
ة   األسبوعية الخليجية النشر
  يوليو/تموز  ٥- يونيو/حزيران ٣٠

 زوكالوفا نيكول  اعداد 
 ساس أحمد  ترجمة

 
 البحرين مملكة

ق المستوى رفيع اإلقليم   المنتدى المنامة استضافت -يوليو/تموز٣ األربعاء، م " ٢٠١٩ األخض   القتصاد  حول أفريقيا  وشمال األوسط للشر
ّ
 ونظ

 األخض   القتصاد  حلول من مجموعة واستعرض أيام لثالث المؤتمر  امتد  المتحدة.  واألمم العالم   األخض   القتصاد  منظمة مع بالتعاون المنتدى
   األدلة، عىل القائمة

   بنجاح تنفيذها  تم والت 
ق منطقة ف    أفريقيا، وشمال األوسط الشر

ا
اتيجيات عن فضال   و  المطبقة الست 

 بفعالية أسهمت الت 
  
   للبيئة األعىل للمجلس التنفيذي الرئيس دينه، بن مبارك محمد  الدكتور  المتحدة.  لألمم المستدامة التنمية اهداف تحقيق ف 

 إىل دعا  البحرين ف 
يعات تعديل ، القتصاد  إىل النتقال لعملية واإلعداد  التشر ، األخض   

   أيضا  تساعد  قال، كما   والت 
 عىل والقضاء القتصادي النمو  عىل الحفاظ ف 

  الطبيعة.  عىل والحفاظ المناخ وشؤون البيئة حماية حول مض  مع تفاهم مذكرة البحرين وقعت المؤتمر، هامش عىل الفقر. 
 

، التطور  لمواكبة المبذولة الجهود  من كجزء  -يوليو/تموز٣ األربعاء،  
   المتحدة المملكة إىل ضمستن أنها  البحرين أعلنت التقت 

 القواعد  اختبار  ف 
   الصناع   الذكاء لتوظيف الرشادية

   الرابعة" الصناعية للثورة العالم   القتصادي "المنتدى منظمة قبل من والمصممة العام، القطاع ف 
 والت 

   الصناع   الذكاء نشر  اىل تهدف
   عالمال عىل األوىل من الدولتان كال   بذلك وستكون العام.  القطاع ف 

 سيساعد  حيث الرشادية القواعد  هذه اختبار  ف 
   العالم حول للحكومات وفهم مساعدة عىل الختبار  هذا 

   الصناع   الذكاء وتطبيق فهم ف 
  اليومية.  الحكومية العمال ف 

 
 

 الكويت دولة
كة التوجيهية للجنة عشر  الرابع اللقاء خالل -وليو/تموز ٤ الخميس يطانية، الكويتية المشت  كة عمل خطة عىل دانلالب اتفقت التر  لألشهر  مشت 
   المقبلة، الستة

ضالم من والت     التعاون تعزز  أن فت 
، األمن الدفاع، الستثمار، التجارة، ضمنها  ومن مجالت  عدة ف   

ان  ان، امن السيتر  الهجرة، الطتر
، يةالخارج وزير  نائب اللجنة ترأس حيث والصحة.  البيئة  

   الدولة وزير  الجارهللا خالد  الكويت 
يطان  ق لشؤون التر  اندرو  الدكتور  ألوسط،ا الشر

  العسكري.  والتدريب بالتعاون اتفاقات منها  يذكر  اتفاقيات عدة ووقعا  الجلسة رئاسة الطرفان وتشارك . موريسون
 

  والكويت السعودية العربية المملكة حققت -حزيران يوليو، ٤ الخميس،
 
   تقدما

 
ا    كبتر
 تكون وبذلك المحايدة.  بالمنطقة المتعلقة المحادثات ف 

   النفط انتاج إعادة نحو  تتجهان البلدان
كة الحقول مناطق ف     المشت 

 وتوقف الوطنية، بالسيادة بالمساس متعلقة ألسباب قبل من توقفت الت 
   اإلنتاج
   المناطق هذه ف 

   برميل ٠٠٠,٥٠٠ ب استطاعتها  وتقدر  ،٢٠١٤ عام ف 
.  بير   خالف بسبسب اليوم ف    الطرفير 

 
  ُعمان سلطنة
،  الخارجية لوزارة العام المير   البوسعيدي وبدر  عمان، لسلطنة الخارجية الشؤون وزير  ،هللا عبد  بن علوي بن يوسف -يوليو/تموز ١ الثنير 
 السلطنة بير   الثنائية العالقات لمناقشة السويشية، الخارجية للشون الدولة وزير  بايريسويل، باسكال مع منفصلة محادثات أجريا  العمانية،
  وتطويرها  وسويشا 

 
 لتحقيق المفاوضات لتقوية والسبل اإلقليمية التطورات عىل الطرفان وركز  والسياسية.  القتصادية بالمجالت  وخصوصا

