
 

 

 نشرة الخليج األسبوعية

 بريلأ ٢٦-٢١

 مملكة البحرين: 

خليفة إلى العاصمة المجرية بودابيست، حيث التقى  آل سلمان بن عيسى بن حمد الملكسافر جاللة  –بريل أ ٢٣ الثالثاء

على سبل تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين في مختلف المجاالت  الزيارة ركزت. "يانوش أدير"مع الرئيس المجري 

في المجاالت كافة  اضافة الى التطورات الراهنة على الساحتين االقليمية والدولية والقضايا ذات االهتمام المشترك

االقتصادية  عقد اجتماع اللجنةودعا الطرفان إلى  .في القطاعات البيئية واالقتصادية واالستثمارية وخصوصا  

 . لمذكرة التفاهم في مجال التعاون االقتصادي والفني الموقعة بين البلدينتفعيال   المشتركة

ماركس " السيدخليفة وزير داخلية مملكة البحرين آل  عبد هللااستقبل الفريق أول الشيخ راشد بن  –ابريل ٢٥الخميس, 

حيث  .مدير المعهد الدولي للدراسات االستراتيجية "باكيت توماس" والسيرالبريطاني  الرقميمستشار األمن  "ويليت

 .أهمية التعاون التقني وتبادل الخبرات والتدريب في مجاالت االمن الرقمي الطرفانتباحث 

 مدير ليوين فان جيفري السيد الخارجية، وزير مساعد الدوسري جبر بن فيصل بن عبد هللااستقبل  -أبريل ٢٥الخميس 

وتباحث الطرفان سبل تعزيز التعاون المشترك بما يخدم مصالح  .هولندا مملكة خارجية بوزارة األوسط الشرق إدارة

 البلدين. 

 دولة الكويت:

 الدفاع وزير الصباح األحمد صباح ناصر الشيخ الوزراء ووزير الداخلية باإلنابة مجلس رئيس التقى –بريلأ ٢٢ن اإلثني

للبالد. الوزير الكندي زار أيضا ، اإلمارات  زيارته بمناسبة وذلك له المرافق والوفد "سجان سيلج هارجيت "الكندي

العراق. حيث التقى ايضا  بالمبتعثين العسكريين الكنديين في تلك المناطق. و ،الهاشمية األردنية العربية المتحدة، المملكة

خصوصا  بعد هزيمة "داعش". وألمني التحديات على الصعيد اؤولين تطوين العالقات المشتركة ووتباحث مع عدة مس  

 سلطنة ُعمان: 

البريطانية -لندن، العاصمة البريطانية، االجتماع الخامس عشر لمجموعة العمل العُمانية استضافت –أبريل ٢٥, الخميس

لوزير  إضافةالمشتركة بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي أمين عام وزارة الخارجية، ونظيره البريطاني مارك فيلد، 

الذي يغطي حاليا  العالقات في الشرق األوسط وشمال إفريقيا. تباحث األطراف  "ألن دنكن"الدولة لشؤون أمريكا واوروبا 

 العالقات العُمانية البريطانية وسبل تعزيز الشراكة االستراتيجية بين البلدين.  

 دولة قطر: 

 الخارجية وزير الخميس، اليوم ثاني، آل الرحمن عبد بن محمد الشيخ القطري، الخارجية وزير الوزراء رئيس نائب لتقى

واشنطن عاصمة الواليات المتحدة األمريكية. بومبيو أثنى على  إلى قام بها التي الزيارة إطار في بومبيو، مايك األميركي

أفغانستان، ليبيا,  جهود المسؤولين القطريين. و تباحث الطرفات عدة مواضيع في الكثير من البلدان ومنها أهمها في:

 السودان. والجهود المبذولة لمكافحة المد اإليراني.

 المملكة العربية السعودية: 

مليار دوالر لجمهورية  ٣المملكة العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة تقدم دعم مالي بقيمة  –أبريل  ٢٢اإلثنين 

الشقيقة. السودان   

 للجنة الثامن بالرياض االجتماع العربية الخليج لدول التعاون لمجلس العامة األمانة مقر في عقد –أبريل ٢٣الثالثاء 

 الشراكة تعزيز إطار في وذلك البريطانية الحكومة من ووفد التعاون لمجلس العامة األمانة بين المشترك التعاون

 المعتمدة، العمل خطط لتنفيذ المشتركة الفعاليات بحث المتحدة االجتماع والمملكة التعاون مجلس بين االستراتيجية

 .٢٠١٩سنة  خالل الجانبان سينظمها التي العمل وورش لالجتماعات، والتحضير

 



 

 

 هامش على الجبير أحمد بن عادل األستاذ الوزراء مجلس عضو الخارجية للشؤون الدولة وزير –أبريل ٢٣الثالثاء 

مع  "تشابوتوفيتش ياتسيك" بولندا جمهورية خارجية وزير اليوم جنيف في اإلنسان حقوق لمجلس األربعين الدورة أعمال

