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 تقرير الرصد اإلعالمي 
 



 

 أخبار البحرين 

 حضرة عقد -ثابت نهج.. السعودية مع المتضامن البحرين موقف:الحرمين بخادم اجتماعه لدى الملك

 الحرمين خادم أخيه مع اجتماعًا امس المفدى البالد ملك خليفة آل عيسى بن حمد الملك الجاللة صاحب

 رقص في الشقيقة السعودية العربية المملكة ملك سعود آل عبدالعزيز بن سلمان الملك الشريفين

 ألخيه وتقديره شكره عن المفدى الملك جاللة أعرب اللقاء بداية في.الرياض في الدرعية بمنطقة العوجا

 جانب الى المشرفة التاريخية المملكة وقفات وعلى االستقبال، حفاوة على الشريفين الحرمين خادم

 نموذج هي السعودية-البحرينية العالقات أن مؤكدًا الظروف، كل في وشعبها البحرين مملكة شقيقتها

 اخبار الخليج  .القضايا كافة تجاه المواقف وتتوحد الرؤى فيها تتكامل التي األخوية للعالقات فريد

 

 - ربمص" والتنمية السالم" العالم شباب منتدى أعمال بافتتاح يشارك حمد بن ناصر.. الملك عن نيابة

 الشيخ سمو شارك المفدى البالد عاهل خليفة آل عيسى بن حمد الملك الجاللة صاحب حضرة عن نيابة

 األعلى المجلس رئيس الشباب وشؤون الخيرية لألعمال الملك جاللة ممثل خليفة آل حمد بن ناصر

 في قيمأ والذي العالم شباب منتدى افتتاح حفل في البحرينية األولمبية اللجنة رئيس والرياضة للشباب

 من وعدد العربية مصر جمهورية رئيس السيسي عبدالفتاح الرئيس فخامة وحضور برعاية الشيخ شرم

 الوطن .والعالمي المصري الشباب من كبير وجمع العالمية الدول مختلف من والمسؤولين العالم زعماء

 

 أخبار المركز 

 والطب الصيني التقليدي الطب بين : عنوان تحت الوطن صحيفة في جالل نعمان محمد الدكتور مقال

 الوطن – "1" والعربي المصري التقليدي

 والصين مصر في القدماء العلماء نبغ لقد

 ذلك في بما القديمة والحضارات والهند

 وأشير العالج فنون في اإلسالمية الحضارة

 لم الذي المصري لإلنسان الحضاري للنبوغ

 في رونشي. األخرى الطبية والعلوم للموتى التحنيط علم شفرة فك الحديث العصر في كثيرون يستطع

. األمراض من كثيرًا به وعالجوا والمصريون الهنود اكتشفه الذي Moringa المورنجا لنبات الصدد هذا

 .المستعصية األمراض من العديد لعالج إمكانيات مــــن فيه وما حديثا إكتشافه واعيد

 

 هذه رائد ومازال وكان العلمي القومي المركز في مصر علماء من نخبة من االكتشاف إعادة كان ولقد

 بينهم ومن مساعديه من وعدد يوسف عبداهلل محمد الفتوح أبو الدكتور األستاذ وملهمها النخبة

 سر وأدركت العلمية، الوحدة تلك زرت ولقد. النبات هذا حول العلمي اإلعالم مسئول عزو محمد الدكتور



 

 المظاهر عن بعيدًا العلمي البحث في واألخالص الجاد العمل في تتمثل التي القدماء المصريين معجزة

 من وهم المبتدئين من كانوا لو كما صغيرة، غرفة في تجلس النخبة هذه الفخمة، المباني و البراقة

 خمس اثبتت الوحدة هذه ولكن منهم واحدة أو واحد كل عن للتحدث الذاكرة تسعفني وال العلماء، نخبة

 ئمالمال وغير الضيق بالمكان عابئين غير النخبة تلك لدى متوافر الجاد العلمي البحث إن: األولى:حقائق

 في المبتكر العلمي العمل ودافعهم شخصية، مصلحة وبدون تذمر بدون يبحثون وهم. العلماء لهؤالء

 .التقليدي المصري الطب مجال

 

 

 

  أخبار محلية

 ريعالتش هيئة رئيس أعلن -  اليوم والبلدية النيابية لالنتخابات للمترشحين النهائية الجداول عرض

 الجداول عرض أن حمزة عبداهلل نواف المستشار 8112 النتخابات التنفيذي المدير القانوني واإلفتاء

