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 مملكة البحرين
 

آل خليفة يلتقي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة. حيث سمو ملك البحرين حمد بن عيسى  -مايو ١٢األحد، 
تباحث الطرفان آخر التطورات اإلقليمية وسبل تعزيز التعاون والتنسيق. في تلك المناسبة أشاد سمو الملك بدور مصر 

 المهم بتعزيز األمن واالستقرار في المنطقة. 
 

 مستجدات لبحثالمجلس األعلى للدفاع و الوزراء لمجلس مشتركا تماعااج يترأس البحريني العاهل -مايو ١٥األربعاء، 
والدولية. خالل االجتماع تم اطالع سمو الملك على اخر التطورات وخصوصاً  المحلية الساحتين على الراهنة األوضاع

على خط النفط في  بما يتعلق بالتصعيد المتمثل بحادثة الهجوم على السفن التجارية األربعة في خليج عمان، والهجوم
المملكة العربية السعودية. وشيد سمو الملك بدور أجهزة األمن والجيش مؤكداً ان الوضع الداخلي في المملكة مستقر على 

 الرغم من المحاوالت المتكررة إلثارة النعرات الطائفية وتغذية النزاعات لتهديد الوحدة الوطنية. 
 

  مملكة الكويت
 

اجتماع اللجنة الكويتية العراقية المشتركة، الذي عقد في الكويت، وترأس فعالياته نائب رئيس مجلس  أقيم -مايو١٢، األحد
الوزراء ووزير الخارجية الكويتي، سمو الشيخ صباح الخالد صباح خالد الحمد الصباح، باإلضافة الى وزير الخارجية العراقي 

الدكتور محمد على الحكيم. وخالل االجتماع وقع الطرفان على خمس اتفاقيات ومذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية في مجاالت االقتصاد 
والمواصالت والرياضة والتعاون العلمي. وذلك خالل مساع لتقوية التعاون المشترك بين البلدين واالزدهار االقتصادي وخصوصاً بما 

يتعلق بتجنب الترسيم الضريبي المزدوج ومنع تهريب األموال. وخالل اللقاء أكد الجانب الكويتي على دعمه لجهود العراق الشقيف في 
 مساعيها لمكافحة اإلرهاب وتأمين االمن واالستقرار الداخلي. 

 
 سلطنة ُعمان

 
العالقات الثنائية  وزير خارجية السلطنة أعلن انه سيعيد افتتاح السفارة العُمانية في العراق بهدف تعزيز -مايو ١٢، االحد

عام، والذي جاء كرد على اجتياح رئيس العراق السابق صدام  ٣٠بين الطرفين. هذه الخطوة تأتي بعد اغالقها لما يزيد عن 
 . ١٩٩٠حسين للكويت في عام 

 
 ،باح األسهم٪ على أر10 التداوالت التي تقدر ب أعلنت هيئة السوق المالية العمانية عن تعليق ضريبةمايو:  ١٥األربعاء، 

. االستثمارات األجنبية تعزيزبهدف  ،مايو لمدة ثالث سنوات 6اعتباراً من   

 
 دولة قطر 

 
، قام ممثلي بجنيف ،الدورية الشاملة لسجل قطر في حقوق اإلنسانالمتحدة للمراجعة  األممجلسة مايو: خالل  ١٥األربعاء، 

ولة قطر على وقف دعمها لإلرهاب واحترام حقوق المقيمين كل من المملكة العربية السعودية، البحرين ومصر بحّث د
مناسك الحج والعمرة في  أداءالعواقب التي تمنع المواطنين والمقيمين من  إزالةالى حثها على  إضافةوالعمالة الخارجية، 

االخفاء القصري االعتقاالت التعسفية و إيقافالمملكة العربية السعودية. وحثت الدول المذكورة دولة قطر ايضاً على 
المتخذة بحق آل غفران. من  اإلجراءاتقلقها على  وأبدتللمواطنين القطريين على رأسهم افراد من عائلة آل ثاني الحاكمة، 

الى االمارات في ضوء االزمة التي بدأت  إضافةجانبها استنكرت قطر الحصار المفروض عليها من قبل الدول المذكورة 
 . ٢٠١٧في 

 
وذكر . قطر للبترول أنها فازت ضمن تحالفين عالميين بخمسة عقود لالستكشاف قبالة سواحل األرجنتينأعلنت شركة 

البيان أن تحالفاً مكوناً من "قطر للبترول" و"إكسون موبيل" فاز بحقوق االستكشاف في ثالث مناطق امتياز في حوض 

وأضاف أن تحالفاً مكوناً من "قطر للبترول" و"شل" . % لقطر للبترول30% إلكسون مقابل 70مالفيناس الغربي، بحصة 

. الجدير % لقطر للبترول40% لشل مقابل 60فاز بحقوق االستكشاف في منطقتين بحوض شمال األرجنتين، بحصة 

المتحدة ولكن بالقرب من جزر مالفيناس ، والتي تخضع حاليًا لسيطرة المملكة  تقع بعض مناطق االستكشافبالذكر ان 
ا. ن تطالب بهاألرجنتي  

 
 



 المملكة العربية السعودية 
 

عمالق البترول والطاقة )أرامكو( وهي الشركة الحكومية السعودية التي تعد أكبر شركة مصدرة للنفط   -مايو ١٤ ،الثالثاء
 تسببحيث . ميليشيات الحوثيين المدعومة من إيران في اليمن من قبلبدون طيار  بطائراتلهجوم تعرضت ، في العالم

