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 مملكة البحرین
 االثنین ١٥ یولیو – سمو الشیخ خالد بن أحمد بن محمد آل خلیفة وزیر الخارجیة البحریني یصل الى عاصمة الوالیات المتحدة

 واشنطن في زیارة رسمیة، حیث أجرى محادثات رسمیة على هامش االجتماع الوزاري لتعزیز الحریة الدینیة مع سكرتیر الخارجیة
 األمریكیة مایك بومبیو، حیث ناقش الطرفان عّدة مواضیع حول أمن النقل البحري، وردع أنشطة إیران المزعزعة لالستقرار
 وتعزیز الحریة الدینیة. والتقى ایضًا الشیخ خالد مع كبیر مستشاري الرئیس األمریكي جارید كوشنر ومستشار األمن القومي

  .األمریكي ومساعد وزیر الخارجیة األمریكي لشؤون الشرق األدنى جون بولتون وآخرین
 

 الخمیس، ١٨ یولیو -ستضیف البحرین اجتماًعا ألمن المالحة البحریة والجویة وسط تهدیدات متزایدة للمالحة في الخلیج حیث
 سیناقش الحدث طرق تعزیز األمن واالستقرار في المنطقة وتعزیز التعاون الدولي في ضوء التهدیدات اإلیرانیة لحریة المالحة

 اإلقلیمیة. وسیكون هذا المؤتمر مكمًال لمثیله الذي تم إعداده بالتعاون مع الوالیات المتحدة في العاصمة البولندیة وارسو الذي عقد في
 .فبرایر من هذا العام وشهد مشاركة حوالي ستین دولة

 
 دولة الكویت

 األحد ١٤ یولیو- ممثلة الخارجیة األوروبیة فیدریكا موغریني  ونائب رئیس الوزراء الكویتي وزیر الخارجیة صباح خالد الحمد
 الصباح یفتتحان رسمیًا مقر البعثة األوروبیة لدولة الكویت. حیث تعد هذه البعثة الثالثة لالتحاد األوروبي في منطقة الخلیج العربي

  .بعد أبوظبي والریاض وهي مؤشر ایجابي على التزام الطرفین بتعزیز شراكتهما
 

 االثنین ١٥ یولیو - قامت الكویت بتسلیم ثمانیة مصریین لهم صلة باإلخوان المسلمین حیث فروا الیها بعد إدانتهم بتنفیذ هجمات
  .إرهابیة في مصر، وتأتي عملیة التسلیم بعد ثالثة أیام من اكتشاف السلطات الكویتیة لهم واعتقالهم

 
 سلطنة ُعمان

 كشفت مدینة خزائن االقتصادیة عن تفاصیل الخطة المعتمدة للمرحلة األولى من انشاء هذه المدینة االقتصادیة المتكاملة والتي تبلغ
 مساحتها ٥١,٦ ملیون متر مربع شمال مسقط، حیث یعد المشروع هو أكبر مشروع مشترك بین القطاعین العام والخاص في سلطنة

 عمان، وسوف تشمل مرحلته األولى انشاء أول میناء جاف في سلطنة عمان باإلضافة الى منطقة الحرة، والمجمعات اللوجستیة
 والصناعیة، والبنیة التحتیة االجتماعیة، إلى جانب المكونات السكنیة والتجاریة والترفیهیة، حیث من المتوقع أن یتم منح عقد البناء

 .األول قریًبا
 

  دولة قطر
 األحد، ١٤ یولیو - افتتح رئیس الوزراء القطري ووزیر الداخلیة عبد اهللا بن ناصر بن خلیفة آل ثاني قاعدة الظعاین البحریة، التي

 ستعمل كمقر جدید لإلدارة العامة ألمن السواحل والحدود. وبمناسبة هذه المناسبة، تم إطالق أسطول جدید من القوارب المضافة إلى
  .المدیریة بهدف تعزیز األمن البحري

 
 األربعاء، ١٧ یولیو – شهدت الدوحة افتتاح وكالة تشجیع االستثمار التي تم اشائها لتشجیع االستثمار الخارجي في قطر حیث یعد

 تشجیع االستثمار الخطوة األولى في خطة رؤیة ٢٠٣٠ القطریة. هذه الوكالة سیترأسها وزیر التجارة والصناعة على بن احمد
  .الكواري

 
 المملكة العربیة السعودیة

 الثالثاء ١٦ یولیو/تموز- قال المتحدث باسم قوات التحالف العربي العقید تركي المالكي أن قوات التحالف اسقطت ثالث طائرات
 درونز كانوا متوجهین الى جازان وأبها جنوب المملكة. وقبلها یوم االثنین اعترضت قوات التحالف طائرتین اخریات. وفي حدیث
 أعرب مبعوث األمم المتحدة إلى الیمن مارتن غریفیث إلى مجلس األمن الدولي عن قلقه من استمرار هجمات الحوثیین على البنیة

 التحتیة المدنیة في المملكة.
 

 األربعاء، ١٧ یولیو - أعلن سفیر المملكة العربیة السعودیة لدى العراق أن المعبر الحدودي بین البلدین والذي تم إغالقه منذ غزو
  .صدام حسین للكویت عام ١٩٩٠، سیتم افتتاحه رسمیًا في ١٥ أكتوبر ٢٠١٩ كجزء من خطة توطید العالقات بین البلدین

 



 

 
 الخمیس، ١٨ تموز (یولیو) - استقبل الفریق األمیر فهد بن تركي بن عبد العزیز آل سعود، قائد التحالف الذي تقوده السعودیة التي
 تقاتل الحوثیین في الیمن، الجنرال كینیث ماكنزي ، قائد القیادة المركزیة للوالیات المتحدة. حیث قال الجنرال ماكنزي إن الوالیات
 المتحدة والمجتمع الدولي یناقشان حمایة حریة المالحة في الشرق األوسط، بما في ذلك مضیق هرمز وباب المندب حیث یعتران

 ممران حیویان
 

  االمارات العربیة المتحدة
 الثالثاء ١٦ یولیو - أصدرت اإلمارات العربیة المتحدة ومصر وفرنسا وإیطالیا والمملكة المتحدة والوالیات المتحدة بیاًنا مشترًكا

 یدعو إلى وضع حد فوري للقتال حول العاصمة اللیبیة طرابلس، وحثت األطراف على العودة إلى العملیة السیاسیة التي دعمتها األمم
 المتحدة، حیث حذرت من احتمال استغالل الفراغ السیاسي في البالد من قبل الجماعات اإلرهابیة

 
 الخمیس، ١٨ یولیو- استقبل سمو الشیخ عبداهللا بن زاید آل نهیان وزیر الخارجیة والتعاون الدولي بیكا هافیستو وزیر خارجیة فنلندا

 المبعوث الخاص لالتحاد األوروبي إلى السودان. وتأتي الزیارة كجزء من جولة إقلیمیة وجرى خاللها بحث العالقات الثنائیة
 المتمیزة بین البلدین وسبل تعزیز أوجه التعاون المشترك في المجاالت وجهود الجانبین للمساهمة في األمن واالستقرار في السودان

 .كما أجرى وزیر الخارجیة الفنلندي محادثات مع نظیره اإلماراتي عبداهللا بن زاید آل نهیان

 