 بداًل ،8112 نوفمبر 4 الموافق األحد اليوم سيكون والبلدية النيابية لالنتخابات للمترشحين النهائية

  اخبار الخليج .لالنتخابات الزمني للجدول وفقًا المحدد نوفمبر 7 يوم من

 

.. للبحرين إشعاعية خريطة:«الخليج أخبار»لـ دينه بن محمد. د «للبيئة األعلى»لـ التنفيذي الرئيس

 للمجلس التنفيذي الرئيس دينه بن مبارك محمد الدكتور كشف    - المبكر اإلنذار شبكة واستكمال

 تطوير بهدف الهواء لرصد إضافية جديدة محطات مواصفات إعداد من المجلس انتهاء عن للبيئة األعلى

 الجوي الهواء لمحيط أمثل تغطية ضمان أجل من البحرين في الرصد مواقع وزيادة الرصد شبكة

 تمحطا ثالث شراء وتليها السنة هذه خالل الهواء لرصد محطتين لشراء مناقصة طرح وسيتم للمملكة،

 اخبار الخليج.القادمين العامين خالل

 

 مطلعة مصرفية مصادر كشفت - النفط مصفاة لتحديث دوالر مليارات 6بـ تمويالت تستكمل «بابكو»

 المصفاة تحديث لمشروع دوالر مليارات 6 بقيمة تمويالت استكملت «بابكو» البحرين نفط شركة أن

 االيام .دوالر مليارات 5 تكلفته تتجاوز أن المتوقع من الذي

 

https://www.thenational.ae/business/economy/economics-101-world-security-begins-with-free-world-trade-1.787648


 

 - المبرمة التفاهم ومذكرات والمعاهدات االتفاقيات لحفظ إلكترونًيا مركزًيا سجاًل تنشئ" الخارجية"

 التفاهم ومذكرات والمعاهدات االتفاقيات لحفظ إلكتروني مركزي سجل بإنشاء الخارجية وزارة قامت

 والصديقة الشقيقة والدول البحرين مملكة بين المبرمة التنفيذية والبرامج التعاون ومذكرات

 وفترة توقيعها، وتاريخ الجغرافي، الدولة موقع حسب على وتصنيفها والدولية اإلقليمية والمنظمات

 الوطن .األجنبية اتاللغ من وغيرها العربية باللغة وذلك سريانها،

 

 وإقليمية عربية أخبار

 نم الثانية الدفعة دخول ترقب مع  -  «اقتصادية كارثة» وبين سلوكها تغيير بين ما إيران يخير ترامب

 هجهان تغيير بين ما خيار أمام إيران األمريكي الرئيس وضع االثنين، غدا التنفيذ حيز إيران على العقوبات

 اخبار الخليج . اقتصادها تدهور مواجهة وبين

 

 جديدة عقوبات مواجهة طهران تعهدت   - األميركية العقوبات على االلتفاف أوروبا تستعجل إيران

 حتتي مالية آلية تطبيق األوروبي االتحاد واستعجلت ،«وتدبير عقالنية» بـ واشنطن، عليها فرضتها

 تلك تنفيذ يبدأ أال رّجحت مصادر لكن. غدًا تطبيقه يبدأ أن ُيفترض الذي األميركي الحظر على االلتفاف

 الحياة.المقبل العام مطلع قبل اآللية

 

 أنور الخارجية، للشؤون اإلماراتي الدولة وزير قال - أمريكا عقوبات وراء العدوانية إيران سياسات: قرقاش

 العقوبات فرض إعادة عن كبير حد إلى المسؤولة هي اإليرانية العدوانية السياسات" إن السبت، قرقاش،

 الوطن".طهران على األمريكية

 

 بيونغر دبلوماسيون كشف  -باليمن اإلنسانية األزمة في للتدخل فرنسي أمريكي بريطاني قرار مشروع

 مجلس في قرار مشروع إعداد في وفرنسا، المتحدة الواليات مع بالتعاون بريطانيا شروع عن النقاب

 خبار الخليجا. اليمن في المتفاقمة اإلنسانية األزمة مع خاصة بصورة للتعامل األمن

 

 صرم وسط في المنيا أقباط شيع غاضبة أجواء وسط - غاضبة أجواء في ضحاياهم يشيعون المنيا أقباط

