
 

2 

    

  

   برنوفم 

 

 

 تقرير الرصد اإلعالمي 
 



 

3 

 أخبار البحرين

 عيسى بن حمد الملك الجاللة صاحب حضرة استقبل - المحرق محافظة أهالي من جمعا يستقبل الملك

 إطار في وذلك المحرق، محافظة أهالي من عدًدا أمس الصافرية قصر في المفدى البالد عاهل خليفة آل

 اخبار الخليج  .المملكة مناطق مختلف من الكرام البحرين رجاالت مع جاللته عليها يحرص التي اللقاءات

 

 اخبار المركز 

 – األيام  – البلدين بين الشراكة ركائز تدعم روسيا مع السياسية المشاورات: أحمد بن عبداهلل الشيخ

   بنا – البالد – الوطن – الخليجأخبار 

 بين السياسية المشاورات جولة عقدت/  بنا/  اكتوبر 13 في موسكو

 مقر في وذلك اليوم، االتحادية، وروسيا البحرين مملكة خارجية وزارتي

 البحرين، مملكة وفد وترأس .موسكو في الروسية الخارجية وزارة

 الخارجية وزارة وكيل خليفة، آل أحمد بن عبداهلل الشيخ الدكتور سعادة

 وسيالر الرئيس مبعوث بوغدانوف ميخائيل السيد سعادة الروسي، الجانب ترأس بينما الدولية، للشؤون

 .الخارجية وزير نائب أفريقيا، وشمال األوسط الشرق إلى الخاص

 

  أخبار محلية

 افتتح -  المتحدة بالمملكة كبير احتفال في 8132 للمدن العالمي اليوم بمناسبة العالم تشارك البحرين

 اسبةبمن الدولي االحتفال فعاليات األربعاء أمس المتحدة لألمم العام األمين «غوتيريس أنطونيو» السيد

 شعار تحت المتحدة، بالمملكة ليفربول بمدينة جورج سانت بقاعة أقيم الذي ،8132 العالمي المدن يوم

 األمم لبرنامج العام المدير شريف، محمد ميمونة السيدة بحضور وذلك ،«ومرنة مستدامة مدن بناء»

 والمسؤولين الدولية الشخصيات كبار من وعدد ليفربول، عمدة أندرسون جو والسيد «الموئل» المتحدة

  أخبار الخليج  .األمميين

 

( تمكين) العمل صندوق أعلن  -  العالمي األعمال ريادة بأسبوع لالحتفاء استعدادها عن تعلن «تمكين»

 ظل في وذلك 8132 نوفمبر 32-38 يوافق الذي العالمي األعمال ريادة بأسبوع لالحتفاء االستعداد عن

    األيام  .8132 األعمال لريادة العالمي المؤتمر الستضافة البحرين مملكة استعدادات

 

 

 

http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1142588
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1142588
http://www.alayam.com/online/local/761289/News.html
http://www.alayam.com/online/local/761289/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1142581
http://alwatannews.net/article/801332/Bahrain/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%A8%D9%86-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%A6%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%B1%D9%81
http://alwatannews.net/article/801332/Bahrain/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%A8%D9%86-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%A6%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%B1%D9%81
http://www.albiladpress.com/news/2018/3670/bahrain/530754.html
http://www.albiladpress.com/news/2018/3670/bahrain/530754.html
https://www.bna.bh/BahrainRussianpartnershipdiscussed.aspx?cms=q8FmFJgiscL2fwIzON1%2bDm7NdAmCImciPdZfiUcswck%3d
https://www.bna.bh/BahrainRussianpartnershipdiscussed.aspx?cms=q8FmFJgiscL2fwIzON1%2bDm7NdAmCImciPdZfiUcswck%3d
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1142593
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1142593
http://www.alayam.com/online/local/761276/News.html
http://www.alayam.com/online/local/761276/News.html
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 وإقليمية عربية أخبار

 الرئيس حذر: الوكاالت - جنيف  - األمريكية العقوبات ظل في صعبة أوقات من اإليرانيين يحذر روحاني

 جديدة أمريكية عقوبات سريان يبدأ عندما صعبة أوقاتا يواجه قد أنه من الشعب روحاني حسن اإليراني

 أخبار الخليج  .عنهم للتخفيف وسعها في ما ستبذل الحكومة ان قال لكنه االحد، يوم

 

