
ة   األسبوعية الخليج نشر
  أيلول/سبتمب   ٢٩
 زوكالوفا نيكول  اعداد: 

  ساس أحمد  ترجمة: 
 

 البحرين
   يعقد  وفنلندا  البحرين بي    السياسية االستشارة اجتماع -أكتوبر ١ الثالثاء،

 
   الرئيس العضو  ه   فلندا  أن يذكر  حيث ،هيلينسك   العاصمة ف

 
 ف

   الخارجية الشؤون وزارة وكيل من كل االجتماع ترأسو  . الحالية للدورة األوروب    المجلس
 
 آل أحمد  بن هللا عبد  الشيخ الدكتور  البحرين ف

ق إفريقيا  لقسم العام والمدير  خليفة، ة الفنلندية الخارجية الشؤون بوزارة األوسط والشر  االجتماع ناقش حيث ،ميكوال  كيسا   - لينا  السفي 
   سيما  ال  التعاون تعزيز 

 
.  واالستقرار  األمن لضمان والتطرف اإلرهاب مكافحة ف  العالميي  

 
ك     اجتماع مشير

 
   ، تشارك ف

   بلجيكا  وممثل االتحاد  األوروب    وحلف الناتو، الدكتورة بهية جواد  الجيشر
 
ة البحرين ف األربعاء، ٢ أكتوبر  - سفي 

   بروكسل .  وأشادت بالتعاون السياس   والعسكري 
 
   مقر  الناتو  ف

 
   مبادرة اسطنبول للتعاون ف

 
بي    مجلس شمال األطلش   والدول األعضاء ف

 ،  
اب     مختلف المجاالت، وال  سيما  مكافحة اإلرهاب واألمن السيي 

 
كة مع الناتو  ف ورة مواصلة الجهود  المشير بي    الجانبي    وأكدت عىل ض 

  .  لتعزيز  األمن اإلقليم   والدول 

 
، خالد  بن أحمد  بن محمد  آل خليفة، يستقبل رئيس أركان المملكة المتحدة   

ين األول - وزير  الخارجية البحرين  الخميس، ٣ أكتوبر  /  تشر
   مختلف المجاالت.  

 
، اللورد  جورج روبرتسون، لمناقشة تعزيز  التعاون ف  

يطاب  السابق، اللورد  ديفيد  ريتشاردز، وعضو  مجلس اللوردات الي 
   الشؤون الداخلية للمملكة 

 
   مكافحة اإلرهاب ورفض التدخل الخارج    ف

 
حيث عي   اللورد  جورج روبرتسون عن دعمه لجهود  البحرين ف

  .  
لماب     عقدت حول تعزيز  التعاون الي 

 وهذا  خالل محادثات مع رئيس مجلس النواب البحرينية فوزية بنت عبد  هللا زينل النر
 

  الكويت
.  حيث يتم  ان للطاقة خالل العامي    المقبلي   وع   الزور  وخي     مشر

، ٣٠ سبتمي   - الكويت تخطط لبيع ٢٦٪ -٤٤٪ من حصصها  ف  االثني  
كة شمال     شر

اكة عن خطط إلدراج ٥٠٪ من حصتها  ف  اآلن مناقشة تفاصيل البيع.  باإلضافة إل ذلك، أعلنت الهيئة الكويتية لمشاري    ع الشر
اكة بي     وع الزور  المستقل للمياه والطاقة الشمال  ، وسيكون االكتتاب العام األول من نوعه من حيث الشر

   تدير  مشر
الزور  األول، النر

انية الحكومية عن طريق جذب استثمار  القطاع     الكويت، وذلك  كجزء من جهود  الكويت لتوزي    ع مداخل المي  
القطاعي    العام والخاص ف 

  .  الخاص األجنن  
 
، خالد  الجارهللا ، إن الكويت تدرس االنضمام إل تحالف األمن البحري الدول   ، وه     

الثالثاء، ١ أ كتوبر  - قال نائب وزير  الخارجية الكوينر
   الخليج العرب    ومضيق هرمز  وباب آل المندب وبحر  عمان.  

   تقودها  الواليات المتحدة لحماية حرية المالحة التجارية ف 
المهمة البحرية النر

اليا  والبحرين والمملكة العربية السعودية واإلمارات العربية  يذكر  أن التحالف حاليا  يتكون من الواليات المتحدة والمملكة المتحدة وأسير
 المتحدة.  

