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 أخبار البحرين 

 المقاتلة الطائرات وأحدث كأفضل F35 األمريكية الطائرة ويستعرض الجوية عيسى قاعدة يزور الملك

 القائد المفدى البالد ملك خليفة آل عيسى بن حمد الملك الجاللة صاحب حضرة تفضل - العالم في

 البحرية القوات قائد ستيرني سكوت األدميرال عرض الزيارة وخالل .الجوية عيسى قاعدة بزيارة األعلى

 F35 األمريكية المقاتلة الطائرة جاللته على الخامس األسطول قائد المركزية بالقيادة األمريكية

 لينو ديفيد والعقيد المملكة لدى األمريكية المتحدة الواليات سفير سيبيريل جاستن السفير بحضور

 ةعالي إمكانيات من الطائرة هذه به تتميز ما حول شرح إلى جاللته استمع إذ األمريكي، العسكري الملحق

 جويا عرضا جاللته شاهد كما العالم، في المقاتلة الطائرات وأحدث أفضل من تعد والتي ومتطورة،

 اخبار الخليج .للطائرة

 

 أخبار المركز

 نب عبداهلل الشيخ الدكتور..   «اإلعالمي الخطاب في التسامح ثقافة تعزيز» حول الوطنية الندوة خالل

اخبار  -  (والتحديات الواقع البحرين، في التسامح ثقافة: ) عنوان تحت األولى جلسة في يشارك أحمد

   الخليج

 عاصمة المحرق بمدينة احتفاًء

 ،8102 لعام اإلسالمّية الثقافة

 للتربية اإلسالمية المنظمة عقدت

( األسيسكو) والثقافة والعلوم

 ندوةال واآلثار، للثقافة البحرين وهيئة والثقافة، والعلوم للتربية الوطنية البحرين لجنة مع بالتعاون

 اإلقليمي المركز مقر في أمس، صباح وذلك «اإلعالمي الخطاب في التسامح ثقافة تعزيز» حول الوطنية

 األولى الجلسة وحملت .العام القطاع من المهتمين من عدد بحضور المنامة في العالمي للتراث العربي

 ةالدولي للشؤون الخارجية وزارة وكيل قدمها وقد ،(والتحديات الواقع البحرين، في التسامح ثقافة) عنوان

 االستراتيجية للدراسات البحرين مركز أمناء مجلس رئيس خليفة آل أحمد بن عبداهلل الشيخ الدكتور

 العنف ونبذ والتطرف التشدد مواجهة في الديني الخطاب أهمية إلى خاللها تطرق وقد. والطاقة والدولية

 عن يةتاريخ بنبذة كلمته ختم كما. التطرف لمواجهة التعليم في االستثمار انخفاض إلى الفتًا والكراهية،

 خالل داعًيا المفدى، الملك لجاللة اإلصالحي المشروع حتى البحرين فتح منذ البحرين في التسامح

 .الخارجية واألطماع واإلرهاب التطرف لمكافحة الجهود كافة تظافر إلى الجلسة
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 جديدة دولية عالقات نحو الصين:   عنوان تحت الوطن صحيفة في جالل نعمان محمد الدكتور مقال

  الوطن -البشرية مستقبل أجل من

 في العالمي الثقافي المنتدى عقد

 الفترة في له الخامسة الدورة الصين

 ستة في 8102 أكتوبر 80-01 من

 ولالد مختلف من والسابقين الحاليين والسياسيين واألكاديميين الخبراء من العديد فيها شارك محاور

 الشرقية، وأوروبا الوسطى آسيا من خاصة خارجية ووزراء دول ورؤساء سابقون ووزراء رؤساء بينهم ومن

 العليا الحزب قيادات من عدد المؤتمر افتتاح في شارك.األجانب للخبراء شخصية بصفة الدعوات ووجهت

 كلمته في وركز. الحزب في سابق قيادي وهو «جاوجي يان» بإنشائه المبادرة صاحب المنتدى ورئيس

 هي المبادئ تلك أن باعتبار والسالم المشترك والنمو والتناغم الدولي التعاون هي مبادئ أربعة على

 .البشرية لمصلحة المستقبلية الشراكة أجل من الجديدة، الدولية العالقات أساس

 

  أخبار محلية

 السيد سعادة للصحة األعلى للمجلس العام األمين أكد    - الحكومية الصحية الخدمات في خصخصة ال

 جميع اّن إلى مشيرًا الحكومية، الصحية الخدمات لخصخصة توجه وجود عدم النواخذة علي إبراهيم

 يف البحريني للمواطن مجانية ستكون استشارية، أو أدوية أو عالجية كانت سواء الصحية الخدمات أنواع