 األميركي الدفاع وزير دعا - يومًا 11 غضون في اليمن حول سالم لمحادثات يدعو األميركي الدفاع وزير

 مًامته حل، إلى والتوصل المقبلة، يومًا الثالثين غضون في اليمن حول سالم محادثات إلى ماتيس جيم

 األيام  .ذلك عن التوقف وعليهم اليمن في الصراع بإضرام إيران

 

 أكد: (عربية نيوز سكاي) - أبوظبي - سوريا إلى جديدًا أمميًا مبعوثًا بيدرسن جير النرويجي الدبلوماسي

 يرج النرويجي الدبلوماسي تعيين رسمية، رسالة في غوتيريس، أنطونيو المتحدة، لألمم العام األمين

 وفمبرن في منصبه يغادر الذي ميستورا، دي لستافان خلفًا سوريا إلى الدولية للمنظمة مبعوثًا بيدرسن

  الوطن  .المقبل

 

 إيراني مخطط كشف الدنمارك إعالن بعد - بالدنمارك" اإليراني المخطط" كشف في دوره يعلن الموساد

 عن (الموساد) اإلسرائيلي االستخبارات جهاز تحدث اإلسكندنافي، البلد في يقيمون معارضين لتصفية

 البالد  .الكشف هذا في دوره

 

 من روسيا تحذير وسط -  «داعش» على هجومها تجّمد «قسد» و وتركيا األكراد بين معركة رُنذ

 االتفاق بنود تنفيذ في األتراك نجاح عدم إلى وإشارتها إدلب، محافظة في الهدنة نسف محاوالت

 بصراع سورية شرقي شمال في األوضاع ُتنذر ،«الملحوظة» أنقرة جهود رغم على التركي -الروسي

 في «داعش» تنظيم ضد العمليات وتوُقف الشمال، في حدودية مناوشات بعد وتركيا األكراد بين مفتوح

 الحياة  .الفرات شرق منطقة جنوب

 

 إيران إن أمس، ،«األوسط الشرق»لـ مطلعة مصادر قالت  - سوريا جنوب محلية ميليشيات تؤسس إيران

 ينالسوري غير المسلحين سحبت بعدما سوريا جنوب في محلية ميليشيات تأسيس على التركيز بدأت

  الشرق األوسط  .موسكو طلبات بموجب

 

http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1142649
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1142649
http://www.alayam.com/online/international/761296/News.html
http://www.alayam.com/online/international/761296/News.html
http://alwatannews.net/article/801400/Arab/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%AC%D9%8A-%D8%AC%D9%8A%D8%B1-%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%86-%D9%85%D8%A8%D8%B9%D9%88%D8%AB%D8%A7-%D8%A3%D9%85%D9%85%D9%8A%D8%A7-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A7-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
http://alwatannews.net/article/801400/Arab/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%AC%D9%8A-%D8%AC%D9%8A%D8%B1-%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%86-%D9%85%D8%A8%D8%B9%D9%88%D8%AB%D8%A7-%D8%A3%D9%85%D9%85%D9%8A%D8%A7-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A7-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
http://www.albiladpress.com/news/2018/3670/arab-and-world/530787.html
http://www.albiladpress.com/news/2018/3670/arab-and-world/530787.html
http://www.alhayat.com/article/4609946/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8/%D9%86%D8%B0%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D9%88%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7%D9%88-%D9%82%D8%B3%D8%AF-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%AF-%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85%D9%87%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4
http://www.alhayat.com/article/4609946/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8/%D9%86%D8%B0%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D9%88%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7%D9%88-%D9%82%D8%B3%D8%AF-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%AF-%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85%D9%87%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4
https://aawsat.com/home/article/1444581/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A4%D8%B3%D8%B3-%D9%85%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://aawsat.com/home/article/1444581/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A4%D8%B3%D8%B3-%D9%85%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7


 

5 

 (رويترز) بيروت  - اهلل حزب مع خالف إلى ويلمح" سهلة ليست" لبنان حكومة بشأن الخالفات يقول عون

 وطنية وحدة حكومة تشكيل تعرقل التي الخالفات إن األربعاء يوم عون ميشال اللبناني الرئيس قال -

 ترزروي  .المتبقية الوحيدة العقبة حول اهلل حزب حليفه مع خالف على أنه إلى وأشار “سهلة ليست” جديدة

 

