
   

 

 

 

خُة الجذًذة ثؤدي الُمين أمام ولي العهذ*  الحىىمة الىٍى

ة أمام ولي   ، ًىمالشُخ مشعل ألاخمذ الجابر الصباحعهذ الأدت خىىمة الشُخ صباح الخالذ الُمين الذصحىٍر

  .حيلُفدٌضمبر بعذ خىالي شهر من صذور ال 92ألاربعاء 

هىاب مً مجلع  4وشزاء جدد بُنهم  9وشزاء ودخىى  6الدشنُل الحهىمي ألاوى بعد اإلاطالحت الىؾىُت ؤلابقاء على  شهد

ػع الىىاب وأغلبهم مدظىب على اإلاعازغت مما ٌعصش مً الخىاضل والخعاون بين األامت  عُت والخىفُرًت ٍو لظلؿخين الدشَس

والىشزاء منهم أمام مظئىلُاتهم اإلاباشسة ججاه هاخبيهم في القؿاعاث الخدمُت خطىضا والتي ؾاإلاا ماهذ مدل ججاذب بين 

 الحهىماث وبعؼ الىىاب.

الفترة مً مباخشاث مع ا جخلل جلو دة بين الخهلُ  وحشنُل الحهىمت عدة مإشساث منها ماإلاحظخقسب "زاداز" مً ؾىى و 

أعػاء مجلع ألامت للحفاف على مندظباث الحىاز الىؾني، وجخفُ  خدة الخالفاث قبل أن جخفاقم ئلى مشنالث على 

تي في هىابه، وجؿلع ال دُت  حهىمتغساز ما شهده دوز الاوعقاد ألاوى للمجلع الحالي مما ًفقد زقت الشعب الهٍى إلهفاذ الهٍى

عاث الداعمت لإلض س الىىاب فسضت إلجهاء اضؿفاف اإلاعازغت والحد مً الدشَس مشل جىٍش الح الاقخطادي واإلاالي، ٍو
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اطخخدام آلُت الاطخجىاب التي عسقلذ الاطخقساز الحهىمي على مدي طىىاث وقد أزسث بالخبعُت في البرامج والخؿـ 

   الحهىمُت.

 الحدالف العربي ًىشف ثىرط "خسب هللا" في الُمن**

العمُذ ثروي املاليي في مؤثمر صحفي بدضىر امللحلين  ُة،الُمناملحدذذ باصم ثدالف دعم الشرعُة هشف 

ين لذي اململىة العربُة الضعىدًة، أدلة مصىرة ثظهر ضلىع مُلِشُا "خسب هللا" في ألازمة الُمنُة  من العضىٍر

املاليي إهه أخذ كادة الحسب ًىحه كُادي خىزي خالٌ خبراء لحفخُخ الطائرات املضيرة، هما ظهر في الفُذًى ما كاٌ 

ذعى أبى علي الحاهم من أحل ثىصُع صُطرة املُلِشُا على صىاخل البدر ألاخمر ودعم الضُطرة على مُناء الحذًذة  ًُ

  لضمان وصٌى الذعم عبر البدر.

ع اإلادهُت خاضت في مؿاز الدافع لدي قُادة الخدال  هى جىغُذ أطباب هصع الحطاهت عً بعؼ اإلاىاقي "زاداز" أن جس 

ً أجصاء الؿاةساث اإلاظيرة ومسالص ئًىاء لخبراء مُلِشُا "خصب هللا"، والخألُد أن عملُاث  ضىعاء الدولي خُث ًجسي جخٍص

الاطتهداف جساعي البعد ؤلاوظاوي وفي ئؾاز الالتزام بالقاهىن الدولي ؤلاوظاوي على السغم مً اطخخدام اإلاُلِشُا للمىاقع 

ً ألاطلحت. وفي اإلاقام الشاوي ئخاؾت املجخمع الدولي بجهىد الخدال  إلجهاء ألاشمت الُمىُت اإلادهُت لخ وزفػمُلِشُا خٍص

