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 مملكة البحرین
 

الثاني، حسین بن عبداهللا الملك جاللة مع هاتفیة مكالمة أجرى خلیفة، آل عیسى بن حمد البحرین، ملك سمو مایو- ٢٧                      اإلثنین،
في المشترك التعاون توسیع على وحرصهم الثنائیة العالقات متانة على الطرفان أّكد حیث الهاشمیة، األردنیة المملكة                  ملك
فعالیات القادم یونیو ٢٦ إلى ٢٥ بین ما ستستضیف البحرین مملكة أن التنویه یجدر الصدد، هذا وفي المجاالت.                    جمیع
في المقترحة السالم خطة لمناقشة المؤتمر هذا فعالیات وتأتي الفلسطیني. الشعب ورخاء بسالم المعني االقتصادي                 المؤتمر
الخطة من السیاسي للجانب التطرق دون الفلسطینیة األراضي في االستثمارات تشجیع على ستركز والتي األوسط،                 الشرق
العربیة والمملكة المتحدة العربیة اإلمارات من كل تأكید من الرغم على مشاركته األردن ملك یؤكد لم اآلن إلى                    المقترحة.

 السعودیة وقطر مشاركتها.
 

رصینة مالیة سیاسة لتطبیق الموازنة تهدف حیث ،٢٠١٩-٢٠٢٠ موازنة البحرین الوزراء مجلس اقّر ٣٠مایو-                الخمیس،
و٣,٩ ٢٠١٩ عام في ٤,٧ الى وصل الذي المالي العجز وخفض النفقات مع الدخل لموازنة یهدف الذي البرنامج مع                     تتماشى
المیزانیة عجز ان یذكر للمواطنین. والخدمات العمل فرص وخلق االقتصادي النمو ضمان الموازنة وتهدف .٢٠٢٠ ال                  في

  في سنة ٢٠١٨ المقدر ب ٦,٢ كان اقل بمقدار الثلث من المتوقع ٩,٨.
 

  دولة الكویت
 الخمیس،٣٠ مایو- خالل القمة العاجلة لدول مجلس التعاون الخلیجي الستة في مّكة المكّرمة، قام سمو امیر الكویت صباح
 األحمد الجابر الصباح بدعوة القادة الخلیجین لتجنب خالفاتهم وإعادة تمتین العالقات بین الدول األعضاء لتجاوز التحدیات
 والحفاظ على األمن اإلقلیمي. وذكر في دعوته النزاع في الیمن، سوریا، لیبیا، والوضع المتأزم في السودان والجزائر تلك
 الملفات العالقة بحاجة الى حل.  واكد سمو األمیر أن لغة العقل یجب ان تطغى، والحوار هو الحل الوحید لتجنب اتون حرب
 جدیدة في المنطقة. واقترح ایضًا ان التواصل مع إیران مهم وشرح بوضوح أن "العدید من العوامل والممارسات الخاطئة"

  .أدت إلى تصاعد كل التورتر
 
 

 سلطنة ُعمان
والكویت ُعمان سلطنة خلیجیة، دول ثالث في بجولة عراقچی، عباس اإلیراني، الخارجیة وزیر نائب قام مایو- ٢٧                   اإلثنین،
حول ظریف، جواد محمد اإلیراني، الخارجیة وزیر من رسالة ولتوصیل المتحدة الوالیات مع الحوار قنوات لفتح                  وقطر،
وبدر الخارجیة، الشؤون عن المسؤول الوزیر علوي، بن یوسف السلطنة، في التقى حیث والتحدیات. اإلقلیمي                 الوضع
محمد الخارجیة، ووزیر الوزراء رئیس نائب مع قطر في محادثات ایضًا وأجرى الخارجیة. لوزارة العام األمین                  البوسعیدي،
وقال الصباح. الخالد صباح ، الخارجیة ووزیر الوزراء رئیس بنائب عراقچی التقى الكویت في ،اما ثاني آل الرحمن عبد                     بن

 عراقچی إن إیران مستعدة إلنشاء آلیات إقلیمیة للدخول في حوار وتعاون بناء مع دول الخلیج العربي.
  

