
 

  النشرة األسبوعیة الخلیجیة
  من السابع للثاني عشر من تموز/یولیو

  اعداد نیكوال زوكالوفا
  ترجمة أحمد ساس

 
 مملكة البحرین

ثالث هو الموقع أن یذكر قائمتها. على البحرینیة الدلمون مدافن تالل تدرج (الیونیسكو) العالمي التراث لجنة یولیو/تموز- ٧                    األحد،
عام القائمة على ُأدرج والذي اللؤلؤ وطریق ٢٠٠٥ عام ُأدرج الذي البحرین قلعة موقعي الى إضافة القائمة تلك على للمملكة                      موقع
الجزء في تقع أثریا موقعا ٢١ من م، ق. ١٧٥٠- ٢٠٥٠ عامي بین ُشّیدت األثریة دلمون مدافن أن الدولیة، المنظمة وذكرت .٢٠١٢                      
قبل الثانیة األلفیة في مبكر وقت في دلمون حضارة ازدهار على شاهدة المدافن هذه أن "یونسكو" وأوضحت الجزیرة ، من                     الغربي

 المیالد، إذ اكتسبت البحرین أهمیة اقتصادیة كمركز تجاري، األمر الذي أتاح للسكان تطویر تقالید دفن معقدة لجمیع السكان.
 

 الثالثاء، ٩یولیو- حكومة البحرین تسن قانونًا جدیدًا یعتمد على محاصصة جدیدة متعلقة بالمناقصات الحكومیة، تمنح األفضلیة
 للشركات المتوسطة والصغیرة والتي تعداد موظفیها أقل من مئة موظف وتبلغ أقصى إیراداتها السنویة ٣ ملیون دینار (حوالي السبعة

  .ملیون یورو.) وتأتي هذه الخطوة لمساعدة هذه الشركات وتقویة االقتصاد المحلي
 

 دولة الكویت
الدولي اإلرهاب بین القائمة الصالت ازدیاد من یحذر العتیببي، منصور السفیر الدولي، األمن مجلس في الكویت لدولة الدائم                    الممثل
تجارة خالل من نشاطاتها تمول اإلرهابیة الجماعات أن حیث الدولیین. واألمن السلم على التهدید من تزید والتي المنظمة                    والجریمة

  المخدرات، األسلحة واالتجار بالبشر. العتیبي أكد على أهمیة تركیز الجهود المحلیة، اإلقلیمیة والدولیة لمكافحة هذه الظاهرة.
 

للشؤون لالتحاد العلیا الممثلة بحضور الكویت لدى بعثته مقر المقبل األحد یوم األوروبي االتحاد یفتتح یولیو/تموز- ١١                   الخمیس،
هذه ستكون حیث السبت. البالد إلى تصل التي موغیریني فیدیریكا األوروبیة، المفوضیة رئیس ونائبة واألمنیة السیاسیة                  الخارجیة

  البعثة الثالثة في دول الخلیج العربي بعد الریاض وأبو ظبي، في محاولة لقویة العالقة بین االتحاد ودولة الكویت.
 

  سلطنة ُعمان
 األربعاء، ١٠ یولیو/تموز - قام وزیر التجارة والصناعة العماني، علي بن مسعود السنیدي، باستقبال وزیر الصناعة والتجارة

 والمناجم اإلیراني، رضا رحماني، الذي كان یزور السلطنة، لمناقشة سبل تعزیز التعاون والعالقات الثنائیة في المجاالت االقتصادیة
 المختلفة، وخاصة في الصناعة والمعادن والقوى العاملة. كما أجرى الوزیر اإلیراني محادثات مع وزیر النقل واالتصاالت العماني،

 أحمد محمد سالم الفطیسي، حول تعزیز التجارة والتعاون في التنقیب عن الموارد الطبیعیة، وبحثا إمكانیة االستثمار مع المؤسسة
  .(العامة للمناطق الصناعیة (مدائن

 
 دولة قطر

 الثالثاء، ٩ یولیو/تموز- استقبل رئیس الوالیات المتحدة، دونالد ترامب، أمیر قطر، تمیم بن حمد آل ثاني، في البیت األبیض. حیث
 ركز الطرفان على العالقات االقتصادیة الثنائیة، ووقعا خمس اتفاقیات تجاریة جدیدة. الجدیر بالذكر أن وزارة الدفاع القطرّیة

 ستشتري أنظمة الدفاع الصاروخّي باتریوت، إضافة الى خمس طائرات شحن بوینغ ٧٧٧ وطائرة كبیرة المقصورة من غولف
 .ستریم ایروسبیس، ووافقت شركة شیفرون فیلیبس كیمیكال وقطر للبترول على تطویر وتشغیل مجمع للبتروكیماویات في قطر