       مقاالت

 تعلق إيران - ابراهيم عبدالمنعم  –  أوروبا تعاطف لكسب( روحاني) مساعي تفسد اإليرانية المخابرات

 االقتصادية والعقوبات الحصار معركة في( األوروبي االتحاد) دول تعاطف كسب على كبيرة آماال

 من خوًفا إيران من تنسحب جديدة أوروبية شركات نجد يوم كل لكننا.. عليها الموقعة األمريكية

 أخبار الخليج  .ضدها األمريكية العقوبات

 

 في األقليمي لألمن السنوي المنتدى - الجودر صالح -  المنامة حوار.. األوسط الشرق ترتيب إعادة

 يةالسياس األصعدة، جميع على واالستقرار األمن لتعزيز الدولية الشراكة في بارزة عالمة أصبح البحرين

 مع بالتعاون الخارجية وزارة تقيمه الذي( المنامة حوار) المنتدى وهذا وغيرها، واألمنية واالقتصادية

 السلبية الظواهر لدراسة العالقة ذات الفعاليات من الكثير فيه تشارك االستراتيجية الدراسات معهد

 نيمك وقرارات بتوصيات والخروج لها، المناسبة الحلول وطرح تشخيصها ومحاولة اإلقليمية، والمشاكل

 األيام  .المنطقة ألمن عليها البناء

 

 الظروف ظل وفي قادم نيابي لمجلس يمكن ال - التتان حسين -  القادم؟ النواب مجلس يحتاجه الذي ما

 لىع يحتِو لم ما المحلية والمالية االقتصادية المسارات تصحيح في عليه نراهن أن الراهنة االقتصادية

 جارالت بعض على وكذا البحرينيين االقتصاديين من مميزة نخبة وعلى الماليين المحللين من مجموعة

  الوطن  .والعالمي واإلقليمي المحلي السوق تواجه التي التحديات حجم يدركون الذين المخضرمين

 

 ودرجة االحتجاجات وتائر ارتفاع مع -  الجنابي هادي فالح  –  منه خالص ال الذي والمأزق الماللي نظام

 النواحي مختلف من أوضاعه فيها صارت مرحلة النظام ودخول الدينية الفاشية نظام ضد سخونتها

 تخفي التي المرحلة هذه بداية في يقفون يعانونه، الذي كل ومع أنهم يعلمون صاروا الماللي فإن أسوأ،

 البالد  .الصادمة المفاجآت من الكثير لهم

 

 محاولة إلى المخربون يسعى أن دون من مصر في حدث يمر ال - صالح محمد – اإلرهاب يحارب منتدى

 لهم الداعمة والجهات «اإلخوان«فـ أطرافه، إحراج أو عليه القائمين صور لتشويه استغالله أو له اإلساءة

https://ara.reuters.com/article/topNews/idARAKCN1N52Y6
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1142598
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1142598
http://www.alayam.com/Article/courts-article/410978/%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%AA%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7..-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%A9.html#alst
http://www.alayam.com/Article/courts-article/410978/%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%AA%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7..-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%A9.html#alst
http://alwatannews.net/article/801396/Opinion/%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A-%D9%8A%D8%AD%D8%AA%D8%A7%D8%AC%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AF%D9%85
http://alwatannews.net/article/801396/Opinion/%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A-%D9%8A%D8%AD%D8%AA%D8%A7%D8%AC%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AF%D9%85
http://www.albiladpress.com/news/2018/3670/columns/530876.html
http://www.albiladpress.com/news/2018/3670/columns/530876.html
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 معروقه في تسري وأن الكآبة بينهم تسود وأن وحده، والظالم فقط السواد يروا أن إال للناس يريدون ال

 الحياة  .وحدها السلبية الطاقة

  

 المتحدة الواليات كانت الماضية، القليلة األيام خالل  -  ميرغني عثمان  - أميركيًا... اإلرهاب معالجة

 هذا من. المعايير وبكل األحوال، كل في إرهاب لكنها والدوافع؛ الطابع، محلية إرهاب ألعمال مسرحًا

 وعن ،«اإلرهابية» األعمال عن والتصريحات التحليالت من كثيرًا نسمع أن يفترض كان المنطلق،

 يف «اإلرهاب» كلمة تكرار على تركز التي العناوين من كثيرًا ونسمع نرى وأن ،«اإلرهابيين» المنفذين

 الشرق األوسط  .ومنفذيها األحداث هذه وصف

 