 دولة قطر
 

 األحد، ٢٦ مایو- أجرت شركة قطر لالستثمارات الریاضیة، وهي هیئة مملوكة للدولة، محادثات لشراء حصة في نادي لیدز
 یونایتد اإلنجلیزي لكرة القدم. ستسمح الصفقة لدولة قطر بدخول كرة القدم اإلنجلیزیة ألول مرة وتوسیع حصصها في أندیة

 .كرة القدم األوروبیة حیث تستحوذ حالیًا نادي باریس سان جرمان الفرنسي
 

 األربعاء، ٢٩ مایو / أیار، وصل رئیس الوزراء ووزیر الداخلیة القطري، عبد اهللا بن ناصر آل ثاني، إلى المملكة العربیة
 السعودیة للمشاركة في القمم الثالث: قمة مجلس التعاون الخلیجي، القمة العربیة، والقمة الرابعة عشرة لمنظمة التعاون

 اإلسالمي المنعقدة في مكة المكرمة في الفترة بین ٣٠-٣١ مایو، لمناقشة التوترات اإلقلیمیة المتصاعدة. حیث ُتعد هذه الزیارة
 .الرسمیة هي األولى من نوعها على هذا المستوى منذ بدایة األزمة الخلیجیة في ال ٢٠١٧

 
 المملكة العربیة السعودیة

 



 الثالثاء، ٢٨ أیار / مایو - صادقت لجنة منع الجریمة والعدالة التابعة لألمم المتحدة في العاصمة النمساویة فیینا، باإلجماع
 على مشروعات القرارات األربعة التي شاركت المملكة بتقدیمها والمتعلقة بمكافحة االستغالل الجنسي لألطفال والتعدي
 علیهم جنسیا عبر اإلنترنت، وتقدیم المساعدة التقنیة من أجل تنفیذ االتفاقیات والبروتوكوالت الدولیة المتعلقة بمكافحة

 اإلرهاب، وتعزیز المساعدة التقنیة وبناء القدرات بغیة تقویة التدابیر الوطنیة والتعاون الدولي من أجل مكافحة الجریمة
 .السیبرانیة

 
 االثنین، ٢٧ أیار / مایو- قال المتحدث باسم التحالف العربي، العقید تركي المالكي، إن ملیشیات الحوثیین المدعومة من إیران

 في الیمن كثفوا جهودهم لمهاجمة ناقالت النفط في البحر األحمر، والتي إذا نجحت، فسیكون لها تأثیر كبیر على البیئة تأثیر.
 وذكر أن هناك ٢٢٦ صاروًخا بالیستیًا أطلقها الحوثیون على المملكة العربیة السعودیة منذ ٢٦ مارس ٢٠١٥، وأكد أنهم

  (وثقوا معلومات حول تزوید الحرس الثوري اإلیراني هذه المیلیشیات بالصواریخ والقوارب والطائرات بدون طیار(درونز
 

 الخمیس، ٣٠أیار -استضافة مكة المكّرمة قمتین طارئتین لمجلس التعاون الخلیجي وقادة الدول العربیة، وتأتي القمم في
 محاولة لتنسیق المواقف واالستجابة المشتركة للتحدیات اإلقلیمیة. حیث أدان قادة دول الخلیج الست واألمین العام لمجلس
 التعاون الخلیجي الهجمات األخیرة التي قام بها الحوثیون في الیمن، المتمثلة بإطالقهم صواریخ وقذائف محمولة بطائرات

 مسیرة عن بعد على بعض الدول األعضاء في المجلس. وادانوا ایضًا سیاسات إیران اإلقلیمیة التي تزعزع استقرار المنطقة
 حیث ُسلطوا الضوء على ضرورة تشكیل الیة موحدة لضمان األمن وتوحید الموقف من األعمال العدائیة اإلیرانیة. اما خالل
 القمة الطارئة لجامعة الدول العربیة، أصدر القادة بیاًنا، أدانوا فیه بشكل خاص: الهجمات األخیرة على سفن المملكة العربیة

