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 مملكة البحرین
 األحد، ١١ أغسطس- استقبلت رئیسة وزراء مملكة النرویج (إرنا سولبرغ) وزیر شئون مجلس الوزراء، محمد إبراهیم المطوع،

 حیث سلم الوزیر رسالة من رئیس الوزراء البحریني، األمیر خلیفة بن سلمان آل خلیفة، تضمنت خطط وسبل تطویر العالقات
 الثنائیة ودعوة لزیارة المملكة. حیث حصل وزیر شؤون مجلس الوزراء على جائزة ضیف الشرف النرویجي لعام ٢٠١٩، وذلك

  .تقدیرًا لجهوده لتعزیز السالم واألمن والتسامح والوئام اإلقلیمي والعالمي
 

 الثالثاء، ١٣ أغسطس- مملكة البحرین توقع اتفاقیة لشراء نظام دفاع ریثیون الصاروخي من الجیش األمریكي. حیث تتفاوض
 الحكومة األمریكیة مع الشركة المصنعة لتصنیع عدد غیر محدد من هذه األنظمة، ویذكر أن قیمة عقود بیع هذه األنظمة قد بلغت

 ٢،٧ ملیار دوالر العام الماضي. وقد صممت هذه المنظومة العتراض الصواریخ البالستیة وصواریخ كروز،  باإلضافة إلى
 .الطائرات المسیرة بطیار وبدون طیار، وسوف تعمل على تحسین قدرات البحرین الدفاعیة ضد التهدیدات اإلقلیمیة

 
 الخمیس ١٣، أغسطس- القائد األعلى لقوات الدفاع البحرینیة الفریق خلیفة بن أحمد آل خلیفة یزور وزارة الدفاع بالمملكة المتحدة،

 حیث استقبله الجنرال السیر نیكوالس كارتر، رئیس أركان الدفاع في المملكة المتحدة. حیث استعرض الطرفان العالقات الثنائیة
  .التاریخیة وناقشا سبل تعزیز التعاون العسكري بین البلدین

 
 دولة الكویت

 األربعاء، ١٤ أغسطس- وزیر الصحة الكویتي الدكتور باسل الحمود الصباح یترأس وفد دولة الكویت إلى المنتدى الصحي الصیني
 العربي الثاني الذي عقد في بكین في الفترة من ١٦ إلى ١٨ أغسطس، حیث سیشهد وزیرا الصحة الصیني والعربي وممثلون آخرون

  .إطالق اعالن بكین ٢٠١٩ حول التعاون الصحي الصیني العربي المشترك
 

 الجمعة، 16 أغسطس / آب - وزیر الخارجیة اإلیراني محمد جواد ظریف، سیزور الكویت یوم السبت، ١٧ أغسطس ، للقاء
  .مسؤولین كویتیین ، بمن فیهم نظیره الكویتي ، ومناقشة العالقات الثنائیة وآخر التطورات اإلقلیمیة

 
  سلطنة عمان

 األربعاء، ١٤ أغسطس- مزرعة ریاح الظفار تنتج أول كیلوواط ساعي من الطاقة الكهربائیة. حیث تعد هي األولى من نوعها في
 دول مجلس التعاون الخلیجي، وانشأت بتمویل من صندوق أبو ظبي للتنمیة، ویجب أن یتم تشغیلها بالكامل وتوصیلها بشبكة نقل

 الكهرباء في سلطنة عمان قریًبا حتى تتمكن من إطالق عملیات تجاریة في أواخر عام. من المتوقع أن تزود المزرعة ذات الثالث
 عشر توربین ریاحي طاقة نظیفة إلى ١٦٠٠٠ منزل في محافظة ظفار في السلطنة، مما یقلل من اعتماد السلطنة على الغاز الطبیعي

 .لتولید الطاقة ویقلل من انبعاثات ثاني أكسید الكربون بمقدار ١١٠٠٠٠ طن سنوًیا
 

 دولة قطر
 األحد، ١١ أغسطس - وزیر الخارجیة اإلیراني محمد جواد ظریف یصل في زیارة رسمیة إلى قطر، حیث أجرى محادثات مع كبار

 المسؤولین في قطر، وخاصة األمیر تمیم بن حمد آل ثاني ونائب رئیس الوزراء ووزیر الخارجیة، محمد بن عبدالرحمن آل ثاني.
 وناقشوا التوترات بین إیران والوالیات المتحدة في الخلیج. وقبل ذلك بیوم أجرى وزیر الخارجیة اإلیراني ظریف محادثات مع

  .الناطق باسم الحوثیین الیمنیین محمد عبد السالم في طهران
 

 األحد، ١١ آب / أغسطس - السفیر البولندي في قطر  یانوش یانكي یلتقي مع مساعد المدیر العام ألمن السواحل والحدود، المقدم عبد
 العزیز علي المهندي ، لمناقشة تعزیز التعاون المشترك بین بولندا وقطر وتدریب الطالب القطریین في األكادیمیة البحریة في غدینیا

