
 نشرة الخليج األسبوعية 
  ٢٠١٩مايو  ٣–ابريل  ٢٨

 مملكة البحرين
ابريل: جاللة الملك حمد بن عيسى اَل خليفة ووفده المرافق، الذي يتضمن عدد من الوزراء ورجال األعمال،  ٢٩اإلثنين 

ماكرون. حيث عبّر ماكرون خالل  لوصلوا إلى العاصمة الفرنسية لزيارة رسمية استقبلهم فيها الرئيس الفرنسي إيمانوي
لقائه بسمو الملك عن أهمية شراكة بالده االستراتيجية بمملكة البحرين. وناقش الطرفان شؤون الشرق األوسط وخصوصاً 

. وعبر الرئيس الفرنسي الوضع في سوريا، إيران، ودول الخليج العربي. الطرفان تطرقا ايضاً لقضايا اإلرهاب وتمويله
العالقات الثنائية وخصوصاً في المجاالت الثقافية والتعاون في البحث العلمي والتقني. الزيارة كان لها  زيزعن رغبته بتع

أهمية اقتصادية كبيرة، حيث وقع الطرفات اثنا عشر اتفاقية ومذكرة تفاهم في القطاعين الخاص والعام، حيث بلغت قيمة 
 بادالت التجارية عن أربعة مليارات ونصف المليار دوالر. تلك االتفاقيات ملياري دوالر لتزداد بها قيمة الت

 
 دولة الكويت

مع وفد رفيع المستوى  ابريل: نائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي ووزير الدفاع ناصر صباح األحمد الصباح ٢٩االثنين 
اني للزيارة قام صباح األحمد وصلوا إلى باريس، حيث استقبلتهم رئيسة الدفاع الفرنسية )فلورانس بارلي(. وفي اليوم الث

 بعقد اجتماع مع الرئيس الفرنسي في قصر االليازة حيث ناقش الطرفان اَخر التطورات اإلقليمية والعالمية والجهود المبذولة 
 في مكافحة اإلرهاب. وناقش الطرفان عدة قضايا من بينها التعاون في المجاالت الثقافية، الصحة والبيئة.  

 
 سلطنة ُعمان 

 
ابريل: وزير الخارجية اليوناني )جورجيوس كاتروجولوس( الذي يقوم حالياً بجولة خليجية تتضمن )ُعمان،  ٣٠ الثالثاء

البحرين، قطر(. الوزير ووفده المرافق التقوا بوزير التجارة والصناعة )علي مسعود بن علي السنيدي( باإلضافة إلى 
عدد من المسؤولين رفيعي المستوى. تهدف الزيارة لتقوية العالقات الثنائية وزير الخارجية )يوسف بن علوي العبد هللا( و 

بين البلدين خصوصاً في مجاالت التجارة، االستثمار، الطاقة، البنية التحتية، الصناعات الدوائية والسياحة. وركزت 
 الزيارة ايضاً على مشاريع التطوير في الخليج وشرق حوض المتوسط.   

 
ً  مايو: استضافة العاصمة العُمانية مسقط١االربعاء  رؤساء أركان الجيوش  بحضور للجنة العسكرية العليا اجتماعا تشاوريا
. االجتماع عيد بن عواض الشلوي قائد القيادة العسكرية الموحدة لمجلس التعاون الخليجيالستة باإلضافة الى  الخليجية

األعضاء. ركز على مواضيع تنمية التعاون العسكري بين الدول  
 

 
 دولة قطر: 

اليزابيتا البيرتي كاسيالتي( رئيسة مجلس الشيوخ اإليطالي كانت في زيارة رسمية للعاصمة القطرية الدوحة. حيث ماريا )
التقت مسؤولين رفيعي المستوى على رأسهم األمير تميم بن حمد اَل ثاني، ووزير الداخلية عبد هللا بن ناصر بن خليفة اَل 

مجلس الشورى أحمد بن عبد هللا المحمود. التقت رئيسة مجلس الشيوخ ايضاً أعضاء في اتحاد رائدات ثاني ورئيس 
األعمال القطريات والرئيس التنفيذي لمؤسسة قطر )هند بن حمد اَل ثاني( باإلضافة إلى وزير الصناعة والتجارة علي بن 

ي المؤلف من عشرين شركة في افتتاح معرض كواري، ورافقت الرئيسة كاسيالتي وفد الشركات اإليطالأحمد ال
 "بروجيكت قطر".