 
   ، خالد  ناض  الروضان ، يوافقان 

، مصطف   فارانك ، ووزير  التجارة والصناعة الكوينر ك 
األربعاء، ٢ أكتوبر  - وزير  الصناعة والتكنولوجيا  الير

   الذكرى ال ٥٥ من تشكيل 
   انقرة ف 

   الصناعة والتكنولوجيا  واالقتصاد  واالستثمارات، وذلك خالل اجتماعهما  ف 
   ف 
عىل تعزيز  التعاون الثناب 

 العالقات الثنائية.   
 

 عمان سلطنة
   مسؤولي   ال كبار   - أكتوبر  ١ الثالثاء، 

 رفيع والوفد  العطية، محمد  بن خالد  القطري الدفاع ووزير  الوزراء رئيس نائب يستقبلون عمان سلطنة ف 
   السلطنة، إل أيام ثالثة واستمرت القطري الوفد  بها  قام زيارة خالل له، المرافق المستوى

 اإلقليم   الوضع مناقشة حول عىل ركزت والنر
 السيد  الوزراء مجلس وزراء رئيس نائب القطري الوفد  مع اجتماعات عقدوا  ينالذ العمانيي    المسؤولي    بي    من وكان العسكري.  التعاون وتعزيز 
 أحمد  الفريق السلطان المسلحة القوات أركان رئيس البوسعيدي، سعود  بن بدر  الدفاع شؤون عن المسؤول الوزير  ،سعيد  آل محمود  بن فهد 
   حارث بن

، الملك   الجو  لسالح العام القائد  النبهاب   
، مطر  بن عىل   بن مطر  العماب   

ال العمانية الملكية البحرية وقائد  العبيداب   هللا عبد  األمي 
 آخرين. و  الريش   خميس بن

 
الجمعة، ٤ أكتوبر  - السلطان قابوس بن سعيد  آل سعيد  يصدر  العديد  من المراسيم الملكية صادق من خاللها  عىل االتفاقية الشاملة 
مة بي    عمان والمجر  حول التنازل     بي    عمان والمملكة المتحدة اعتباًرا  من مايو  ٢٠١٩ واالتفاقية المي 

للصداقة القائمة والتعاون الثناب 
ات لحامىل   جوازات السفر  الدبلوماسية والخاصة والخدمية اعتباًرا  من أبريل ٢٠١٨، سيتم تفعيل هذه المراسيم اعتباًرا   المتبادل عن التأشي 

   الجريدة الرسمية.  
ها  ف   من يوم نشر

 
 قطر  



   قطاع الطاقة وذلك خالل زيارة 
 
امهما  بتعزيز  العالقات الثنائية واستكشاف التعاون ف ، ٣٠ أيلول /  سبتمي   - قطر  ولبنان تؤكدان الير  االثني  

وت، حيث أجرى محادثات مع عدة مسؤولي    لبنانيي    مثل رئيس الوزراء  يدة الكعن    ال بي 
لوزير  الدولة لشؤون الطاقة القطري سعد  بن شر

   .  
ان باسيل، ووزير  الطاقة والمياه ندى البستاب   سعد  الحريري، ووزير  الخارجية جي 

 
   قطر  يوسف بن محمد  العثمان فخرو  أنه يجري حالًيا  إعداد  

 
الثالثاء، ١ أكتوبر  - أعلن وزير  التنمية اإلدارية والعمل والشؤون االجتماعية ف

   انتهاكها  من قبل أصحاب العمل خاصة فيما  يتعلق 
 
   استمرت ف

   البالد  لتحسي    حقوق العمال، والنر
 
المزيد  من اإلصالحات لقواني    العمل ف

   العاصمة الدوحة.  وأكد  عىل الحاجة ال التعاون بي    الحكومة والقطاع الخاص من أجل تنفيذ  
 
ببناء منشآت لكأس العالم ٢٠٢٢ المقام ف

  هذه اإلصالحات بنجاح.  
 

  السعودية العربية المملكة
ال فهد  بن  ال جيم مالوي، قائد  القوات البحرية الملكية السعودية، نائب األمي  األحد، ٢٩ سبتمي   - قائد  القيادة المركزية األمريكية األدمي 
   الرياض لمناقشة تنسيق الجهود  العسكرية للحفاظ عىل الردع وتقوية الدفاع البحري السعودي ضد  االستفزازات 

 
، ف عبد  هللا الغفيىل 
  والهجمات اإليرانية. 