   وطاقة اقتصاد

 مصرف محافظ حذر  -  للمعاقبة سيتعرض ترخيص دون من مالية خدمات يقدم من كل: المعراج رشيد

 ومن ترخيص دون من مالية خدمات اي تقديم من افراد أو جهة أي المعراج رشيد المركزي البحرين

 صراحة ينص المركزي المصرف قانون ان مؤكدا( Foreign Exchange) األجنبية العمالت تبادل ذلك

 الجهة أو الشخص تعرض واال الالزمة التراخيص على بالحصول اال مالية خدمات تقديم يجوز ال انه على

 أخبار الخليج   .القانونية المساءلة إلى

 

 التنمية مجلس في االقتصاديين كبير توقع  - 8132 في 1%و 8132 في % 1.3 االقتـــصــــاد نــمـــو

 العام %1و الجاري، العام % 1.3 بنسبة للمملكة اإلجمالي المحلي الناتج نمو كوتيالين يارمو االقتصادية

 التحتية ةالبني ومشاريع الخليجية التنمية برنامج مشروع تنفيذ تسارع إلى ذلك في السبب مرجًحا المقبل،

 األيام   .النفطي غير القطاع نمو وتسارع

 

 نم كل يمثله والذي البحرين فريق فاز - "المالية التكنولوجيا في التميز" جائزة ينال البحرين فريق

 ية،المال للتكنولوجيا البحرين وخليج االقتصادية للتنمية البحرين ومجلس المركزي البحرين مصرف

  الوطن   .المالية التكنولوجيا مجال في لمبادراته هامة بجائزة

 

 اليمني المركزي البنك محافظ وصف - يوميًا دوالر مليوني لنا توفر السعودية نفط منحة:  اليمن

 أنها شهرًيا دوالر مليون 01 البالغة لليمن السعودية النفطية المشتقات منحة زّمام، محمد الدكتور

 البالد   .اليومية اليمني المواطن ومعاناة احتياج تالمس

 

http://www.alhayat.com/article/4609962/%D8%B1%D8%A3%D9%8A/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%89-%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8
http://www.alhayat.com/article/4609962/%D8%B1%D8%A3%D9%8A/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%89-%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8
https://aawsat.com/home/article/1444801/%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%BA%D9%86%D9%8A/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7%D9%8B
https://aawsat.com/home/article/1444801/%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%BA%D9%86%D9%8A/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7%D9%8B
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1142562
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1142562
http://www.alayam.com/alayam/economic/761345/News.html
http://www.alayam.com/alayam/economic/761345/News.html
http://alwatannews.net/article/801352/Business/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%8A%D8%B2-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://alwatannews.net/article/801352/Business/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%8A%D8%B2-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://www.albiladpress.com/news/2018/3670/finance/530809.html
http://www.albiladpress.com/news/2018/3670/finance/530809.html
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 اديةاالقتص القمة» اختتمت  - العالقات وتعزيز التعاون لتفعيل «العربية - األوروبية االقتصادية القمة»

 منها جزء خصص جلسات سلسلة بعد أثينا في أمس أعمالها الثالثة دورتها في «العربية – األوروبية

 يونانال بين التعاون عالقات الثاني اليوم عمل جلسات وتناولت. اليونانية – العربية الثنائية للعالقات

 والتجارية، السياسية، اليونانية العربية العالقات تطوير ضرورة على وشّددت العربي، والعالم

  الحياة   .أعلى مستويات إلى والثقافية واالقتصادية

 

 النفط يظل أن المرجح من - دوالرًا 57 آفاق في النفط يحصران الجيوسياسية والمخاطر إيران عقوبات

 األميركية العقوبات بفعل تتفاقم اإلمدادات في بعثرات مدعومًا للبرميل دوالرًا 57 مستوى فوق

 الشرق األوسط  .محدودة تكون قد االرتفاعات من المزيد لكن إيران، على المرتقبة

 

 الرئيس قال -( رويترز) واشنطن - إيران من المشتريات لخفض كافية النفطية اإلمدادات: ترامب

 البترول من كافية إمدادات وجود إلى خلص إنه رئاسية مذكرة في األربعاء يوم ترامب دونالد األمريكي

 من مشترياتها بخفض المتحدة للواليات يسمح بما إيران غير أخرى دول من البترولية والمنتجات

 رويترز  .طهران

 

