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 مملكة البحرین
 الثالثاء، ٢٣ یولیو- وزیر الخارجیة البحریني، خالد بن أحمد آل خلیفة، یتلقى اتصال من اندرو موریسون، وزیر الشؤون الخارجیة

 للمملكة المتحدة للشرق األوسط ومكتب الكومینولث. خالل االتصال أكّد وزیر الخارجیة البحریّني على متانة العالقات الثنائیة،
 وخصوصًا بعد احتجاز ناقلة النفط البریطانّیة (ستینا إمبیرو) في مضیق هرمز، وأدان بشّدة تصرفات طهران في الخلیج العربي

  وتهدیدها لسالمة النقل البحري وخطوط االمداد.
 

 دولة الكویت
 األربعاء- ٢٤ یولیو: وزیر المملكة العربیة المتحدة لشؤون الطاقة، األمیر عبد العزیز بن سلمان آل سعود، یقوم بزیارة لدولة الكویت.

 حیث تأتي هذه الزیارة في إطار استكمال التشاور والتنسیق بین البلدین الشقیقین إلعادة اإلنتاج النفطي في المنطقة ذات اإلنتاج
 المشترك في الجنوب وذلك بعد استیفاء كل األمور الفنیة المطلوبة من الجانبین. وكان أمیر الكویت الشیخ صباح األحمد الجابر قد
 استقبل في وقت سابق من الیوم األمیر عبد العزیز بن سلمان والوفد المرافق وذلك بمناسبة زیارته للبالد. المنطقة المقسومة بین
 الكویت والسعودیة لم تنتج أي شيء منذ أن تم إغالق الحقول هناك بین عامي ٢٠١٤و ٢٠١٥، وذكرت الوكالة أن "المنطقة

 المقسومة" یمكنها ضخ حوالي ٥٠٠ ألف برمیل یومیا.

 الخمیس ٢٥ یولیو - عقدت الجولة الخامسة من المشاورات السیاسیة في برن بین الكویت وسویسرا، وتأتي هذه المشاورات بهدف
 تعزیز العالقات الثنائیة والتعاون. ترأس االجتماع كل من نائب وزیر الخارجیة الكویتي، خالد الجاراهللا، ووزیر الدولة السویسري

 للشؤون الخارجیة، باسكال بیریسویل. حیث تبادل الطرفان وجهات النظر حول آخر التطورات اإلقلیمیة وناقشا إنشاء منتدى
 .اقتصادي كویتي سویسري لتعزیز العالقات التجاریة واالقتصادیة

 
 الجمعة ٢٦ یولیو- استحوذت شركة البترول الكویتیة العالمیة التي تعد جزء من شركة البترول الوطنیة الكویتیة، على ٦٧ محطة بیع
 بالتجزئة في عموم إسبانیا، ، من شركة (ساراس انیرجیا).و تأتي  عملیة االستحواذ الجدیدة لتزید محطات الشركة من ١٠ مملوكة
  .حتى اآلن إلى ٧٧ محطة في إسبانیا.  في خطوة لتعزیز مكانتها في أوروبا ومنها في بلجیكا، إیطالیا، هولندا، والدول االسكندنافیة

 
 سلطنة ُعمان

 الخمیس ٢٤ یولیو- أربعة عشر ملیار دوالر هي حصیلة اخر إحصائیة قیمة الطلب على صكوك االستثمار الوطني، حیث من
 المتوقع ان تزداد قیمة شراء الصكوك التي تمتد الى خمس سنوات بین ٥٠٠ ملیون وملیار دوالر، اما بالنسبة للصكوك الممتدة لعشر

  سنوات فسیكون قیمة الطلب علیها بین ٢-٢,٥ ملیار دوالر
 

 الجمعة 25 یولیو - من المتوقع أن یجتمع وزیر الشؤون الخارجیة لسلطنة عمان یوسف بن علوي مع نظیره اإلیراني محمد جواد
 ظریف في طهران یوم السبت لمناقشة التطورات اإلقلیمیة األخیرة والتوسط في النزاع بین المملكة المتحدة وإیران حول ناقلة النفط

  .المحتجزة غریس١ وستینا إمبیرو
 

 دولة قطر
 استقبل رئیس وزراء ووزیر الداخلیة القطري عبد اهللا بن ناصر بن خلیفة آل ثاني، رئیس وزراء باكستان عمران خان والوفد

 المرافق له، وتأتي هذه الزیارة قبل توجههم إلى واشنطن العاصمة االمریكیة في زیارة رسمیة. أكدت باكستان وقطر خالل االجتماع
  التزامهما بتعزیز عالقاتهما في مختلف المجاالت بما في ذلك التجارة والطاقة واالستثمارات والطیران والزراعة.

