املشترهت والتي جذعم  (5-جبىن)ٌعذ الخذٍس أخذ أهم وأهبر الخذٍس

ت كىاث البلذًن للخعامل مع جدذًاث البِئت ألامىُت إلاكلُمُت ذ املفاهُم وجبادٌ الخبراث على وجأحي في إظاس  جىخُ ،جاهٍض



   

بُت خعضص هعاق واسع من ألاوشعت الخذٍس بُت مخعذدة ، ٍو الخعاون العسىشي بين كىاث البلذًن في عذة مىاسباث جذٍس

يي.  أبشصها مىاوساث الىجم الساظع بين الجِشين املصشي وألامٍش

ؤهذ سسالت الخضامن في مىاجهت  وجشي "ساداس"  أن الخعاون العسىشي بين الجاهبين ًذعم أمن واسخلشاس املىعلت ٍو

ت عبر البدش سالمت في املىعلت العشبُت وتهذًذ املسلحت املُلِشُاث  اهدشاسالخدذًاث املشترهت التي ًمثلها  املالخت البدٍش

 ذًن.بصىسة مباششة على ألامن اللىمي لىال البل ذاداث جلً التهذًذاث مجخمعتوجىعىس اسجألاخمش  

ؼ مشتركت وخط مالحي مؼ باكطخان يُغماووفذ ججاري ****  ًبحث إكامت مشاَر

ارة  أجزي  وفذ ججاري ُغماوي ًخلذمه رئِظ مجلظ إدارة غزفت ججارة وضىاغت ُغمان م.رضا بن جمػت آل ضالح ٍس

ت د.غا ًىاًز، 8مىذ ًىم الطبذ  لباكطخان رف غلىي ورئِظ الىسراء غمزان خان، الخلى خاللها رئِظ الجمهىٍر

ادة الخػاون الاكخطادي  ارة بحث ٍس   .بين البلذًن وجذشين خط مالحي بين مىاوئوجىاولذ الٍش

مان  تجبذي سلعىت ع  يا بالغ ألاهمُت ملسلغ خاصت على صعُذ الخعاون لخعمُم الخعاون مع باهسخان  أولٍى ليىنها شٍش

ت املالخت هظشا لعىامل الخماثل بين مىكعي البلذًن ، ينالبدٍشوالخجاسي العسىشي  والذوس املىىط بهما في ضمان خٍش

ب املشترن في الفترة من الذولُت، ولعل أبشص أوجه الخعاون العسىشي ًجسذها  دٌسمبر املاض ي في املُاه  02إلى  01الخذٍس

 إلاكلُمُت الباهسخاهُت. 

ش الخعاون الخجاسي والاسدثماسي بين مىاوئ البلذًن هما أن  ت لذي مسلغ الساعُت لجعٍى خعظُم دوسها في ًدظى بأولٍى

موهى هزلً خاجت مشترهت في ظل الذوس الشئِس  اللىجسدُاث والىلل البدشي  عت الحضام والعٍش ، ي ملُىاء جىادس على خٍش

مان لخذشينأملح سئِس الىصساء الباهسخاوي كذ و  مما  خغ مالحي مباشش بين مُىاء جىادس الاستراجُجي ومىاوئ سلعىت ع 

  .ًشجلي بحجم الخبادٌ الخجاسي بين البلذًن

 الطػىدًت وإلاماراث جزحبان بالىضاطت ألاممُت في الطىدان*****

طاهُا، بئغالن ممشل ألامم رحبذ  املجمىغت الزباغُت التي جضم الطػىدًت وإلاماراث إلى جاهب الىالًاث املخحذة وبٍز

 .املخحذة في الطىدان فىلكز بيرحظ إطالكه مشاوراث أولُت لػملُت ضُاضُت شاملت ججمؼ مخخلف ألاطزاف الطىداهُت

 01الاهخلاٌ في السىدان فىلىش بيرحس إظالكها الُىم الاثىين  جمثل املشاوساث التي أعلن سئِس بعثت ألامم املخدذة لذعم

ًىاًش، فشصت مهمت لخجاوص أصماث الاهخلاٌ الذًملشاظي املخعثرة في السىدان بعذ اسخلالت سئِس الىصساء عبذهللا خمذون 

ُاس ي بين خمذون أهخىبش والاجفاق الس 85معلىا فشله في بىاء جىافم بين اللىي السُاسُت املىلسمت أصال خٌى مساس 

م عبذالفخاح البرهان.  وسئِس مجلس السُادة الفٍش



   

ٍمثل وجىد الشباعُت دوسا ضاغعا على أظشاف املعادلت السُاسُت في السىدان وىهه ٌعىس جىافلا بين دٌو خلُجُت لها و 