 جودةال معايير أعلى وفق الشاملة الصحية التغطية يحقق بما الحكومية الصحية والمراكز المستشفيات

 البالد.والتميز

 

 متهمين 4 الرابعة الجنائية الكبرى المحكمة عاقبت - الدراز شرطي بقتل متهمين 4 بإعدام الحكم

 آخرين اثنين بقتل والشروع شرطي قتل تهمة عن منهم لكل باإلعدام الدائرة أعضاء آراء وبإجماع

 دراسة بعد األمنية الدوريات مرور بمكان زرعت الصنع محلية متفجرة عبوة بواسطة الدراز بمنطقة

 0111 مبلغ منهم كل وتغريم المؤبد بالسجن منهم 3 بمعاقبة وكذلك العملية، منفَذي قبل من الموقع

 البالد .وذخائره ”الكالشينكوف“ سالح حيازة بتهمة إليهم أسند عما دينار

 

 في الشباب المترشحين زيادة رغم على - 8118 منذ الخبرات أصحاب على مغلقة انتخابية دوائر 4

 الدور من إنما األولى المرة هذه تعد وال عنها، يغيبون دوائر 4 هناك مازال أنه إال الحالية، االنتخابات

 مرشحين على مقتصرة لتصبح فيها، الترشح عن عازفون والشباب الحالي الدور إلى األول التشريعي

 الوطن.سنة 44 تفوق أعمارهم
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 وقلحق الوطنية المؤسسة أعلنت   - والبلدية النيابية االنتخابات مراقبة في تشارك" اإلنسان حقوق"

 84 السبت ستعقد التي ،8102 والبلدية النيابية االنتخابات مالحظة عملية في مشاركتها عن اإلنسان

 الوطن .إجراءاتها سالسة من والتأكد تنفيذها وحسن االنتخابات وعدالة نزاهة يضمن بما نوفمبر،

 

 وإقليمية عربية أخبار

 أمريكي دراسات مركز قال - معلنة غير صواريخ قواعد على تبقي الشمالية كوريا: أمريكي دراسات مركز

 كوريا داخل عاملة صواريخ قاعدة 81 أنها يعتقد ما بين من األقل على 03 على تعرف إنه االثنين يوم

 اعإقن في يأملون الذين األمريكيون المفاوضون يواجهها التي التحديات على الضوء يلقي مما الشمالية

 في بيرموديز جوزيف الباحث وقال.المدى طويلة وصواريخها النووية أسلحتها عن بالتخلي بيونجيانج

 ةطفيف وتحسينات صيانة أعمال إن واشنطن في والدولية االستراتيجية الدراسات مركز أصدرها تقارير

 رويترز .الجارية المفاوضات رغم المواقع بعض في ُرصدت األساسية البنية على

 

 عن بغداد في مطلعة مصادر كشفت   - االستقالة إلى ودفعه عبدالمهدي حكومة لتفكيك خطة: العراق

 الجمهورية رئيس مع عبدالمهدي عادل العراقي الوزراء رئيس عقده الذي المغلق االجتماع من جوانب

 اخبار الخليج .االول امس ليلة الحلبوسي محمد البرلمان ورئيس صالح برهم

 

 الديمقراطي المسيحي للحزب العامة األمينة دعت     -   أوروبي جيش لتشكيل يدعون ألمان سياسيون

 جاهت ببالدها البرلماني التحفظ من والحد أوروبي جيش لتشكيل ألمانيا في الحاكم باالئتالف الشريك

 لشرق االوسطا .بالخارج مهام في الجيش مشاركة

 

 هحساب في الحريري سعد المكلف اللبناني الوزراء رئيس نشر - الجدل تثير قطر أمير مع للحريري صورة

 سباري منتدى في ثاني آل حمد بن تميم قطر أمير مع له صورة االجتماعي التواصل مواقع على الشخصي

 الرئيس أقامه الذي الغداء خالل تظهرهما القطري واألمير للحريري التقطت التي والصورة. للسالم

 ورةالص والقت. للسالم باريس منتدى في المشاركين الدول رؤساء شرف على ماكرون إيمانويل الفرنسي

 تالوق في اللقاء هذا من النشطاء من كثير استغرب حيث االجتماعي، التواصل مواقع على واسعا انتشارا

 الدور مرة من أكثر أكد قد الحريري وكان. قطر مع أزمة السعودية وخصوصا الخليج دول فيه تواجه الذي

 التي الحمالت مواجهة في السعودية مع لبنان تضامن أكد كما األوسط، الشرق في للسعودية الريادي

 اخبار الخليج .األوسط الشرق استقرار على تحرص مركزية دولة السعودية أن على مشددا تستهدفها،

 



 