 
   القوات المسلحة الملكية السعودية 

 
الثالثاء، ١ أكتوبر  - أعلنت وزارة الدفاع السعودية أنه يمكن للمرأة السعودية اآلن أن تتقدم للخدمة ف

اير      في 
 
   المملكة ف

 
  بااللتحاق بأجهزة األمن ف

ً
   صفوف القوات الخاصة.  يذكر  أنه تم السماح للنساء أوال

 
وأن تشغل مناصب عسكرية ف

٢٠١٨ 
 
، والذي ركز  عىل  ا  استثنائًيا  لرؤساء األركان بدول مجلس التعاون الخليج  

ً
الخميس، ٣ أكتوبر  - استضافت المملكة العربية السعودية اجتماع

كة لتعزيز  الدفاع ومواجهة التحديات اإلقليمية.  حيث أدان القادة العسكريون الهجمات عىل حرية المال حة  الجهود  العسكرية المشير
ب، إل جانب انتهاك بعض المجال الجوي لدول مجلس التعاون     مضيق هرمز  وهجمات ١٤ سبتمي   عىل النفط السعودي المير

التجارية ف 
   الدول مستعدة للتعامل مع التهديدات، مؤكدة أن 

الخليج    لتنفيذ  الهجمات، وأكدوا  أن دول مجلس التعاون الخليج    القوات المسلحة ف 
   مجلس التعاون الخليج    يعتي   هجوًما  عليها  جميًعا .  

 الهجوم عىل أي عضو  ف 
 

 المارات 
و" وطاقمها، الذين  كانت تحتجزهم إيران منذ      "ستينا  إمبي 

يطاب     تحمل العلم الي 
األحد، ٢٩ سبتمي   )أيلول( – إطالق شاح ناقلة النفط النر

  .    دب  
   ميناء راشد  ف 

 ١٩ يوليو، وذلك  كرد  عىل احتجاز  سلطات جبل طارق للناقلة "جريس ١" التابعة إليران، ورست بعد  ذلك ف 
 

ان والبنوك     قطاعات الطي 
األحد، ٢٩ سبتمي   - وافق مجلس الوزراء بدولة اإلمارات العربية المتحدة عىل خطة لتوفي   ٢٠٠٠٠ وظيفة ف 

  .  
   السنوات الثالث المقبلة، وحجز  ٣٠٠ مليون درهم لتدريب ١٨٠٠٠ مواطن إمارابر

والتأمي    والعقارات واالتصاالت السلكية والالسلكية ف 
   ١٦٠ مهنة وتوفر  

   دولة اإلمارات العربية المتحدة ف 
   هذه الخطوة ه   جزء من جهود  التوطي    وتعهد  باألولوية الممنوحة لمواطن 

وتأبر
   المؤسسات الحكومية للمواطني    اإلماراتيي    فقط.  

 مناصب إدارية ف 
 

يز   األحد، ٢٩ سبتمي   - استقبل محمد  بن زايد  آل نهيان ول   عهد  أبوظن    والقائد  األعىل للقوات المسلحة بدولة اإلمارات، أنطونيو  لوبي    إسير
لمانية بي    اإلمارات العربية المتحدة واالتحاد   وايت، ، حيث ركز  الطرفان بشكل خاص عىل العالقات الي  سكرتي   عام حزب الشعب األوروب  

ك.    األوروب    وتبادلوا  وجهات النظر  حول العديد  من القضايا  اإلقليمية والدولية ذات االهتمام المشير
 

ين األول - اختتم وزير  الشؤون الخارجية والتعاون الدول   بدولة اإلمارات العربية المتحدة، عبد  هللا بن زايد  آل 
الجمعة، ٤ أكتوبر  /  تشر

  خاللها  مع وزير  الخارجية األمريك   مايك بومبيو، و مستشار  البيت األبيض جاريد   
نهيان، زيارته للعاصمة األمريكية واشنطن، حيث التفر

كوشي  ، والمبعوث الرئاس   لشؤون الرهائن هيو  دوجان، وأعضاء لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ ولجنة العالقات الخارجية 
   مكافحة اإلرهاب والتطرف والعالقات التجارية.  

 بمجلس الشيوخ، و آخرين.  وسلطوا  الضوء عىل الحاجة إل استمرار  التعاون ف 