ين وكىي دولُت مؤثشة وفاعلت في مساس الخدٌى الذًملشاظي، ومن  ت بمخخلف الفاعلين من املذهُين والعسىٍش اسجباظاث كٍى

ت جخشج السىدان من دائشة العىف والاوسذاد السُاس ي.املمىن أن جلعب دوسا في جهىد البعثت ألاممُت   إلًجاد حسٍى

أن الضغىط الخاسجُت وخذها ال حسهم في خل ألاصمت مخعذدة ألابعاد في السىدان، دون وجىد إسادة خلُلُت وجشي "ساداس" 

جدذ ت من جذًذ لذي مخخلف ألاظشاف الىظىُت لخلذًم جىاصالث جضمن اسخلشاس البالد وحعُذ إظالق العملُت السُاسُ

داجه،  ،بيرحس عبر سعُه لضم املجخمع املذوي ولجان امللاومتفىلىش وهى ما ًخعلع إلُه غعاء جىافم سُاس ي،  وفم جصٍش

ً الشاسع بما ًخجاوص ألاخضاب الخللُذًت على الساخت السُاسُت  .إلى عملُت الدشاوس هظشا لثللها الىبير في جدٍش

 جطىراث ألاوضاع في بالده  كطز مير رئِظ كاساخطخان ٌطخػزض مؼ أ ******

ًىاًز بالزئِظ الكاساخي كاضم جىمارث جىكاًُف مػزبا غن زلخه في  8اجطل أمير كطز الشُخ جمُم بن حمذ ًىم الطبذ 

 ، ججاوس كاساخطخان ألاسمت الحالُت وإغادة ألامىر إلى طبُػتها، فُما اضخػزض جىكاًُف جهىد بالده لتهذئت ألاوضاع

دوسها على الساخت الذولُت عبر  إثباث الىجىد في مىاظم ألاصماث وعلى سأسها مىعلت آسُا الىسعى الغىُت عضص كعش  من ح

ا ملبادسة الحضام  اها خٍُى باملىاسد والتي حشهذ جىافسا بين مخخلف اللىي الذولُت باعخباسها الخاصشة الجىىبُت لشوسُا وشٍش

م الصِىُت، وِكبلت أهلشة إلخُاء العالم ال ، ومن ثم ًأحي الخىكُذ املبىش إلظهاس الذوخت دعمها للشئِس الياصاخي ترويوالعٍش

دُت مؤثشة في املحافل في مىاجهت الاضعشاباث في إظاس  الخعلع  ض مياهتها في الفضاء إلاسالمي ملا ًمثله من هخلت جصٍى لخعٍض

دلم الذولُت، هما ًىمي رلً من فشص الخفاهم مع اللىي الذولُت املخذاخلت في هزا امل لف بما ٌعضص مصالح الذوخت ٍو

ت.  اسخلالال وسبُا للسُاست الخاسجُت اللعٍش

 جطىٍز ضىق الهُذروجين ألاخضز*إلاماراث جخػاون مؼ اململكت املخحذة في ******

أغلىذ دولت إلاماراث الػزبُت املخحذة ممشلت في املىظمت الػاملُت لالكخطاد ألاخضز بذبي واململكت املخحذة ممشلت في 

ت والتي جخخذ من دبي ملزا لها وجمخلك غالكاث وروابط مؼ اململكت املخحذة،  طذ أضىشُدش الاضدشاٍر شزكت َس

ز ضىق  9ألاحذ  ؼ جطٍى ل بىك إص إحش بي س ي الضخكشاف فزص حطَز ًىاًز، غن إطالق دراضت جذًذة بزغاًت وجمٍى

 الهُذروجين ألاخضز في البلذًن.

ادة في مجاٌ إهخاج حعلذ دولت إلاماساث آماال عٍشضت عل % من  85العاكت الىظُفت والاسخدىار على وجصذًش ى جدلُم الٍش

 8151سىق وكىد الهُذسوجين العالمي بنهاًت العلذ الجاسي، ضمن خعتها العمىخت لخدلُم الحُاد املىاخي بدلٌى 

كخصادي وخفاظا على دعما للخدٌى الا مىخفضت الىشبىن   وجلذًم همىرج اكخصادي مسخذام ًخذم الصىاعاث املحلُت

ع وجيرة الابخياس وضخ دوس أبىظبي في سىق العاكت العالمي مسخلبال ذفع رلً الخىجه دوال خلُجُت أخشي لدسَش ، ٍو

ش العاكاث الىظُفت.  الاسدثماساث في مجاٌ جعٍى



   

 


