
ة الخليج األسبوعية   نشر

 يونيو/حزيران  ١٤-٩

 إعداد: نيكوال زوكالوفا 

 ترجمة: أحمد ساس 

 مملكة البحرين

التقى الملك حمد بن عيىس آل خليفة ملك مملكة البحرين اليوم الفريق السير جون لوريمر كبير مستشاري  -يونيو/حزيران ١٢األربعاء، 

ق األوسط بالمملكة  المتحدة، وذلك بحضور المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد بن سلمان آل خليفة، القائد العام وزارة الدفاع للشر

يطانية. وأعرب الملك حمد بن عيىس آل خليفة عن  لقوة دفاع البحرين. تم خالل اللقاء استعراض عالقات الصداقة البحرينية الير

ي تربط البلد
ز العالقات التاريخية الوثيقة التى ازه بتمير ز

ي الشؤون الدفاعية والعسكرية. اعيى
ز
ز خاصة ف  ين الصديقير

ز من إيران عىل مطار أبها  -يونيو/حزيران ١٢األربعاء،  ي الذي قام به الحوثيون المدعومير أدانت مملكة البحرين بشدة الهجوم اإلرهابر

ز األبريا  ي المملكة العربية السعودية ووصفته بأنه "عمل إجرامي جبان آخر ضد المدنيير
ز
ء" ، وأكدت البحرين تضامنها التام الدولي ف

ي كما شجبت وزارة الخارجية الهجوم الذي وقع يوم 
ز
مع المملكة العربية السعودية ضد كل من يجرؤ عىل وضع أمنها واستقرارها، ف

ي خليج عمان ودعت المجتمع الدولي إل اتخاذ جميع التدابير الالزمة لضمان سالمة المالحة 
ز
البحرية الخميس عىل ناقىلي النفط ف

 ونقل الطاقة والتصدي ألعمال اإلرهاب ومن يدعمه. 

 

 دولة الكويت 

، أن جميع أعضاء مجلس األمن التابع  -يونيو/حزيران  ١٤الجمعة  ي ي الدائم لدى األمم المتحدة، منصور العتيتر
أعلن السفير الكويتى

ي 
ز فز ز نفطيتير . لألمم المتحدة قد أدانوا باإلجماع الهجوم األخير عىل ناقلتير  ينتهك القانون الدولي

ً
 إجراميا

ً
خليج عمان باعتباره عمال

ي 
ي وقت سابق من ذلك اليوم، فز

جاءت هذا اإلدانة خالل جلسة مغلقة دعت إليها الواليات المتحدة لمناقشة تلك الهجمات. وفز

ز العام لألمم ز مجلس األمن وجامعة الدول العربية، انتقد بشدة األمير يس، إل  جلسة حول تعزيز التعاون بير المتحدة، أنطونيو غوتير

ي سلسلة 
، صباح الخالد الحمد الصباح، الهجمات ووصفوها بأنها حلقة جديدة فز ي

جانب نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الكويتى

ي تهدد األمن الدولي وتهدد المالحة البحرية وإمدادات النفط العالمية. 
 من أعمال التخريب، التى

مان
ُ
 سلطنة ع

ي خليج ُعمان  -يونيو / حزيران  ١٣الخميس، 
ز نفطي فز ي   -تخريب ناقلتير

أصيبت ناقلة كوكوكا كوريجيوس المملوكة لليابان، والتى

ي غضون ثالث ساعات ، بينما أصيبت الناقلة 
ز فز كانت تنقل الميثانول من المملكة العربية السعودية إل سنغافورة ، مرتير

ي كانت تحمل 
، التى ويجية، فرونت ألتير ار  00075اليز وكيماوية من اإلمارات إل تايوان ، حيث تعرضت ألضز طن من مادة النفتا البيى

ي مكالمات استغاثة. وأعقب تلك 
ناجمة عن الحريق. وساعد األسطول الخامس للبحرية األمريكية، ومقره البحرين، الناقلة بعد تلقى

ي أسعار النفط بأكير من 
ي هجوم3الهجمات زيادة فز

ي منطقة الخليج خالل شهر واحد،  ٪ حيث كان هذا ثابز
عىل ناقالت النفط فز

، تم تخريب أرب  ع ناقالت قبالة ساحل اإلمارات.  ي
ي الشهر الماضز

 حيث تم فز

ز العام لوزارة الخارجية العمانية بدر البوسعيدي إل رومانيا لتعزيز العالقات الثنائية. حيث  -يونيو/حزيران  ١٢األربعاء  وصل األمير

، بمن فيهم وزير الخارجية، تيودور فيوريل ميليكانو ، ورئيس الوزراء ، التقى السيد الب ز ز الرومانيير وسعيدي مع عدد من المسؤولير

ز عىل  كير
ي عدد من المجاالت، ال سيما االقتصادية واالستثمارية، مع اليى

ي وطرق تطويره فز
فيوريكا دانشيلو. وناقشوا التعاون الثناب 

 مشاركة القطاع الخاص. 