 ،(داعش) اإلسالمية الدولة تنظيم تبّناه مسّلح اعتداء في سقطوا الذين ضحاياهم السبت أمس صباح

 اخبار الخليج. «الجناة معاقبة»بـ مكاريوس األنبا المنيا عام أسقف طالب فيما

 



 

 حدةالمت الطائرات شركة عن الروسية اإلعالم وكالة نقلت  - مصر في الصنع روسية مقاتلة تحطم: وكالة

 تحطمت 82-ميج طراز من الصنع روسية طائرة إن السبت يوم قولها الدولة لسيطرة الخاضعة الروسية

 رويترز . مصر في تدريبة طلعة أثناء

 

 ىاألعل الزعيم عن اإليراني الرسمي التلفزيون نقل  -ترامب قرارات يعارض العالم: اإليراني األعلى الزعيم

 في معارضة تواجه ترامب دونالد األمريكي الرئيس سياسات إن السبت يوم قوله خامنئي علي اهلل آية

. رانإي في الحيويين والبنوك النفط قطاعي على عقوبات فرض إلعادة واشنطن تستعد فيما العالم أنحاء

 رويترز

 

       مقاالت

 مقااًل الشهيرة نيوزويك مجلة نشرت يومين، قبل - د.محمد مبارك –!المزعوم األوسط الشرق زلزال

 متتس نيوزويك مجلة. «العربي الربيع من أكبر وسيكون األوسط، الشرق إلى قادم زلزال» عنوان تحت

 التنبؤ أو التنجيم إلى تلجأ وال كتابها، أطروحات أو أطروحاتها في والعلمية باالتزان -األغلب على-

 المساند الديمقراطي النفس رائحة ويحمل مؤدلًجا، لي بدا التحديد وجه على المقال هذا لكن كثيًرا،

 اخبار الخليج  .8111 عام منذ األوسط الشرق تحكم أن لها أريد التي الراديكالية للتنظيمات

 

 األكثر هي محنة اإليراني النظام سيواجه الغد من ابتداء - السيد زهره – استغاثة نداء يوجه روحاني

 العقوبات. التنفيذ حيز الجديدة األمريكية العقوبات ستدخل إذ تاريخه، في وطأة واألشد قسوة

 ومن اإليراني، االقتصاد في الحيوية القطاعات كل تطال اذ تأثيرا واألكثر شموال األكثر هي الجديدة

 إيران ان الجديدة العقوبات وطأة من يزيد ومما. اقتصاديا بإيران الشلل بالفعل تلحق ان شأنها

  .يوم بعد يوما يزداد النظام على الشعبي والغضب طاحنة واجتماعية اقتصادية أزمة في أصال غارقة

 اخبار الخليج

 

 ةزيار بعد } - فوزية رشيد – !الكالم وخطورة والتطبيع السياسية والواقعية والعولمة «علوي بن»

( كاتس يسرائيل) اإلسرائيلي المواصالت وزير توجه قابوس السلطان من رسمية بدعوة «نتنياهو»

 يدول مؤتمر في للمشاركة الفطيسي أحمد العماني نظيره من لدعوة تلبية أيضا عمان سلطنة إلى

 مقترح( كاتس) لدى حيث التطبيع، تعميم على العمل هو زيارته في والجديد! المواصالت لشؤون

 ةعالم نضع وهنا! األردن عبر الخليج ومنطقة إسرائيل بين تربط حديدية سكك لمد خطة أو للمؤتمر

 اخبار الخليج !آخر لمقال المقترح هذا مناقشة ونترك! كبرى استفهام

 



 

 ا،بنفسه للتعريف اإلسالم لغة اإليرانية الثورة استخدمت - فاطمة خليل – الجديدة اإليرانية الرؤية

 في الجديد النظام خطط عن أيضًا للتعبير دفعها ما دينية، قيادة تتزعمها دينية كحركة فظهرت

 .واإلمبراطورية والظلم الكفر ضد صراعًا يخوضون أنهم سابق وقت في الثوريون رأى إذ إسالمي، إطار

 الشيعة ومذهب السياسية والشعبوية القومية من معقدة تركيبة اإلسالمية الثورة أيديولوجية إن

 الوطن .لويس برنارد وصفها حسبما الدينية، الراديكالية

  

 وقراراتها بقياداتها رهٌن الدول مصائر - عبداهلل العتيبي  - السعودية ومستقبل إيران عقوبات