 لطهران المملوكة النفط ناقالت حماية اإليراني الجيش تعهد  -نفطها ناقالت بحماية يلّوح إيران جيش

 خدمتها أوقفت المالي للتراسل «سويفت» شبكة أن واشنطن أعلنت فيما أميركية، «تهديدات» من

 الحياة.اإليراني المركزي للمصرف

 

 ةغز في فلسطينيون أطلق - قتلى أربعة وسقوط فاشل توغل بعد وغزة إسرائيل بين الحدود اشتعال

 عبر فاشل توغل على ردا 8104 عام غزة حرب منذ إسرائيل على الصواريخ من وابل أكبر االثنين يوم

 يةتلفزيون لقناة جوية ضربات لتوجيه إسرائيل دفع مما األحد، يوم خاصة إسرائيلية قوات نفذته الحدود

 رويترز .أخرى وأهداف لحماس تابعة

 

 ومةالحك رئيس رفض - إسرائيل مع التطبيع تهمة الجديدة حكومته عن ينفي التونسية الحكومة رئيس

 مع بالتطبيع لحكومته البرلمان في نواب وجهها اتهامات الليلة الشاهد يوسف التونسية

 سبوتنيك.إسرائيل

 

 نحصل لـم: وتـؤكـد.. سـيـاسـيـة لـعـبـة إلى خاشقجي قـضـيـة بـتـحـويـل أردوجان تـتـهـم فـرنـسـا

 بحوزتها ليس فرنسا إن أمس يوم لودريان إيف جان الفرنسي الخارجية وزير قال  -   تسجيالت أي على

 رجب التركي الرئيس وكان. علمه حد على خاشقجي جمال السعودي الصحفي بمقتل تتعلق تسجيالت

 لكنو وبريطانيا، وألمانيا فرنسا إلى التسجيالت تسليم تم إنه الماضي السبت يوم قال قد أردوجان طيب

 جاخبار الخلي .علمه حد على كذلك ليس األمر أن إلى الفرنسية الثانية القناة مع مقابلة في أشار لودريان

 

       مقاالت

 بولتون جون األمريكي القومي األمن مستشار قال -  مباركد.محمد  – !خيارين أمام القطري النظام

 أعقاب في وذلك اإليراني، النظام على العقوبات من المزيد تفرض قد األمريكية المتحدة الواليات إن

 من اإليراني النظام بحرمان الجاري، نوفمبر في العقوبات من واألعنف األقوى الحزمة سريان بدء

( Swift) نظام استخدام من اإليرانية البنوك من عدد حرمان إجراءات اتخاذ بدء وأيًضا البترول، تصدير

 أبحاث مراكز عن نقاًل تحدثنا حينما أشهر، عدة قبل مقالة في إليه أشرنا ما وهو العالمي، المصرفي

 اخبار الخليج.المصرفي( Swift) نظام واستغالل استخدام من اإليراني النظام حرمان ضرورة عن غربية

 

 

 



 

 إيمانويل الفرنسي الرئيس -أمل الهزاني  - للتنفيذ؟ قابل مشروع هو هل... «أوروبي جيش»

 والصين روسيا من أوروبا يحمي أوروبي جيش تشكيل فكرة الخطأ التوقيت في أعلن ماكرون،

 كان والتوقيت. أوروبا في األمن حفظ في األخيرة على االعتماد ويقلل األميركية، المتحدة والواليات

 ياءإح حفل في التالي اليوم في المعنية الدول رؤساء لقاء الفرنسي الرئيس على كان ألنه سليم غير

 إذاعة لصالح به صرح ما تصحيح إلى بدبلوماسية فاضطر األولى، العالمية الحرب انتهاء ذكرى

 الشرق االوسط .قليلة أيام قبل «أوروبا»

 

 المحطة تلي «فكرية» محطة «للسالم باريس منتدى»  -محمد فرحات  – الدائمة الحروب عصر

 وقفوا رئيسًا 11 بمشاركة األولى، العالمية الحرب نهاية على عام مئة مرور لمناسبة «االحتفالية»

 نم بدءًا المنتدى ويشهد. الشانزيليزيه جادة في الفرنسي مضيفهم جانب الى الذكرى في متأملين

 متالحقة، أزمات يشهد عالم في والحكم لألمن تعددي نهج تطوير أو وضع حول أفكار تبادل أمس

 الحياة .توّفق وقلّما لها حلول الى للوصول الدولية والمؤسسات الكبرى الدول تلهث

 

 يعاني اإليراني النظام أن عليها يختلف ال التي الحقائق من -فريد احمد  – اإليراني النظام رؤوس

 لوسيظ يكابر النظام هذا أن أيضًا الحقائق ومن له، العالم نبذ ومن االقتصادية العقوبات من اليوم