 
 المملكة العربیة السعودیة

 
 األحد 21 یولیو – وافق جاللة الملك سلمان بن عبد العزیز آل سعود خادم الحرمین الشریفین على استضافة القوات المسلحة

 األمریكیة في المملكة للمساهمة في األمن واالستقرار اإلقلیمیین. وفقا للتقاریر سیتمركز حوالي ٥٠٠ من القوات األمریكیة بما في
 ذلك أفراد القوات الجویة، ومعدات عسكریة مثل الطائرات الحربیة وأنظمة الدفاع الصاروخي باتریوت، وذلك في قاعدة األمیر
 سلطان الجویة لتوفیر رادع إضافي وتعزیز القدرات للدفاع عن المملكة ومصالح الوالیات المتحدة اإلقلیمیة في ضوء التهدیدات

  .المتزایدة من إیران. من المتوقع أن تبقى القوات األمریكیة في المملكة طالما ظلت التوترات مع إیران عالیة
 

 



 

 الثالثاء ٢٣ یولیو - في أعقاب استیالء ایران یوم الجمعة الماضي على ناقلة النفط التي تحمل العلم البریطاني، ستینا إمبیرو في
 مضیق هرمز، وتهدیدات البالد للسفن التجاریة "المعادیة" ، حث مجلس الوزراء السعودي المجتمع الدولي على اتخاذ إجراءات
 مشتركة لمواجهة األنشطة اإلیرانیة الخبیثة تهدد حریة المالحة البحریة في الخلیج. وذكرت أن "أي تعطیل لحریة النقل البحري

 ".الدولي هو انتهاك للقانون الدولي ویجب على المجتمع الدولي أن یفعل ما هو ضروري لفرض االمن وردع إیران
 

 الخمیس ٢٥ یولیو - تتوقع أرامكو السعودیة استكمال توسیع خط أنابیب النفط بین شرق وغرب المملكة بحلول شهر أیلول-سبتمر.
 ستزید التوسعة من قدرة االنابیب لنقل النفط بمقدار ملیوني برمیل من النفط یومًیا إلى ٧ مالیین برمیل یومًیا، ویسمح للمملكة بشحن
 المزید من النفط من البحر األحمر، مع تقلیل اعتمادها على الصادرات من الخلیج العربي وتجنب مضیق هرمز الذي أصبح خطر

 .متزاید على السفن التجاریة وسط التهدیدات اإلیرانیة لحریة المالحة البحریة في المنطقة
 

 االمارات العربیة المتحدة
 الثالثاء، ٢٣ یولیو (تموز)- سافر محمد بن زاید آل نهیان، ولي عهد امارة أبوظبي ونائب القائد األعلى للقوات المسلحة اإلماراتیة
 إلى الصین ، حیث أجرى محادثات مع كبار المسؤولین بالدولة حول التعاون التجاري واألمني، و تتوافق هذه الزیارة مع  قیام

 فعالیات المنتدى االقتصادي اإلماراتي - الصیني ، الذي عقد في بكین بمناسبة زیارة محمد بن زاید. ووقعت اإلمارات والصین ١٦
 اتفاقیة في مختلف المجاالت، بما في ذلك االقتصاد والطاقة والبیئة. تضمنت اتفاقیات تعاون بین شركة بترول أبوظبي الوطنیة
 (أدنوك) ومجموعة وانهوا للكیماویات، و خصوصًا فیما یتعلق باستكشاف فرص قطاع التكریر والتسویق في اإلمارات العربیة

  .المتحدة والصین وإنشاء مشروع مشترك لشحن غاز البترول المسال، بقیمة تقدر بـ ١٢ ملیار دوالر
 

 الثالثاء ٢٣ یولیو - أكد أنور قرقاش ، وزیر دولة اإلمارات العربیة المتحدة للشؤون الخارجیة ، أنه على الرغم من سحب وإعادة
 انتشار القوات اإلماراتیة في الیمن ، ستحتفظ اإلمارات العربیة المتحدة بوجودها العسكري في البالد ، مع التركیز على تقدیم

  .المشورة ومساعدة القوات المحلیة لدعمها للحل السیاسي للصراع
 

 الخمیس ٢٥ یولیو - خالل الزیارة الرسمیة التي قام بها محمد بن زاید آل نهیان ، ولي عهد أبوظبي ونائب القائد األعلى للقوات
 المسلحة اإلماراتیة الى اندونیسیا، وقعت شركة بترول أبوظبي الوطنیة (أدنوك) وشركة مبادلة لالستثمار تعاوًنا مع شركات
 إندونیسیة في قطاع الطاقة بقیمة 9.7 ملیار دوالر ، واهمها فیما یتعلق بتخزین  البترول والغاز المسال في إندونیسیا ومصنع

 بتروكیماویات جدید في جاوا ، الجدیر بالذكر أن مقرها یقع في اإلمارات في /وقعت موانئ دبي العالمیة ، المشغل العالمي للموانئ
  .اتفاقیتین أولیتین لمشروع میناء الحاویات والخدمات اللوجستیة في جاوة الشرقیة

 
 
 

 