Side News  
 

Normalize with Israel  In the latest sign that relations between Israel and the 

Gulf States are warming up, a Bahraini writer said that his nation will not ask for 

permission to normalize with Israel, Middle East Monitor reported Monday.  The 

Tower 

 

 Bahrain's oil company targets $1 bln through dual -tranche bond   DUBAI, 

Oct 31 (Reuters) - -owned oil company Nogaholding plans to raise 

$1 billion through a dual-tranche U.S. dollar-denominated bond on Wednesday, 

a document by one of the banks leading the transaction showed.   Reuters 

 

 Qatar Opens Struggling Property Market to Foreign Ownership - 

(Bloomberg) -- Qatar will allow foreigners to own property, the latest in a series 

of measures aimed to stimulate the gas-

year into its boycott by Gulf neighbors.  Bloomberg Quint  

 

 Can Saudi Arabia Build a Successful Tourism Industry? - Saudi Arabia wants 

to lure tourists  and their currency  to the kingdom. The effort is another 

http://www.alhayat.com/article/4609892/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%B9%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA
http://www.alhayat.com/article/4609892/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%B9%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA
https://aawsat.com/home/article/1445171/%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%AD%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D9%81%D9%8A-%D8%A2%D9%81%D8%A7%D9%82-75-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%8B
https://aawsat.com/home/article/1445171/%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%AD%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D9%81%D9%8A-%D8%A2%D9%81%D8%A7%D9%82-75-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%8B
https://ara.reuters.com/article/businessNews/idARAKCN1N63HY
https://ara.reuters.com/article/businessNews/idARAKCN1N63HY
http://www.thetower.org/6802-bridging-the-gulf-writer-says-bahrain-doesnt-need-permission-to-normalize-with-israel/
http://www.thetower.org/6802-bridging-the-gulf-writer-says-bahrain-doesnt-need-permission-to-normalize-with-israel/
https://www.reuters.com/article/nogaholding-bond/bahrains-oil-company-targets-1-bln-through-dual-tranche-bond-idUSL8N1XB2UX
https://www.bloombergquint.com/business/qatar-opens-struggling-property-market-to-foreign-ownership#gs.FQ5wEaQ
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element of the country's ambitious Vision 2030 reform plan and part of its 

strategy to bring in more foreign direct investment.  Stratfor 

 

 er Tells Us about U.S. Middle East Policy   As 

Washington reevaluates the U.S.-Saudi relationship in the aftermath of the 

murder of Washington Post journalist Jamal Khashoggi, it begs the question of 

how a close ally would reach the conclusion that taking such an action would not 

invite any repercussions.   International Policy Digest  

 

 Iran Relies on Foreign Militias and Young Shia Muslims to Fight Its War in 

Syria   In recent weeks, the Trump administration has doubled down on its 

tional Security 

Advisor John Bolton recently told reporters that the United States will remain in 

Syria as long as Iran does to include its proxies and militias marking a major 

shift in U.S. policy in Syria.   The National Interest 

 

 The Next Arab Uprising   Two perfect storms have struck the Arab world in the 

popular uprisings unseated autocrats across the region.   Foreign Affairs 

 

 Why Jordan Is Next for ISIS   The Islamic State may be receding in Iraq and 

Syria, but its militants may soon find safe harbor nearby in the Hashemite 

Kingdom of Jordan.   The National Interest 

 

 Iran's relations with Europe face fresh crisis over alleged scheme to 

assassinate dissident in Denmark   Union 

face a fresh potential crisis over an alleged scheme to assassinate a dissident in 

Denmark.   The Independent 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

https://worldview.stratfor.com/article/can-saudi-arabia-build-successful-tourism-industry
https://worldview.stratfor.com/article/can-saudi-arabia-build-successful-tourism-industry
https://intpolicydigest.org/2018/11/01/what-khashoggi-s-murder-tells-us-about-u-s-middle-east-policy/
https://nationalinterest.org/blog/middle-east-watch/iran-relies-foreign-militias-and-young-shia-muslims-fight-its-war-syria-34807
https://www.foreignaffairs.com/articles/middle-east/2018-10-15/next-arab-uprising
https://nationalinterest.org/blog/middle-east-watch/why-jordan-next-isis-34792
https://www.independent.co.uk/news/world/europe/iran-denmark-assassinate-dissident-plot-copenhagen-europe-relations-ambassador-a8610186.html
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