الهجوم في نشوب حريق وخلف أضرارا طفيفة في محطتي عفيف والدوادمي للضخ في الشمال الغربي لمنطقة الرياض 

وهو الرابط النفطي الرئيسي عبر البالد بين حقول النفط  كيلومتر، ١٢٠٠البالغ طوله غرب( -)شرقالمرتبطة بخط أنابيب 

الشركة لضخ النفط الخام عبر تلك  إيقافتبع ذلك الهجوم حمر. الرئيسية في شرق المملكة وميناء ينبع على البحر األ
لكنها استأنفت عملياتها يوم األربعاء. يوميًا،ماليين برميل  ٥تبلغ حوالي  االنابيب التي تمتلك استطاعة نقل  

 
تهدف شركة النفط العمالقة أرامكو السعودية المملوكة للدولة إلى زيادة إمداداتها من النفط الخام إلى  -مايو ١٤الثالثاء 

 علىاإلعالن  القرار مع ألف برميل يوميًا خالل العامين المقبلين. جاء هذا ٣٠٠أوروبا والبحر األبيض المتوسط بمقدار 

تسعى أرامكو إلى تأمين أسواق جديدة وتوسيع عملياتها التجارية في  يثح المقبل، افتتاح مكتب جديد في لندن في الصيف

. أوروبا  
 

على إنشاء مركز مشترك ألبحاث الطاقة النووية في  تتفقان كوريا الجنوبية والمملكة العربية السعودية -مايو  ١٤الثالثاء 

خبرة  وتطويرير في تقنيات المفاعالت النووية المملكة. سيعمل المركز على تعزيز التعاون الثنائي في مجال البحث والتطو
 خاللو حيث تعد كوريا الجنوبية رائدة على مستوى العالم في قطاع الطاقة النووية التجارية. المجال،المملكة في هذا 

اتفق البلدان على التعاون التقني من أجل  ،بين كوريا والمملكة العربية السعودية الثالث، اللجنة النووية المشتركة اجتماع

. دعم إنشاء مفاعل نووي ذكي صغير "سمارت" وترخيصه، وتطوير الجيل المقبل من هذه المفاعالت الذكية  
 

الحكومية الهندية ، للشركة النفطية مايو ، ستقوم أرامكو السعودية بتزويد مليوني برميل من النفط شهريًا  ١٧الجمعة ، 

وذلك بعد انهاء تمديد للهند النفط اإليراني المستورد  المحدودة ، من يوليو إلى ديسمبر ، للتعويض عن إنديان ستيت
اإليراني رغم العقوبات المفروضة عليه االستثناءات االمريكية الممنوحة لثماني دول والتي بدورها تتيح لهم باستيراد النفط 

 ً . مسبقا  
 

 اإلمارات العربية المتحدة 
 

وسفينة تحمل العلم  المتحدة،وواحدة من اإلمارات العربية  سعوديتان، اثنتان نفط،تعرضت أربع ناقالت  -مايو  21 األحد،

حيث اقتصرت اضرار الهجوم في خليج عمان  اإلماراتية لهجوم قبالة ميناء الفجيرة اإلماراتي في المياه اإلقليمية النرويجي،
برسالة مشتركة إلى الدول المعنية بعد الهجوم  الحقت الهجمات.وليته عن لم يعلن أحد مسؤ اآلن،حتى  على الماديات.

ً تشرح تفاصيل  عن طريق بعثاتها الدائمة، مجلس األمن . الحادث الذي يجري التحقيق فيه حاليا  
 

حكمت المحكمة الفيدرالية في اإلمارات العربية المتحدة على ستة رجال لبنانيين بتشكيل خلية إرهابية  -مايو  ١٥ األربعاء،

والتي كانت تخطط لشن هجوم على منشأة حيوية غير محددة في البالد. وُحكم على اثنين من  اللبناني،لها صالت بحزب هللا 

.ربعة اآلخرين بالسجن مدى الحياةبينما حكم على األ سنوات، ١٠الرجال بالسجن لمدة   
 

بالرياض، اتفاق االعتراف المتبادل  وقعت دولة اإلمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية -مايو ١٥، األربعاء

 ببرنامج المشغل االقتصادي المعتمد بين البلدين الشقيقين، بهدف تعزيز التعاون الجمركي وتسهيل حركة التجارة البينية

وقام بالتوقيع . وتسريع معدالت التبادل التجاري تنفيذا لمقتضيات خلوة العزم التي أقرها مجلس التنسيق السعودي اإلماراتي

على االتفاق علي سعيد مطر النيادي مفوض الجمارك رئيس الهيئة االتحادية للجمارك، وأحمد بن عبدالعزيز الحقباني محافظ 

، بحضور أحمد محمد الطنيجي نائب رئيس بعثة دولة اإلمارات لدى المملكة العربية السعودية، الهيئة العامة للجمارك السعودية

وأحمد عبدهللا بن الحج المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الجمركية، وسعود سالم العقروبي مدير إدارة العالقات الدولية، وأحمد 

 عبدهللا الخييلي مدير مكتب مفوض الجمارك رئيس الهيئة.
 

وصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات  -مايو  ١٥، ربعاءاأل

حيث استقبله الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. خالل االجتماع  في زيارة لجمهورية مصر العربيةالمسلحة إلى القاهرة 
 التهديدمصادر  لتأمينالمشتركة والجهود تطورات اإلقليمية األخيرة والناقش الطرفان سبل تعزيز العالقات المشتركة، 

ي. اإلقليم  
 

 