  للمنطقة.  والستقرار  المن
 
األربعاء ٣ يوليو، حزيران:  قام وفد  من غرفة تجارة وصناعة ُعمان، برئاسة رئيس مجلس اإلدارة قيس بن محمد  اليوسف، بالمشاركة باإلضافة 
   لندن.  وهدفت القمة اىل تعزيز  التعاون القتصادي وتعزيز  التجارة 

يطانية لعام ٢٠١٩ والمعقودة ف     القمة العربية التر
اىل عدة وفود  عربية ف 

   أصدرت 
   سلطنة عمان وذلك يعزى اىل القوانير   الت 

  بريطانيا  تعد  المستثمر  األكتر  ف 
 
الثنائية بيي    الدول العربية وبريطانيا.  الجدير  بالذكر  أن

  .    هدفت اىل تعزيز  الستثمار  الخارجر 
 فيها  والت 

  
 دولة قطر  

الخميس، 4 يوليو/تموز- استضافة العاصمة البلجيكية اجتماع رفيع المستو  بير   دائرة العمل الخارجر   األوروبية وو زارة الخارجية القطرية حيث 
، ووزير  الدولة القطري  يعد  هذا  الجتماع األول من نوعه.  ترأس الجتماع من الطرف األورونر   هيلغا  شميد، األمينة العامة لدائرة العمل الخارجر 
   ٧ مارس ٢٠١٨.  

، نتج عن الجتماع البدئ التنفيذي لتفاقيات التعاون الموقعة بير   الطرفير   ف   
للشؤون الخارجية، سلطان بن سعيد  المريخ 

   مجالت  
  التحاد  األورونر   وقطر  وتعزيز  التعاون بينهما  ، ل  سيما  ف 

حيث ناقشت هذه المشاورات السياسية رفيعة المستوى العالقات بير 
   سوريا، أفغانستان، السودان 

   اليمن، القرن الفريق 
، األوضاع ف     الخليج العرنر 

  عىل التطورات األختر ة ف 
 
األمن ومكافحة اإلرهاب.  وركزوا  ايضا

   األمم المتحدة عىل مدار  الخمس سنير   القادمة. 
 وليبيا.  وتوعدت قطر  بمساهمة تقدر  ٦٦,٥ مليون دولر  لمكتب مكافحة اإلرهاب ف 

 
 المملكة العربية السعودية 

ين ألكتر     وىل   عهد  المملكة العربية السعودية محمد  بن سلمان بن عبد  العزيز  آل سعود  قمة مجموعة العشر
السبت، ٢٩ يونيو/حزيران - حض 

   الخليج، أكد  للقادة أن المملكة ل  تسىع إىل الحرب مع إيران، وشدد  
   حديثه عن التوترات ف 

   أوساكا  باليابان.  وف 
ين ف  اقتصادات العالم العشر

ا  تجاه طهران وسياساتها  العدوانية لمنع المزيد  من التصعيد.  ووافق محمد  بن سلمان  ا  أكت   تشددا
ا
ورة أن يتخذ  المجتمع الدوىل   موقف

عىل ض 
عىل تعميق العالقات التجارية وأمن الطاقة ومكافحة اإلرهاب مع الهند  ، وأجرى محادثات خاصة مع الرئيس الروس   ، فالديمتر  بوتير   ، 
   ناروهيتو.  

اطور  اليابان  الرئيس األمريك   ، دونالد  ترامب ، رئيس وزر اء سنغافورة ، ىل   هسير   لونج ، الملكة ماكسيما  من هولندا  ، واإلمتر



   
، األمن المان   

   ستوىل   أولوية خاصة لمواضيع  كاألمن الغذان 
ين التالية بير   ٢١و  ٢٢ من نوفمتر  ٢٠٢٠، والت  وستستضيف الرياض قمة العشر

  .  والطاقة، البيئية، الرعاية الصحية، التعليم والقتصاد  الرقم 
 

 ،  
الثالثاء، ٢ يوليو/تموز- المملكة العربية السعودية ستواصل الستعدادات المرتبطة بإجراءات الطرح العام الوىل   لعمالق النفط الوطت 

كة السعودية للصناعات األساسية )سابك(  أرامكو.  وقال وزير  النفط السعودي، خالد  بن فالح، قال إن بعد  الستحواذ  عىل ٧٠ بالمئة من الشر
   وقت 

   مارس من هذا  العام، وبعد  العرض الناجح للديون ف 
   من صندوق الستثمار  السعودي ف 

   تمت بقيمة ٦٩ بليون دولر  امريك   ف 
والت 

   ٢٠٢٠ أو  ٢٠٢١.  الجدير  بالذكر  أن اإلعالن عن 
   التخطيط لالكتتاب العام، المقرر  عقده ف 