 أنه والواضح الهاوية، إلى اإليراني والشعب إيران يوصل أن بعد إال الحقيقة بهذه يعترف ولن يكابر

 العقوبات من يعاني ال أنه يعتبر كي أمان في وأموالهم النظام مسؤولو يكون أن يكفي بأنه يؤمن

 ال دًاأح وأن مسعاها في فشلت سالبًا موقفًا منه تتخذ دولة وكل المتحدة الواليات بأن وليقول والنبذ

 الوطن .يمتلكها التي األوراق كانت ومهما فعل مهما يواجهه أن يستطيع

 

 اإلدارة في المسؤولين كبار من ثالثون - السيد زهره – خجل بال يعودون..  أوباما إدارة أركان

 اليمن عن بيانا يومين قبل وأصدروا الطويل، صمتهم عن خرجوا أوباما، إدارة السابقة، األمريكية

 والتحالف للسعودية دعمها بسبب ترامب إلدارة حادة انتقادات يوجهون البيان، في.أمريكا وموقف

 الضغوط بممارسة يطالبون كما وفورا، نهائيا الدعم هذا بوقف ويطالبون اليمن، في العربي

 هؤالء أوباما إدارة أركان.سياسية مفاوضات في والدخول النار إلطالق فوري وقف أجل من األمريكية

 كنا ناأن اعتبار على نكتب ولكن كمتفرجين، القضية هذه الى نتطرق ال اننا: بيانهم بداية في يقولون

 اإلدارة في القضايا هذه على عملنا وآخرين، مخابرات ومسؤولي ودبلوماسيين، سياسة، صناع

 اخبار الخليج.«مباشر غير أو مباشر بشكل السابقة

 



 

 حداثهوأ الواقع أن البعض يعتقد قد  -  فوزية رشيد– !الواقع ولعبة الحلم لعبة بين.. العربية المنطقة

 عاصرالم العربي التاريخ سيرورة ولكن للعبث، فيه مكان ال وأنه والمنطق العقل إطار في تسير ووقائعه

 الكتابة أن بإحساس أكتب شخصيا، وأنا( عاما أربعين) من أكثر! عكسه تقول وقد ذلك تقول قد

 باالستغراق لألحداث الخارجي الغالف وراء مخفي هو ما توضح وأن المعتمة، الزوايا تضيء أن بإمكانها

 أن يريد ال أو يفهم أن يريد ال وكأنه «العربي النظام» أن) حدث بعد حدثا ألكتشف بواطنها عن بحثا

 طورتت ال أنها كثيرة أحداث خضم في أثبتت التي «والنخب العربية المعارضات» تفعل ومثله!( يتعلم

 اخبار الخليج !كاألنظمة الدروس تستوعب ال وأنها برؤيتها،

 

   وطاقة اقتصاد

 وكيل أعلنت  - 8181 مطلع والسعودية مصر بين الكهربائي الربط لخط األولى المرحلة تشغيل

 الربط لخط األولى المرحلة تشغيل مشالي، صباح مصر في المتجددة والطاقة الكهرباء وزارة أول

 الحياة.ميغاوات آالف 3 لتبادل 8181 عام بداية السعودية العربية والمملكة مصر بين الكهربائي

 

 خالد المهندس أكد   -  طويلة لفترة للنفط العالمي المركزي البنك ستظل «أوبك: »الطاقة وزير

 العالمي المركزي البنك ستظل" أوبك" منظمة أن المعدنية، والثروة والصناعة الطاقة وزير الفالح

 الحياة.طويلة لفترة للنفط

 

 الدول منظمة أكدت - اليقين عدم حالة وسط 8102 في النفطي المعروض زيادة من تحذيرات

 التي ،JMMC وخارجها" أوبك" بين المشتركة الوزارية المراقبة لجنة أن ،"أوبك" للنفط المصدرة

 للعام النفطية السوق توقعات أن إلى بشدة نبهت ظبي أبو في األول، أمس 00 الـ اجتماعها عقدت

 اليقين عدم أوجه مراعاة مع وذلك العالمي بالطلب مقارنة العرض في زيادة إلى تشير 8102 المقبل

 االقتصادية .السوق في الحالية
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https://www.forbesmiddleeast.com/en/why-we-need-ai-to-win-the-cyber-security-war/
https://www.washingtontimes.com/news/2018/nov/12/curbing-irans-ambitions-in-the-middle-east/
https://aawsat.com/english/home/article/1459696/uae-calls-arab-coalition-face-threats-region
https://aawsat.com/english/home/article/1459696/uae-calls-arab-coalition-face-threats-region
https://edition.cnn.com/2018/11/12/middleeast/israel-gaza-rockets-intl/index.html


 

 

 

 

 


