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 مملكة البحرین
مشتركة، أمنیة بعثة ستشكالن األمریكیة المتحدة الوالیات بحرّیة الى إضافة الملكیة بحریتها أّن البریطانیة المملكة أعلنت أغسطس- ٥                    اإلثنین،
خطوط في اإلسالمیة إیران جمهوریة قبل من التجاریة السفن احتجاز حوادث بعد وخصوصًا هرمز مضیق في التجاریة السفن أمن لحمایة                      وذلك
األمن مؤتمر خالل األوروبیین والحلفاء أمریكا مع محادثات بعد المملكة قرار وجاء الماضي. الشهر العربي الخلیج في االستراتیجي                    النقل
تشهد والتي اإلقلیمیة التطورات على كَرّد عقد والذي (تموز)، الماضي الشهر من والثالثین الحادي في البحرین مملكة في عقد الذي                      البحري

  اعتداءات متكررة من إیران وأذرعتها اإلرهابیة.
 
 اإلثنین، ٥ أغسطس- البحرین تستضیف ورشة عمل تناقش األمن البحري والطیران في الحادي والعشرین والثاني والعشرین من أكتوبر (تشرین
 األول) والتي تعد تكملة للورشة التي عقدت في وارسو. وتهدف الورشة الى تطور التعاون األمني واإلقلیمي في الشرق األوسط. ویذكر أنه سیتم
 تنظیم ورشات عمل أخرى: مجموعة العمل حول األمن السیبراني التي تستضیفها كوریا الجنوبیة (٧-٨ أكتوبر) ، مجموعة العمل المعنیة بحقوق

 اإلنسان التي تستضیفها الوالیات المتحدة (١٠-١١ أكتوبر) ، مجموعة العمل حول أمن الطاقة التي تستضیفها بولندا (٢٤ -٢٥ أكتوبر) وفریق
  .(العمل المعني بانتشار الصواریخ الذي استضافته رومانیا (١٤-١٥ نوفمبر

 
 الكویت

 اإلثنین، ٥ أغسطس- سافر الفریق السیر جون لوریمر،  كبیر مستشاري الدفاع في المملكة المتحدة للشرق األوسط، الى دولة الكویت حیث التقى
 نائب رئیس الوزراء ووزیر الداخلیة الكویتي، خالد الجراح الصباح، لمناقشة القضایا األمنیة والتعاون الثنائي القوي تاریخیا. وفي وقت الحق
 استقبله رئیس الحرس الوطني الكویتي، مشعل األحمد الصباح، لمناقشة سبل تعزیز التعاون العسكري، ال سیما من خالل الدورات التدریبیة

  .المشتركة وتبادل المعلومات والخبرات
 

 الثالثاء ٦ أغسطس - التقى النائب األول لرئیس مجلس الوزراء ووزیر الدفاع الكویتي، ناصر صباح األحمد الصباح، مكالمة هاتفیة من وزیر
 الدفاع اإلیراني، أمیر خاتمي، لمناقشة سبل تعزیز العالقات الثنائیة وهنئه بقدوم عید األضحى ودعاه لزیارة إیران. وأعرب الجانبان عن

  .حرصهما على تعزیز العالقات بین البلدین
 

 سلطنة ُعمان
 الثالثاء، ٦ أغسطس- زارت بعثة من وزارة الخارجیة الُعمانیة الضفة الغربیة لمتابعة إجراءات فتح البعثة الدبلوماسیة على مستوى سفارة هناك.
 وزارت البعثة رأس السلطة الفلسطینیة محمود عباس في رام اهللا، حیث أكدت البعثة أهمیة التحرك الدبلوماسي لتقویة العالقات الثنائیة. یذكر أن

 هذه البعثة الدبلوماسیة هي األولى من نوعها بین دول مجلس التعاون الخلیجي والخامسة عربیًا إضافة الى مصر األردن المغرب وتونس في
  .األراضي الفلسطینیة

  
  .الخمیس، ٨ أغسطس- الشركة الوطنیة الصینیة للنفط مددت عقود تنقیبها في القطاع الخامس لمدة ١٥ عام

 
 دولة قطر

 االثنین، ٥ أغسطس- كشف تقریر لصحیفة التایمز اللندنیة أن بنك الریان-لندن والذي یتخذ من العاصمة البریطانیة-لندن-مركزًا له بتقدیم خدمات
 مالیة للعدید من الكیانات البریطانیة المرتبطة باإلسالمیین، والتي تم إغالق حساباتها بسبب المخاوف األمنیة، على سبیل المثال كانت جمعیة

خیریة تّم تصنیفها من قبل الوالیات المتحدة على أنها كیان إرهابي احدى عمالءه. الریان-لندن مملوك بنسبة ٧٠٪ من قبل بنك الریان القطري و
  .٣٠٪ من قبل صندوق الثروة السیادیة القطري