  ف 
 
   قدما

سابق من هذا  العام، يمكن للمملكة المض 
ا.  تسىع المملكة إىل تقييم أرامكو  مقابل     عام 2016  كجزء من خطة رؤية المملكة 2030 القتصادية قبل تعليقه جزئيا

   العام ف 
الكتتاب بدأ  ف 

   التاري    خ.  
كة مقابل ١٠٠ مليار  دولر  ، مما  يجعله أكتر  الكتتاب العام ف     الشر

 2 تريليون دولر  ، مما  سيتيح لها  بيع حصة ٥ ٪ ف 
 
   فينا، لمنظمة الدول المصدرة للنفط )أوبك( واألعضاء من خارج أوبك، 

الثالثاء، ٢ يوليو/  حزيران- خالل الجتماع الوز اري السادس، المقام ف 
   إنتاج النفط لمدة 9 إضافية أشهر  حت   ٣١ 

والمعروفير   مجتمعة باسم أوبك بلس، وافق الوزراء ال  ٢٤ عىل تمديد  التخفيضات الطوعية ف 
   هذه 

   ديسمتر  ٢٠١٨.  وف 
  سارية المفعول منذ  الجتماع الوزاري السابق ف 

 
   بلغت ١,٢ برميل يوميا

مارس ٢٠٢٠.  حيث  كانت التخفيضات الت 
   صبغة رسمية عىل العالقة 

   إذا  وافقت عليها  الحكومات الوطنية ، ستضق 
ا  عىل مسودة ميثاق التعاون، والت 

ا
المناسبة، وافق وزراء الطاقة أيض

   أوبك.  
 والتعاون طويل األجل بير   دول أوبك وغتر  األعضاء ف 

 
( اتفاق تعاون مع مجموعة باراماونت الجنوب افريقية وه    كة الصناعات العسكرية الوطنية السعودية)سام  األربعاء، 3 يوليو  - وقعت شر
  مع رؤية المملكة المتمثلة برفع الناتج المحىل   للصناعات العسكري ال ٥٠ 

 
ان والتكنولوجيا، وذلك تماشيا    مجال الطتر

كة عالمية رائدة ف  شر
  .  

  اىل إرساء منظومة صناعية متكاملة للدفاع البحري، الجوي واألرض 
 
 بالمئة اىل ٢٠٣٠.  وتهدف ايضا

 
 

   
ة عن بعد  )درونز(، أطلقتها  ميليشيات الحون  ضت قوات الدفاع الجوي السعودية طائرات مسلحة مستر الجمعة، ٥ يوليو  /  تموز  - اعت 

   المملكة العربية 
   اليمن باتجاه جازان.  حيث هذه المحاولت  ضمن سلسلة هجمات أخرى لستهداف المدنيير   ف 

المدعومة من إيران ف 
 السعودية.  

 
 

 اإلمارات العربية المتحدة 
كة  كة توباز  للطاقة والبحرية، وه   شر    العالم، عىل شر

  دنر   العالمية، أحد  أكتر  مشغىل   الموان    ف 
كة موان   ، 1 يوليو/تموز  – استحوذت شر الثنير 

كة النهضة للخدمات ، وشر  
يطان  ، المدرجة بسوق مسقط، مقابل١,٠٨ مليار  دولر.  (RNSS) لوجستيات بحرية، ن بنك ستاندرد  تشارترد  التر

ق األوسط وغرب إفريقيا.  ستساعد  عملية الستحواذ  الجديدة موان        بحر  قزوين والشر
   تضم 118 سفينة ، بشكل أساس   ف 

تعمل توباز  ، الت 
   بحر  قزوين ، وزيادة أحجام 

دنر   العالمية عىل توسيع عملياتها  لتشمل مجالت  أعمال جديدة، مثل الخدمات اللوجستية البحرية، ل  سيما  ف 
ق والغر ب.    المرور  العابر  عتر  أذربيجان داخل الممر  التجاري بير   الشر

 
 
   13 قطاعا  مفتوحا  أمام المستثمر  األجنتر   

كات "122 نشاطا  اقتصاديا  ف  الثالثاء، ٢ يوليو/  تموز  - ستسمح دولة اإلمارات العربية المتحدة الشر
   قانونا  جديدا  لالستثمار  األجنتر   

   محاولة لجذب المستثمرين الدوليير    كانت اإلمارات أقرت العام الماض 
ا، ف  للتملك لغاية 100 بالمئة قطاعا

كات اإلماراتية.     بعض الشر
 يسمح لألجانب بتملك أكت   من 49 بالمئة وحت   100 بالمئة ف 

 
   الخليج.  

ء لقواتها  ومعداتها  من اليمن وسط تصاعد  التوترات مع إيران ف   الخميس، ٤ يوليو  /  تموز  - بدأت اإلمارات سحب بط 
 
 
 
 


