ر
نشة الخليج األسبوعية
 ٢٨-٢٣حزيران/يونيو
إعداد :نيكول زوكالوفا
ترجمة :أحمد ساس
مملكة البحرين
ر
المقتحة
الخميس ٢٥ ،يونيو/حزيران -استضافة العاصمة البحرينية (المنامة) الورشة القتصادية لخطة السالم القتصادية
امريكيا ر
ن
يومي .وهدفت الخطة تشجيع النمو القتصادي والستثمار األجنت نف كل من قطاع غزة
والت استمرت لمدة
ن
الفلسطيت اإلرسائيل .وتسىع الخطة لجذب استثمار يقدر
والضفة الغربية والمنطقة بشكل عام وذلك لحل مشكلة الرصاع
ن
بقيمة  ٥٠مليار دولر امريك نف ر
ن
ن
سني القادمة.
وحرص الجتماع ممثلي عن كل من :مملكة البحرين ،مرص ،األردن،
العش
ن
ومسئولي نف كل من مؤسسة النقد الدول ،البنك الدول وفريق
المملكة العربية السعودية ،الوليات المتحدة ،اإلمارات،
من التحاد األوروب.
ن
مدعومي
الثالثاء  ٢٧يونيو/حزيران -تعرضت السفارة البحرينية نف العاصمة العراقية بغداد لالعتداء من قبل  ٢٠٠متظاهر
بالفلسطيت وبافتعال ن
ن
ن
اضار
البحريت
من الميليشيات الشيعية الممولة من إيران .وقد قام المتظاهرون باستبدال العلم
مادية للبناء الداخل للسفارة .ر
ر
وتأب هذه الحتجاجات كرد عل استضافة المنامة للقمة القتصادية الت تشكل الجزء
ن
ن
البحريت باستدعاء السفت صالح عل المالك
الفلسطيت .وجاء الرد الرسم
القتصادي لخطة السالم لدعم المستقبل
ن
لالستشارة .وحملت الحكومة البحرينية حكومة العراق عل مسؤولية حمايتها للبعثة الدبلوماسية ومبعوثيها ف العراق كما
تنص معاهدة فينا للعالقات الدبلوماسية الموقعة نف عام .١٩٦١
دولة الكويت
األحد  ٢٣يونيو /حزيران -مبعوث التحاد األوروب لمملكة البحرين ،الكويت ،عمان ،قطر ،المملكة العربية السعودية
ومنظمة التعاون الخليج ،مايكل ست ن
ر
الكويت ،جمال الغانم ،يوقعان اتفاقية ن
بي التحاد
فوب دارسو ،ونائب وزير الخارجية
ن
األوروب والكويت لفتتاح البعثة الدائمة ف الكويت لالتحاد األوروب.
ر
الكويت ،خالد الجارهللا  ،محادثات مع وزير الدولة األيرلندي
الخميس ٢٧ ،يونيو/حزيران -أجرى نائب وزير الخارجية
ن
ر
للمغت ن
بي والتنمية الدولية  ،سياران كانون  ،نف دبلن .وناقش الطرفان إنشاء سفاراتهم ف عواصم بعضهم البعض وتوسيع
المصالح المتبادلة وعدة أمور ر
مشتكة أخرى.
سلطنة ُعمان
األربعاء  ٢٦يونيو/حزيران  -أعلنت وزارة الخارجية ُ
ن
فلسطي  ،كدليل عل التضامن
العمانية أنها ستفتح سفارتها نف رام هللا،
ن
ن
ن
الفلسطينيي .حيث ستكون سلطنة ُعمان أول دولة ف الخليج العرب ر
ن
الت لديها بعثة دبلوماسية ف األراض
مع
الفلسطينية.
.
ن
/
األربعاء ٢٦ ،يونيو حزيران  -استقبل الوزير العماب المسؤول عن الشؤون الخارجية ،يوسف بن علوي بن عبد هللا ،وزير
ن
ر
والمغت ن
األردب ،أيمن الصفدي ،نف مسقط .حيث تم خالل اللقاء بحث سبل تعزيز العالقات الثنائية ،وتم
بي
الخارجية
ر
ن
تسليط الضوء عل ضورة إقامة دولة فلسطينية عل أساس حدود عام  ١٩٦٧وأهمية العمل المشتك والحوار للحد من
التوترات نف الخليج.
دولة قطر
ن
األحد  ٢٣يونيو/حزيران -األمت القطري ،تميم بن حمد آل ن
ثاب ،يعقد مباحثات ر
الباكستاب ،عمران
مشتكة مع رئيس الوزراء
ن
خان ،نف العاصمة الباكستانية اسالم اباد .ووقع الطرفان ثالث مذكرات تفاهم للتعاون ف مجال الستثمار والتجارة وإقامة
مجموعات عمل للتنسيق نف شؤون السياحة والتمويل ،وايضا سيتم انشاء مجموعات خاصة لمنع تمويل اإلرهاب وغسيل
األموال .وتبعت الزيارة اعالن قطر  ٣مليارات ر
تأب عل شكل قروض واستثمار ر
مبارس نف باكستان.