 السعودیة واإلمارات العربیة المتحدة، والسلوك اإلیراني في سوریا، واستخدام الصواریخ البالیستیة اإلیرانیة من قبل
 الحوثیین المتمركزین في الیمن ضد المملكة العربیة السعودیة، والتدخل في الشؤون الداخلیة للبحرین ودعم الجماعات

 اإلرهابیة المحلیة، واحتالل إیران للجزر اإلماراتیة الثالث. ودعا ایضا القادة العرب المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف أكثر
  .تشدًدا من إیران فیما یتعلق بأنشطتها اإلقلیمیة العدائیة

 
 الجمعة، ٣١ مایو- أقیم االجتماع الدوري الرابع عشر لمنظمة التعاون اإلسالمي على مستوى القادة، والذي كان بعنوان یدًا
 بید نحو المستقبل، الذي یجري في مكة المكرمة. وكان على رأس أجندة االجتماع مواضیع عاجلة ومنها الصراع الفلسطیني

 اإلسرائیلي، انتشار العدائیة ضد المسلمین حول العالم، العنف والتطرف، میلیشیات ایران في الشرق األوسط وهجمات
  .الحوثیین ضد المملكة العربیة السعودیة

 
  اإلمارات العربیة المتحدة

 
 األحد، ٢٥ أیار / مایو - شارك وزیر تطویر البنیة التحتیة بدولة اإلمارات العربیة المتحدة، الدكتور عبد اهللا بن محمد النعیمي
 في القمة السنویة لمنتدى النقل الدولي ٢٠١٩ والذي عقد في الیبزیغ ، ألمانیا. وحضر المؤتمر حوالي ٦٥ وزیرًا و١٠٠٠
 مشارك من أكثر من ٧٠ دولة. وأجرى وزیر دولة اإلمارات العربیة المتحدة محادثات مع كریس جریلینج ، وزیر الدولة

 للمملكة المتحدة للنقل ، على هامش المؤتمر، حول الفرص الممكنة للشراكة بین البلدین وسبل تطویر التعاون في القطاعات
 .الرئیسیة ، مثل االستثمار والتجارة والطیران والنقل

 
 األربعاء ٢٩ مایو – دخل اآلن اتفاق التعاون الدفاعي المشترك بین اإلمارات والوالیات المتحدة، الموقع في وقت سابق من
 هذا العام، المتحدة حیث التنفیذ. حیث یهدف هذا االتفاق إلى تعزیز التنسیق العسكري الثنائي، وتمتین الشراكة العسكریة

 والسیاسیة واالقتصادیة وزیادة التعاون في شؤون الدفاع بین الطرفین للحفاظ على األمن في الخلیج. وتزامن تفعیل االتفاقیة
 زیارة جون بولتون الى أبو ظبي ، حیث أجرى محادثات مع ولي العهد ونائب القائد األعلى للقوات المسلحة اإلماراتیة ،

  .محمد بن زاید آل نهیان ، حول جهود التنسیق المشتركة ل مكافحة العنف والتطرف واإلرهاب
 

 الخمیس، ٣٠ مایو: أطلقت شركة اتصاالت اإلماراتیة المتعددة الجنسیات اول ُمخدمات لشبكة الجیل الخامس في الشرق
 األوسط وشمال افریقیا. الشبكة ستكون متاحة ألجهزة الجیل الخامس في إمارات: أبوظبي، دبي، الشارقة، عجمان وستوفر
 سرعة عالیة ستصل الى ١ غیغابایت في الثانیة مع زمن وصول یقدر ب ١ میللي ثانیة، أي حوالي اسرع أربعین مرة من

  .شبكة الجیل الرابع
 