 
 األربعاء، ٨ أغسطس- قدم ثمانیة الجئین سورین من بلدهم الى أوروبا بشكل قصري دعوى أمام المحكمة العلیا في لندن ضد بنك الدوحة، الذي
 لدیه مكتب في لندن، بسبب الخسارة واألضرار بسبب تسهیل البنك لتحویل األموال إلى الجماعات اإلرهابیة أثناء الحرب األهلیة السوریة ومنها
 جبهة النصرة المرتبطة بتنظیم القاعدة. وتشمل المزاعم شقیقین قطریین سوریین معتز ورامز الخیاط، وهما عضوان تنفیذیین في شركة (اوربان

  .كون) وشركة المقاوالت ( یو سي سي ) والتي تتخذ من الدوحة مركز لها. البنك ینفي هذه التهم
 

 المملكة العربیة السعودیة
 األربعاء،٧ أغسطس- دعا مركز الملك سلمان لإلغاثة األمم المتحدة ومنظماتها اإلنسانیة للتحقیق في فساد واستغالل المساعدات اإلنسانیة للیمن

 وزیادة الشفافیة حول استخدام تبرعات المملكة الكبیرة لوكاالت اإلغاثة التابعة لألمم المتحدة في الیمن من خالل الكشف عن تقاریر المالیة

 



 

 ومحاسبة مفصلة. حیث كشف تقریر نشرته وكالة أسوشیتید برس عن تورط بعض موظفي وكاالت األمم المتحدة في عملیات االحتیال وسوء
 اإلدارة لالستفادة من برنامج المساعدات اإلنسانیة الكبیر المكرس للیمن الذي مزقته الحرب

 األربعاء، ٧ أغسطس- أجرى محمد بن سلمان بن عبد العزیز آل سعود ، ولي عهد المملكة العربیة السعودیة ونائب رئیس الوزراء ووزیر الدفاع
 ، مكالمة هاتفیة مع وزیر خارجیة الوالیات المتحدة ، مایك بومبو ، ناقشا فیها الحاجة لتعزیز األمن البحري وضمان حریة المالحة في مضیق
 هرمز ، والتوترات المتزایدة مع إیران وكیفیة مواجهة أنشطتها المزعزعة لالستقرار في المنطقة، وكذلك الوضع في الیمن ومیلیشیات الحوثي

  .(المدعومة من إیران التي تواصل مهاجمة مناطق المدنیین في المملكة بطائرات مسلحة بدون طیار (درونز
 
 الجمعة، ٩ أغسطس - أكثر من ملیوني مسلم من جمیع أنحاء العالم یزورون مكة المكرمة وباقي األماكن المقدسة في المملكة، وذلك لتأدیة مناسك
 الحج. المملكة سخرت مالیین الدوالرات لتأمین أمن الحجاج وسط تصاعد التوترات اإلقلیمیة. وفي سابقة، بدأ تفعیل خط قطار سریع یربط مكة

  .المكرمة بالمدینة مما یسهل السفر ویقصر مدته الى ثالث ساعات فقط
 
 الجمعة، ٩ أغسطس - أجرى وزیر الطاقة السعودي خالد الفالح محادثات مع وزیر الطاقة األمریكي ریك بیري ، بحضور السفیرة السعودیة في
 واشنطن ، األمیرة ریما بنت بندر بن سلطان ، ركزت على سوق النفط وأمن إمدادات الطاقة العالمیة وسط التهدیدات اإلیرانیة المتزایدة للمالحة

 البحریة في الخلیج العربي. وشددوا على ضرورة التعاون لضمان أمن إمدادات الطاقة العالمیة. كما ناقشوا سبل تعزیز التعاون واالستثمارات في
  .مختلف المجاالت، بما في ذلك الطاقة والمناخ والتكنولوجیا والصناعة

 
 اإلمارات العربیة المتحدة

  .األحد، ٤ أغسطس - أمر رئیس دولة اإلمارات العربیة المتحدة خلیفة بن زاید آل نهیان بعفو أفرج فیه عن ٦٦٩ سجیًنا بمناسبة عید األضحى
 

 االثنین ٥ أغسطس - سلمت دولة اإلمارات العربیة المتحدة ١٤ طنًا من األدویة واإلمدادات الطبیة عبر الهالل األحمر اإلماراتي لتوزیعها على
  .المستشفیات في محافظة الضال في جنوب غرب الیمن

 
 الخمیس ٨ أغسطس - ستمثل النساء ٥٠٪ من المجلس الوطني الجدید، وهو الهیئة التشریعیة الفیدرالیة الجدیدة في اإلمارات، والتي سیتم تشكیلها
 بعد االنتخابات في أكتوبر ٢٠١٩ تمشیًا مع قرار سمو األمیر خلیفة بن زاید آل نهیان بدایة هذا العام ٢٠١٩، سیتم انتخاب ٢٠ رجًال و٢٠ امرأة

  .وتعیینهم لفترة السنوات األربع القادمة. یمكن للمرشحین التقدم بطلب للتسجیل في الفترة من١٨-٢٢ أغسطس

 