الحىسي لهل مبادزاث وق  ئؾالق الىازفي وجىد الدعم العظنسي والظُاس ي ؤلاًساوي لعسقلت الحل الظُاس ي، وهى ما 

وفاة مبعىثها الظابق خظً ئًسلى مخأزسا باضابخه بفيروض  ؾهسان ئزطاى "طفير جدًد" للحىزُين عقب ًتزامً مع اعتزام

مىزوها، بِىما ًإلد الخدال  أن ئًسلى مان ًقىد معازك مأزب. وفي اإلاقام الشالث ًبعث الخدال  بسطالت مفادها اختراقه 

ع فقـ على الهُهل الخىكُمي للمُلِشُا وأن باطخؿاعخه جىجُه غسباث جساخُت حظتهدف قُادة الحسلت في مىاقعها ولِ

جبهاث القخاى

ص الجبهاث بالفعل ئزهاضاتها بدأث مإجمس الخدال  العسبي في ئؾاز عملُت هجىمُت غد مُلِشُا الحىسي ٍأحي و  مع حعٍص

ت العمالقت الجىىبُت" ئلى جاهب بىضىى  بدعم مإخسا جلو القىاث ئلى شبىة وقد هجحذ  الجِش الُمنيقىاث "ألٍى

ت الخدال ،  س مدًٍس اث املحافكت وجخجه لدعم ًىاًس الجازي  1عظُالن الظبذ في جدٍس س مدًٍس ، على أن حظخنمل جدٍس

 . جبهت مأزب



   

على مل  العالقاث بين اإلاملنت العسبُت الظعىدًت وإًسان مع اطخمساز اإلاُداهُت في الُمً الخؿىزاث  ،بدون شو ،طخإزسو 

مدافكت مأزب بالهامل ، ففي خاى هجاح الخدال  والقىاث الُمىُت مً اطخعادة الظُؿسة على العملُاث في الُمً

والىقىف على مشازف ضىعاء طُمشل ذلو عامل غغـ على الحىزُين وطُعُد الصخم الدولي للمل  الُمني دولُا، 

، بِىما جسلص ئًسان على فسع معادلتها في دعما للحل الظُاس ي في الُمً ومُلِشُا "خصب هللا"جأزير ؾهسان  الخالي ئغعافوب

 ا الحىسي على العاضمت ضىعاء وإطقاؽ مأزب. الُمً عبر جأمين طُؿسة مُلِشُ

 محدىر "أومُىرون" ًفرض إحراءات صارمة في منطلة الخلُج***

ع الاهخشار،  جشهذ دٌو الخلُج ارثفاعا ملحىظا في إلاصابات بفيروش هىروها ثسامنا مع بروز محدىر أومُىرون صَر

اض ثفعُل خُث فرضد ول من الضعىدًة وكطر إلسامُة ارثذاء الىمامة في ألا  ماهن العامة واملغللة، وأعادت الٍر

إحراءات الحباعذ في املسجذًن الحرام والنبىي للحذ من اهخشار الفيروش. وفي دولة إلامارات فرضد إمارة أبىظبي 

إحراءات للذخٌى من خارج إلامارة بالنضبة للمطعمين وغير املطعمين، فُما شذدت دبي إحراءات الضالمة في إهضبى 

عماٌ. وثمذدت املخاوف إلى كطاع الحعلُم خُث اعحمذت ول من أبىظبي والذوخة الحعلُم عن ُبعذ  بعذ إصابة

 .مؤكحا

دٌظمبر(  11:  52أقهسث مإشساث الىغع الىباتي ازجفاعا في أعداد ؤلاضاباث خالى ألاطبىع السابع مً دٌظمبر)الفترة مً 

 دٌظمبر( لما هى مىضح الشهل الخالي: 54:  11عنها في ألاطبىع الشالث مً الشهس اإلااض ي )