  .- بولندا
 

 األربعاء، ١٤ أغسطس - تقاریر تفید أن تركیا تخطط لتوسیع وجودها العسكري وزیادة عدد الجنود المتمركزین في الدولة الخلیجیة
 الصغیرة بشكل كبیر. أبلغت صحیفة حریت الیومیة التركیة، أن تركیا تقوم ببناء قاعدة عسكریة جدیدة بالقرب من قاعدة طارق بن

  .زیاد العسكریة القطریة، والتي تستضیف حالیًا حوالي ٣٠٠٠ من القوات التركیة، ویتوقع افتتاحها في خریف عام ٢٠١٩
 

 



 

  المملكة العربیة السعودیة
 األحد، ١١ أغسطس- محمد بن سلمان بن عبدالعزیز آل سعود ولي العهد في المملكة العربیة السعودیة یتلقى مع الرئیس الیمني

 عبدربه منصور هادي لمناقشة تطور األحداث في الیمن، وخصوصًا بعد تصاعد وتیرة القتال في عدن، العاصمة المؤقتة للحكومة
 الشرعیة المعترفة دولیًا. حیث تدخل التحالف الذي تقوده السعودیة في عدن یوم األحد لدعم حكومة هادي بعد أن سیطر المجلس
 االنتقالي الجنوبي المدعوم من اإلمارات العربیة المتحدة على عدن خالل عطلة نهایة األسبوع باالستیالء على القواعد العسكریة

 للحكومة والقصر الرئاسي. یطالب االنفصالیون الجنوبیون عزل أعضاء حزب اإلصالح اإلسالمي والشمالین من السلطة في جنوب
 الیمن. دعت المملكة العربیة السعودیة األطراف المتحاربة في عدن إلى عقد اجتماع طارئ في المملكة العربیة السعودیة لحل النزاع
 حول السیطرة على عدن من خالل الحوار. أكد رئیس المجلس االنتقالي الجنوبي دعمه للتحالف في حربهم مع الحوثیین المدعومین

  .ایرانیًا ووافق على حضور االجتماع
 

 االثنین، 12 آب (أغسطس) - العاهل السعودي سلمان بن عبد العزیز آل سعود یقیم حفل استقبال سنوي لقادة الدولة والشخصیات
 اإلسالمیة والهیئات الحكومیة وضیوف الملك وغیرهم من المسؤولین الذین أدوا فریضة الحج هذا العام. وكان من بین الضیوف:

 الرئیس الیمني عبدربه منصور هادي. رئیس وزراء جیبوتي عبد القادر كامل محمد، رئیس وزراء غینیا الدكتور إبراهیم قصوري
 فوفان رئیس وزراء العراق السابق حیدر العبادي، رئیس حزب العدالة المالیزي أنور إبراهیم، نائب رئیس الوزراء المالیزي

  ..الدكتور وان عزیزة بنت وان إسماعیل واخرین
 
 االثنین، ١٢ أغسطس - تخطط أرامكو السعودیة أكبر منتج للنفط في العالم لشراء حصة ٢٠ ٪ في أكبر شركة لتكریر النفط في الهند،

 ریالینس إندستریز لیمتد، والتي تبلغ قیمتها اإلجمالیة ٧٥ ملیار دوالر، مما یضع قیمة حصة أرامكو الخامسة في الشركة ١٥ ملیار
  .دوالر

 
  االمارات العربیة المتحدة

العربیة المملكة الى یصل المسلحة القوات قائد ونائب ظبي أبو إمارة عهد ولي نهیان آل زاید بن محمد أغسطس- ١٢                      اإلثنین،
خالل سلمان. بن محمد عهده وولي سعود آل عبدالعزیز بن سلمان الملك رأسهم وعلى المملكة مسؤولي مع التقى حیث                     السعودیة،
حیث عدن، مدینة في الجنوب في خصوصًا الیمن في التطورات وأهم تعزیزها وطرق الثنائیة العالقات تطورات ناقشوا                   االجتماعات
للمبادرة دعمه عن عبر زاید بن محمد األخیرة. األسابیع في الحكومیة القوات مع باالقتتال االنتقالي الجنوبي المجلس قوات                    قامت

  السعودیة في دعم الحوار بین المتخاصمین.
 

 االثنین ١٢ أغسطس - حكومات فرنسا وإیطالیا واإلمارات العربیة المتحدة والمملكة المتحدة والوالیات المتحدة تصدر بیاًنا مشترًكا،
 رحبت فیه بهدنة عید األضحى في طرابلس - لیبیا. شددت الدول الخمس أیًضا على الحاجة إلى حل سیاسي للصراع ودعت جمیع

  .األطراف إلى حمایة المدنیین وموارد لیبیا النفطیة والبنیة التحتیة والبدء فوًرا في العمل على التوصل إلى اتفاق لوقف إطالق النار

 