المملكة العربية السعودية
األحد ٢٣ ،يونيو  /حزيران  -أصيب مطار أبها الدول نف السعودية بقصف من طائرة مستة بدون طيار (درون) أطلقتها
ميليشيات الحوب المدعومة من ايران  ،مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة سبعة آخرين .ن
وف مساء األربعاء من نفس
األسبوع ،ر
اعتاض طائرة أخرى بدون طيار من قبل قوات الدفاع الجوي السعودية .أما نف يوم الخميس ،ر
نشت المملكة
العربية السعودية دوريات أمنية اضافية نف محافظة العريضة الجنوبية عل الحدود الجنوبية مع اليمن.
األربعاء ٢٦ ،يونيو  /حزيران  -أجرى محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ،ول العهد السعودي ونائب رئيس الوزراء
ووزير الدفاع ،مع رئيس كوريا الجنوبية ،مون جاي إن ،حول تعزيز العالقات الثنائية ،نف العاصمة الكورية سيؤول .ن
وف
أعقاب المحادثات ،وقع البلدان اتفاقيات بقيمة  8.3مليار دولر ،ر
والت تشمل صفقة بقيمة  ٦مليار دولر لعمالق النفط
ن
تقتض توسيع مصفاة النفط ر
والت ن
الوطت ،أرامكو ،ر
ن
والبتوكيماويات ،إس أويل ،وتوسيع صناعة بناء السفن ف المملكة عن
ن
طريق ر
الشكة الكورية لبناء السفن والهندسة البحرية .وي هدف البلدان عل توسيع تعاونهما ف مختلف المجالت وخصوصا
الطاقة الهيدروجينية والدفاع والتكنولوجيا والتصالت وصناعة السيارات والبنية التحتية الذكية والخدمات الطبية.
واتفقوا ايضا عل إنشاء "مكتب تحقيق رؤية المملكة  " ٢٠٣٠نف سيؤول والرياض وذلك ضمن خطة المملكة لتطوير
القتصاد المحل.
اإلمارات العربية المتحدة
ن
الثني ٢٤ ،يونيو  /حزيران  -استقبل محمد بن زايد آل نهيان ،ول عهد أبوظت ونائب القائد األعل للقوات المسلحة
اإلماراتية  ،مايك بومبو  ،وزير الخارجية األمريك  ،الذي وصل من زيارته إل المملكة العربية السعودية لمناقشة التوترات
المتصاعدة مع إيران  ،وإقامة تحالف ر
استاتيج ن
بي الوليات المتحدة ودول الخليج بشأن التحدي اإلير ناب وتشكيل
تحالف عالم لمواجه الدعم اإلير ناب لإلرهاب.
األربعاء ٢٦ ،يونيو  /حزيران  -عقد وزير القتصاد اإلمار راب ،سلطان بن سعيد المنصوري ،وباتريزيو فوندي  ،سفت التحاد
بي دولة اإلمارات والتحاد األوروب .ومن ن
األوروب لدى اإلمارات  ،محادثات حول التعاون نف مجال التنمية ن
بي
الت تمت مناقشتها ً
الموضوعات الرئيسية ر
أيضا مفاوضات التجارة الحرة ن
بي التحاد األوروب ودول مجلس التعاون
ن
ر
ر
الخليج وإمكانية إطالق مجلس أعمال تجاري اإلماراب األوروب المشتك ف دولة اإلمارات العربية المتحدة خالل معرض
إكسبو دب .٢٠٢٠
الخميس 27 ،يونيو  /حزيران  -ترأس وزير دولة اإلمارات العربية المتحدة لشؤون الدفاع ،محمد بن أحمد البواردي  ،وفد دولة
ر
المشتك
اإلمارات لحضور اجتماع منظمة حلف شمال األطلس (الناتو) نف بروكسل  ،حيث ناقش وزراء دفاع الناتو اإلنفاق الدفاع
ن
ومهمة أفغانستان والجهود المبذولة لتجنب المزيد من التصعيد مع إيران .وعل هامش المؤتمر ،عقد وزراء دفاع األطراف ف الئتالف
ً
ً
وأيديولوجيا .كما أجرى الوزير البواردي محادثات منفصلة مع
عسكريا
العالم لهزيمة داعش محادثات حول كيفية القضاء عل داعش
ن
األمي العام لحلف الناتو  ،وروز غوتيمولر  ،ووزير دفاع أفغانستان  ،أسد هللا خالد  ،ووزيرة القوات المسلحة الفرنسية  ،فلورنس
نائب
بارل  ،حول تعزيز التعاون الدفاع.