 

وجسي "زاداز" أن الىغع الىباتي طُإزس بطىزة مباشسة على قؿاعاث اقخطادًت مخىىعت على زأطها القؿاعاث الظُاخُت 

ً ئلى  والترفيهُت على السغم مً حظازع عملُاث الخلقُذ بالجسعت اإلاعصشة، لما طُفسع قُىد ئغافُت على دخىى اإلاعخمٍس

ت أزاض ي اإلا ملنت العسبُت الظعىدًت في غىء فسع الخباعد وجقلُظ الظعت الاطدُعابُت للحسمين وحعلُق السخالث الجٍى

س أوشؿت  مع دوى مسجبؿت بخفش ي اإلاخدىز الجدًد. بِىما على الجاهب آلاخس ٌعصش خُاز الخعاٌش مع آزاز الجاةدت مً جؿٍى
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 مقارنة معدل اإلصابات خالل األسبوعين الماضيين

 معدل إصابات األسبوع الثالث

 معدل إصابات األسبوع الرابع



   

قلباث فطلُت مدخملت خاضت في قل الدشاف ؾفسة وباةُت الخعلم والعمل عً بعد للخعامل مع أي ؾفساث وباةُت أو ج

ت الدوز اإلاإطس ي  جدًدة جدعى "فلىزوها" ججمع بين ؤلاضابت باإلهفلىهصا وفيروض مىزوها. وجفسع جلو الخؿىزاث جقٍى

 .ملجلع الخعاون عبر ؤلاطساع في جدشين اإلاسلص الخلُجي للىقاًت مً ألامساع

 

ان هظام العمل الجذًذ ****  بذولة إلاماراتبذأ صٍر

ًىم  الساهُة عشرة فيإلى من ًىم الارنين وهصف أربعة أًام ذة مل اعحمذت الحىىمة إلاماراثُة هظام عمل حذًذ 

 على أن ًىىن ًىما الضبد وألاخذ عطلة أصبىعُة ،الجمعة

أغلب هكم العمل خىى العالم  ًخىافق معالعمل زغبت دولت ؤلامازاث في أن هكام  جسي "زاداز" أن الدافع وزاء حعدًل

ا، لما ٌعد جصءا مً حظهُالث ؤلاقامت والعمل واوعهاطا لالزجباؽ الىزُق باإلاىكىمت العاإلاُ ت اقخطادًا ومالُا وإداٍز

 اإلامىىخت لألجاهب مً جيظُاث مخخلفت لطالح جرب الاطدشمازاث وزؤوض ألامىاى ودعم الخدىى الاقخطادي للدولت.

عصي الىكام الجدًد بأزبعت أًام عمل فقـ على أن جبدأ العؿلت مً ًىم الجمعت،  واعخمدث خهىمت الشازقت ٌُ وهى ما 

ت العسبُت ؤلاطالمُتلخقالُد ؤلامازة  ألاقل اهفخاخا باليظبت ألبىقبي ودبي، فػال اقخطادها  همـو  وجمظنها بالشقافت والهٍى

 .% مً ئجمالي طهاجها25فع وظبت اإلاىاؾىُين ئلى عً خؿـ ؤلامازة إلاعالجت خلل الترلُبت الظهاهُت لدحها في طبُل ز 

ن جعين رئِضا لبعستها الذبلىماصُة بذمشم*****  البدٍر

ن الضُذ وخُذ مبارن صُار صفيرا فىق العادة على رأش بعستها الذبلىماصُة في العاصمة  ،عُند مملىة البدٍر

ة دمشم، في اصحىماٌ ملضار بذأثه املنامة أواخر عام  ضاف ملى  9202الضىٍر لحلارب مع في ا مضلط وأبىظبي كفٍو