وأبرز المستجدات  ناقش الطرفان العالقات الثنائية، إضافة الى الموضوعات ذات االهتمام المشترك،. ووفده المرافق

 .الدوليةاإلقليمية و

ترأس نائب وزير دفاع األمير خالد بن سلمان الوفد السعودي لمؤتمر األمن الدولي في دورته  –أبريل ٢٤األربعاء 

مؤتمر: من بين المواضيع التي نوقشت في الوحيث أقيم بين الثالث و العشرين و الخامس و العشرين من أبريل.  الثامنة،

شدد األمير خالد على ومكافحة اإلرهاب. سبل في تأمين االستقرار وخصوصا  في سوريا وأهميته التعاون الدولي و

 ".سيرغي شويغو"الشراكة السعودية الروسية في لقاء على هامش المؤتمر مع وزير الدفاع الروسي 

الرياض.  مقرها في اجتمعت بعثات الدول األعضاء في التحالف اإلسالمي لمكافحة اإلرهاب في –أبريل ٢٥الخميس 

 السودان، السعودية، فلسطين، مان،عُ  النيجر، مالي، لبنان، األردن، القمر،جزر  الدش،بنغ البحرين،الدول تتمثل ب:  وتلك

اليمن. اإلمارات و  

استضاف اجتماع لمناقشة الشأن اليمني في العاصمة  "جيرمي هانت"وزير الخارجية البريطاني  –أبريل ٢٦ الجمعة

الواليات المتحدة. ومثل المملكة و اإلمارات االجتماع ممثلين عن المملكة العربية السعودية، وحضرالبريطانية لندن. 

العربية السعودية وزير خارجيتها الجبير وعن اإلمارات العربية المتحدة وزير الخارجية األمير عبدهللا بن زايد بن سلطان 

األمريكي لشؤون الشرق األدنى. هدف هذا االجتماع كان نهيان. بينما عن الواليات المتحدة مساعد وزير الخارجية  آل

لليمن مارتن غريفيث. ومناقشة تطورات الوضع اليمني إلتمام عملية السالم ودعم مساع مبعوث األمم المتحدة  سبق  

. "عبدهللا بن زايد ال نهيان"و  "الجبير", "هانت "هذا االجتماع مشاورات بين كل من  

: اإلمارات العربية المتحدة  

نهيان زيارة رسمية لعدة دول أوروبية لمناقشة  آلوزير خارجية دولة اإلمارات عبدهللا بن زايد عقد  –ابريل ٢٣الثالثاء 

اليمني. حيث استقبله في روما وزير الخارجية الوضع الليبي وناقش أيضا ائية و التعاون في عدة مجاالت. والعالقات الثن

في لندن اجتمع مع يفيس لوديغيان". و-ه الفرنسي "جيانفي باريس اجتمع مع نظير. و"اينزو موافيرو ميالنيسي"اإليطالي 

 . "جيرمي هانت"وزير الخارجية 

االقتصادية  "البريطانية-اإلماراتية" انية لندن االجتماع الخامس للجنةأقيم في العاصمة البريط –أبريل ٢٤األربعاء 

ترأس االجتماع من ولعالقات االقتصادية التعاون المشترك بين البلدين. المشتركة. وتضمنت أعمال االجتماع سبل تقوية ا

 ، "فيرهيد "والبارونة االقتصاد بوزارة االقتصادية الشؤون وزارة وكيل "محمد ابن عبد العزيز الشحي"الطرف اإلماراتي 

 االقتصادية الشراكة تعزيز إلى االجتماع وناقش ويهدف .المتحدة المملكة في للصادرات والترويج للتجارة الدولة وزيرة

 الصناعي التعاون تطوير االجتماع يبحثها التي المجاالت بين ومن تكامل فيها يوجد ال التي المجاالت في خاص بشكل

 الصحية والرعاية الطاقة مجاالت في الفرص على خاص بشكل التركيز وسيتم. المتبادل للمملكة التصدير واستراتيجية

 والتجارة والتكنولوجيا والمهنية المالية والخدمات والتعليم التحتية والبنية االصطناعي والذكاء والفضاء الرقمي واألمن

 الثنائية.

 "المطروشي سعيد عبدهللا أحمد" الدكتور الروماني الريفية والتنمية الزراعة وزير "دايا بيتري" التقى –أبريل ٢٥الخميس 

 من وفد حضره الذي اللقاء، خالل الجانبان بوخارست. ناقش العاصمة في الوزارة بمقر وذلك رومانيا لدى الدولة سفير

 دولة بين الثنائية العالقات تعزيز سبل اإلدارة، مجلس رئيس نائب "الدرعي هللا عبد خديم" برئاسة القابضة الظاهرة شركة

 الصديقين. البلدين بين الزراعي المجال في التعاون وتكثيف وتنمية ورومانيا المتحدة العربية اإلمارات

 

 

 