 
 المملكة العربیة السعودیة

 األحد ٧ یولیو/ تموز- الملك سلمان بن عبدالعزیز یستقبل ووزیر الخزانة البریطاني فیلیب هاموند، كما حضر االجتماع المدیر
 التنفیذي لشركة "لندن ستوك اكستشینج" والمبعوث الخاص لرؤیة ٢٠٣٠ كین كوستا، والمستشار الخاص لوزیر الخزانة البریطانیة
 دانكن ماكورت. وناقش الطرفان العالقات االقتصادیة واالستثماریة الثنائیة، الطرح العام لعمالق النفط الوطني السعودي (آرامكو)،

 والتعاون األمني في ظّل التصعید األخیر من قبل إیران في منطقة الخلیج العربي. وقد حضر السید هاموند قبل یوم من لقائه من الملك
 سلمان ، االجتماع األول لمجلس الشراكة االستراتیجیة السعودیة البریطانیة االقتصادیة واالجتماعیة، حیث تباحث الطرفان طرق

 .تمكین العالقات التجاریة واالستثماریة المشتركة من خالل االستثمار المباشر وتبادل الخبرات
 
 األحد، ٧ تموز/یولیو- أعلن الناطق باسم قوات التحالف، الكولونیل تركي المالكي، أن قوات التحالف استطاعت صد هجوم طائرات

 بدون طیار(درونز) تحمل أسلحة، أطلقت من قبل میلیشیات الحوثي المدعومة من قبل إیران على اهداف مدنیة في المملكة العربیة
  السعودیة. ویذكر ان میلیشیات الحوثي كثفت هذه االعتداءات في األسابیع األخیرة.

 

 



 

لزیادة دوالر ملیار ١٨ بقیمة عقد ٣٤ یمنح (آرامكو) السعودیة العربیة المملكة في الوطني النفط عمالق – ٩یولیو/تموز                    الثالثاء،
 قدرته اإلنتاجیة بواقع ٥٥٠٠٠٠ برمیل في الیوم في حقلیي النفط مرجان وبّري.

 
ال٢١ سن تحت للرجال للسماح الوصایة نظام عن ستستغني السعودیة العربیة المملكة أن تفید تقاریر حزیران- یولیو/ ١٢                    الجمعة،

  والنساء فوق سن ال ١٨ بالسفر بدون إذن مسبق من الرجل الوصّي على العائلة.
 

 اإلمارات العربیة المتحدة
 االثنین، 8 یولیو/تموز - قدمت اإلمارات العربیة المتحدة ٥,٦ ملیار دوالر كمساعدات أجنبیة للیمن منذ أبریل ٢٠١٥، تم تخصیص

 معظمها للتنمیة وثلثها لإلغاثة اإلنسانیة. المستفیدون الرئیسیون هم محافظات عدن وحضرموت والحدیدة. تم تغییر جزء كبیر من
 الدعم من خالل المنظمات الدولیة ووكاالت األمم المتحدة. مثل الیونیسف، برنامج األغذیة العالمي، واللجنة الدولیة للصلیب األحمر،

  .المنظمة الدولیة للهجرة، ومكتب األمم المتحدة لتنسیق الشؤون اإلنسانیة، ووكالة األمم المتحدة لشؤون الالجئین
 

 األربعاء، ١٠ یولیو/حزیران - تستضیف أكادیمیة خولة بنت األزور العسكریة للنساء في أبو ظبي الجولة الثانیة من التدریب
 العسكري وحفظ السالم في عام ٢٠٢٠، بالتعاون مع وزارة الدفاع في اإلمارات العربیة المتحدة، ومنظمة األمم المتحدة للمرأة

 .واالتحاد العام النسائي االماراتي
 
 الخمیس ١١ یولیو – وفد رسمي مؤلف من وزیر الدولة لدولة اإلمارات العربیة المتحدة الدكتور سلطان الجابر ووزیر الدولة للتعاون

 الخارجي ریم الهاشمي، یصل الى برلین، كجزء من الجهود المبذولة لتمتین التعاون بین دولة االمارات وألمانیا. وناقش الوفد
 العالقات الثنائیة واألوضاع في كل من لیبیا، الیمن، إیران مع المستشارة األلمانیة أنجیال میركل والبروفیسور یان هاكیر ووزیر

 الدولة األلماني نایلس أّنین. وركز الطرفان أیضًا على العالقات التجاریة وسیاسة االستثمار التي تتبعها میركل ومستشارها
  .االقتصادي البروفیسور الرس هیندریك

 
 

 