 

 دولة قطر

ي  -يونيو/حزيران  ١٣الخميس 
يف العمادي، بوزير االقتصاد والمالية الفرنىسي ، برونو لو ماير ، فز  وزير المالية القطري، عىلي شر

التقى

ي الفرنىسي  اتيجر ات للحوار االسيى ي والقضايا المتعلقة بالتحضير
-باريس لمناقشة العالقات االقتصادية واالستثمارية والتعاون الثناب 

ي الرب  ع األخير من عام القطري ، المق
. ٢٠١٩رر عقده فز  



ي خليج عمان، "بغض النظر عن هوية  - يونيو/حزيران ١٤الجمعة 
ز
نددت وزارة الخارجية القطرية بالهجمات عىل ناقىلي النفط ف

، مع دعوة جميع األطراف المعنية االمتناع عن مزيد  ا لألمن اإلقليمي ً ا مباشر
ً
 أن الهجوم كان تهديد

ً
،" مؤكدة ي

من التصعيد.  الجابز  

 

 

 

 المملكة العربية السعودية

ي المملكة العربية السعودية،  –يونيو / حزيران  ١٢األربعاء، 
ز
ي المدعومة من إيران مطار أبها الدولي ف

استهدفت ميليشيات الحوبر

ي تخضع لسيطرتهم. وأسفر الهجوم عن إصابة   ١٠٠والذي يقع عىل قرابة 
مدنيا بجراح.  ٢٦كيلوميى من حدود اليمن الشمالية، والتى

ة" وذكروا أن الهجوم تم بصاروخ كروز. وقد تبتز الحوثيون الهجو  م عن طريق شبكتهم اإلعالمية "المسير  

كة إكسون موبيل والمؤسسة السعودية للصناعات األساسية  - يونيو / حزيران ١٣الخميس،  كتا الطاقة العمالقة، شر أعلنت شر

ي مقاطعة 
ز
وكيماويات ف ي الرب  ع الثالث من عام بوال  (سان باتريسيو))سابك(، عن بدء بناء مجمع عمالق للبيى

ز
. ٢٠١٩ية تكساس ف

ي العالم، وقادر عىل إنتاج  اكير  وتشمل
ز
ز ومصنع جليكول  ١,٨مصنع لفصل اإليثان ف  من البولي إيثيلير

ز ي السنة، وحدتير
ز
مليون طن ف

ز  ك هو الثالث بير وع المشيى . الجدير بالذكر أن المشر ز ي ضمن خطة تعاون أكير تسمأحادي اإليثيلير
ز ويأبى كتير  "سلسلة مشاري    ع الشر

وع بحلول عام  .  ٢٠٢٢تنمية الساحل." يقدر أن ينتهي المشر ز ز األمريكيتير ي القارتير
ز
كة سابك للتوسع ف ي ضمن خطة شر

، وهو يأبى  

ة عن بعد )درونز( تحمل أسلحة،  -يونيو / حزيران ١٤الجمعة  ضت أنظمة الدفاع الجوي السعودية خمس طائرات مسير اعيى

. أطلقتها ميليشيات الحو ي ذلك مدينة خميس مشيط ومطار أبها الدولي
ي المدعومة من إيران باتجاه منطقة عسير الجنوبية، بما فز

بر

ي بصاروخ أطلقه 
ز من إصابة مطار أبها المدبز ي خليج عمان، وبعد يومير

ب الناقلة فز جاءت هذه االعتداءات بعد يوم من ضز

ز كثفوا هجماتهم ضد المملكة العربية السعودية خالل  شخًصا. الجدير بالذكر ان ٢٦الحوثيون، مما أسفر عن إصابة  الحوثيير

 . ز  الشهرين الماضيير

 

 اإلمارات العربية المتحدة 

ي زيارة 
ي ونائب القائد األعىل للقوات المسلحة اإلماراتية، إل ألمانيا فز وصل سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظتر

ي فرانك فاليى شتاينماير لمناقشة سبل تعزيز العالقات الثنائية والتعاون. وخالل 
ز التقى خاللها الرئيس األلمابز رسمية تستمر يومير

كل، ووزير الخارجية، هيكو ماس، لمناقشة تعزيز العالقات الثنائية الزيارة التقى م حمد بن زايد أيضا المستشارة األلمانية، أنجيال مير

ي المجاالت 
كل ومحمد بن زايد سبل تعزيز التعاون، ال سيما فز ي المنطقة. وناقشت كّل من المستشارة مير

وتطورات األوضاع فز

  التجارية واالقتصادية، ومكافحة اإلره
ّ
ي القضايا اإلقليمية، حيث اكد

د حرصه عىل التنسيق مع ألمانيا فز
ّ
اب والتطرف. سمو الشيخ أك

اتيجية.  اكتهما االسيى  اهتمامهما بتعزيز شر
ً
ز ايضا  كل من الطرفير

ي اإلمارات، منصور بن زايد آل نهيان -يونيو/حزيران  ١٣الخميس 
، رئيس استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير شؤون الرئاسة فز

ز عبد الملك والوفد المرافق له. وناقشوا العالقات الثنائية والتعاون إل جانب المشاري    ع االقتصادية  ي الدكتور معير
الوزراء اليمتز

ي اليمن. 
 واإلنسانية لدولة اإلمارات العربية المتحدة المنفذة فز