 
العاصمة القطرية االجتماع السادس عشر لرؤساء وزراء مجموعة الحوار االسيوي بين  مايو: استضافة ٢الخميس 

البحرين، الكويت، سلطنة . حيث تضمن بين الحضور وفود من السعودية، الجاريالثالثين من ابريل واألول من الشهر 
اكد البيان الختامي لالجتماع أهمية تعميق أسس التعاون بين دول القارة االسيوية في عدة مجاالت رئيسية وهي: مان. وعُ 

ب يبداع في مجاالت العلوم والتكنولوجيا. االجتماع ايضاً شهد ترحالى اإلالغذاء، الطاقة، األمن المائي، االتصاالت إضافة 
اَل ثاني بالتعليق على قرار  نقام وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحم بعضوية دولة فلسطين. خالل االجتماع

الواليات المتحدة االمريكية بإنهاء االستثناءات الممنوحة للدول الثمانية الستيراد النفط اإليراني ابتداًء من الشهر الجاري، 
  معتبراً القار انه يضر بمصالح الدول المستهلكة للنفط اإليراني. 

  
 المملكة العربية السعودية 

 الذهب لمناجممسرة في منصورة و منح عقود عنأعلنت  لتعدين العربية السعودية )معادن(شركة اأبريل:  ٢٩االثنين 
مع  القيام بأعمال الهندسة التفصيلية، والمشتريات، واإلنشاءات، وأعمال تجهيز ما قبل التشغيل، والمساعدة على التشغيلو

)اوتيتس( و )الرسن اند تيربو( وهم شركات رائدة في  ةمع الشركة الفنلنديالمساندة لكوادر التشغيل خدمات التدريب و



مجال التنقيب عن الذهب. العقود تتضمن انشاء مناجم ذهب بالمنطقة الوسطى في السعودية، قادرة على معالجة أربعة 
. وذلك ضمن سياسة المملكة بتنوع ٢٠٢٢في عام  مليون طن من الذهب في العام والمتوقع البدء بتشغيل تلك المصانع

.  ٢٠٣٠الدخل القومي واالعتماد على النفط ضمن خطة رؤية المملكة   
 

في  ابريل: جاللة الملك سلمان بن عبد العزيز اَل سعود يستقبل وزير الخارجية الجزائري صبري بوقدوم ٣٠الثالثاء 
حضور العديد من المسؤولين السعوديين ومنهم وزير الداخلية األمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، ووزير الداخلية 

إبراهيم العساف ووزير الدولة وعضو في الحكومة الدكتور مساعد بن محمد العيبان الناصري، لمناقشة اخر التطورات 
.  مهورية الجزائر األمن واالزدهارلج اإلقليمية والدولية، حيث تمنى جاللة الملك  

 
مليار لاير لسد  ٥إلى  ٣المملكة العربية السعودية ستصدر الصكوك اإلسالمية الدولية في منتصف السنة الجارية بقيمة من 

 عجز الميزانية.
  

 االمارات العربية المتحدة 
بو ظبي ورئيس القوات المسلحة يتلقى اتصال أبريل: سمو الشيخ محمد بن زايد اًل نهيان ولي عهد إمارة أ ٣٠ الثالثاء

هاتفي من المستشارة األلمانية انجيال ميركل، حيث شددت المستشارة األلمانية على أهمية تعزيز التعاون والتواصل وفتح 
 قنوات الحوار لتعزيز األمن واالستقرار بين البلدين. حيث ناقش الطرفان سبل تعزيز العالقات المشتركة في المجاالت

خر التطورات المحلية والدولية. حيث قبل سمو األمير دعوة ناقشا ايضاً اَ السياسية، االقتصادية، التكنولوجيا، الثقافة و
 المستشارة لزيارة المانيا. 

 
بنك اإلعمار والتطوير الدولي ووقع وثيقة تفاهم مع سوق ابوظبي العالمي  يمايو: وزير التمويل اإلمارات ١األربعاء 

سيقدم منصة لتبادل ظبي وإلنشاء مركز التكنولوجيا الدولي في االمارات العربية المتحدة. المركز سيشيد في امارة أبو 
 التشريعات والخطط المالية لتشجيع التبادالت الرقمية في الشرق األوسط وشمالي افريقيا. 

 
ن عن تطبيق قرار منح اقامات لمدة خمس سنوات ألصحاب المشاريع لتسهيل مايو: الحكومة المركزية تعل ٢الخميس 

عن نصف مليون درهم او  قيمتها المشاريع التي تزيد ألصحابمارات. حيث سيتم منح هذه االقامات دولة اإل أعمالهم في
 تقديم ضمانات من قبل شركات معتمدة تغطي تكاليف تأمينهم خالل فترة اقامتهم. 

 
يو: رئيس القوات المسلحة اإلماراتية صالح محمد صالح مجرن العامري استقبل رئيس اركان الجيش ما ٢الخميس 

الفرنسي الجنرال )جان بيير بوسيه( والوفد المرافق معه. حيث ناقشا التعاون العسكري بين القوات المسلحة اإلماراتية 
ام المشترك. رئيس األركان الفرنسي قُلد من قبل الجيش الفرنسي وسبل تعزيزها باإلضافة الى المواضيع ذات االهتمو

نظيره االماراتي وسام شرف خالل لقائه مع وزير الدولة لشؤون الدفاع محمد بن احمد البواردي، حيث ناقشا سبل تعزيز 
 العالقات المشتركة.  

 
 
 