ا  ،صىٍر

ذ والدوخت امى أن حشير "زاداز" ئلى  اع والهٍى دة لخؿبُع العالقاث مما ٌعسقال جصاى ق  مل مً الٍس ل خؿىاث غير مٍإ

في  مإخسا والتي ججلذللخقازب مع الظعىدًت الخؿبُع العسبي مع الىكام الظىزي على السغم مً مظاعي ألاخير الحشِشت 

ت  ئعالن  ب لمُاث مً مخدز النبخاغىن ئلى اإلاملنت. ئخباؽ الظلؿاث الظىٍز  تهٍس

ا و   باقي دوى مجلع الخعاون ها وبين نالعالقاث بُ ادةفي وغع جسجِباث إلعالخلُجي أن ٌظهم هرا الخقازب جيخكس طىٍز

داهُت مما ٌشير ئلى اهتهاء الحسب ُسة اإلامظاز ألاشمت واحظاع هؿاق الظُؿمع جدىى خاضت ، والدوى العسبُت بطفت عامت

 عملُا.

اع  يبعٍو أخدهما ئوظاوي ٌظخىجب خل  ؛ًًمً بعدفي الىقذ الحالي اإلاعازع للخؿبُع مع الىكام الظىزي مىق  الٍس

ين الىاشخين والالجئين قبل الحدًث عً  خعين معه الخجاوب مع آلُاث ال عىدةمشنالث مئاث آلاالف مً الظىٍز عالقاث ٍو

ت، وآلاخس ئقلُمي مخعلق بىفىذ ئًسان ومُلِشُا "خصب هللا"  مالحل الظُاس ي وعد قد التي عسقلت عمل اللجىت الدطخىٍز



   

ا ئلى الُمً لدعم مُلِشُا الحىسي، لما أوزدث اللقؿاث التي عسغها  جىقل عىاضسها واملجمىعاث الخابعت لها مً طىٍز

 ب في الُمً.ص لعسبي ألخد عىاضس الحمخددر الخدال  ا

  

 ******رئِط مجلط الشُىخ املصري ًلحلي الضفير الضعىدي 

ة الضعىدًة أشاد رئِط مجلط الشُىخ املضخشار  عبذالىهاب عبذال رازق بمضحىي ثطىر العالكات املصٍر

وخصىصُتها، ورلً في ضىء اصحلباله صفير اململىة العربُة الضعىدًة باللاهرة الضُذ أصامة أخمذ بن هللي ًىم 

 .9299ًناًر  9ألاخذ 

اع لخىمُت الخعا ت الظعىدًت جؿىزا في شتى املجاالث في غىء زغبت القاهسة والٍس ون الشىاتي حشهد العالقاث اإلاطٍس

بخيظُق ، خُث ًلتزم البلدان ئًماها بالترابـ العػىي لألمً القىمي لنال البلدًً ،والخيظُق في اإلاىاق  ؤلاقلُمُت

سي الخازجُت والتي جىعنع في دعم مطس  اإلاىاق  الظُاطُت مً خالى لجىت اإلاخابعت والدشاوز الظُاس ي التي ًسأطها وٍش

لإلجساءاث التي جخخرها الظعىدًت للحفاف على أمً شعبها مً هجماث مُلِشُا الحىسي ولرلو دعم اإلاملنت لحقىق 

شهد الطعُد الاقخطادي لرلو همىا مظخمس  مطس اإلااةُت في أشمت الظد ؤلازُىبي ادة حجم الخجازة البُيُت ودعم  اَو لٍص

 خسلت الطادزاث.

عد  هدا على هرا الخقازب بين البلدًً، فالى جاهب شامطس العسبُت ت بجمهىٍزبً هقلي أخمد الظفير أطامت  وشاؽَو

ص اللقاءاث السطمُت التي حظاهم في حعمُق العالقاث، ًدسص الظفير على  مً الاجخماعُت والشقافُت  السوابـحعٍص

 .الشىاةُتالعالقاث 

 

 

 

 



   

 