 األوسط الشرق منطقة وفي إليه، وصل المستقبل اختار ومن فيه، بقي الماضي اختار فمن ورؤيتها،

 إال منه يستحضر وال له، الحاكم هو وفرعًا أصاًل ويجعله للماضي ينتمي مشروع كبيران، مشروعان

 درويص إليه يرد للمستقبل ينتمي ومشروٌع إيران، مشروع وهو واإلرهاب، والتوحش المقيتة الطائفية

 بن محمد األمير العهد وولي سلمان الملك سعودية الجديدة، السعودية مشروع وهو عنه،

 الشرق االوسط.سلمان

 

 الشهرين خالل العراق في البصرة تظاهرات شكلت -وليد خدوري  – العراق واستقرار النفط

 الخدمات غياب ضد الشعارات تركزت إذ ،8112 عام الغزو بعد ما فترة في مفصليًا حدثًا الماضيين،

 ال ام تضم محافظة وفي. الكهربائي التيار انقطاع واستمرار للشرب صالحة مياه توفر من األساسية،

 يمنته النفطي، اإلنتاج من تقريبًا ذاتها والنسبة للبالد، النفطي االحتياط من المئة في 25 عن يقل

 يف الجنوبية المحافظات مجالس كبقية الحكم، ومقاليد البصرة محافظة مجلس على الدينية األحزاب

 أبناء من اللعيبي، عبدالجبار التظاهرات فترة خالل النفط وزير أن إلى إضافة سنة، 15 طوال بغداد،

 ُأهملت ذلك، كل رغم وعلى. العرب شط مياه وترويها للعراق، الرئيس المرفأ تعتبر التي البصرة،

 المناطق في الحال كما والميليشيات، الفساد فيها وشاع االتحادية، الحكومة قبل من البصرة

 الحياة.األخرى

 

 ولمفع( االثنين) غد يوم يسري إذ - إياد ابوشقرا– إيران وعقوبات النصفية أميركا وانتخابات... العرب

 بأصواتهم األميركيون الناخبون يدلي ،(الثالثاء) غد وبعد. إيران على الجديدة األميركية العقوبات

 لملفاتل ومقارباته ترمب دونالد الرئيس سياسات على استفتاء عمليًا ستشكل نصفية انتخابات في

 الشرق االوسط  .العالمية واالقتصادية السياسية

 

 

 



 

   وطاقة اقتصاد

 بعد كبير صيني دبلوماسي قال  - تساعدانها والصين والسعودية %48 تهبط باكستان احتياطيات

 السبت يوم تشيانغ كه لي الصيني نظيره مع خان عمران الجديد الباكستاني الوزراء رئيس اجتماع

 لوضع المحادثات من مزيد عقد سيتم ولكن اقتصادية مساعدات لباكستان ستقدم الصين إن

 البالد .التفاصيل

 

 القدرات رفع يؤدي أن الممكن من - األسواق تقلبات يضاعف النفطية اإلنتاجية القدرات استنفاد

 من كبير عدد قبل من الطلب زيادة على مؤشرات وجود دون من النفط لمنتجي الحالية اإلنتاجية

 في التوقعات، من أقل الحقيقية الطلب مسارات جاءت ما إذا الخسائر مضاعفة إلى العالم، اقتصادات

 أن دون من منفردة العالمية النفط أسواق تسّجلها التي الخسائر المنتجة الدول فيه تتحمل وقت

 الحياة .منها بعضًا المستهلكة الدول تتحمل

 

 اءكهرب هيئة قالت - السعودية أكوا مع اتفاق في الشمسية الطاقة شراء تزيد دبي ومياه كهرباء هيئة

 اقةللط مزرعة من ستشتريها التي الكهرباء كمية زيادة على اتفقت إنها السبت يوم( ديوا) دبي ومياه

 رويترز .السعودية باور أكوا تقوده شركات اتحاد يبنيها الشمسية

 

 أمس األميركي الرسمي اإلعالن بعد  -يوميا برميل مليون خسارة.. إيران نفط" تشل" أميركا عقوبات

 امع اإليراني النووي االتفاق توقيع مع علقت أو توقفت، قد كانت التي العقوبات كافة فرض إعادة عن

 البالد .موجعة ضربة إيران تلقت ،8115

 

  
 

 

 

 

https://gulfnews.com/news/gulf/bahrain/wait-until-investigation-is-completed-bahrain-1.2297360
https://www.ft.com/content/0e5cf31e-ddf2-11e8-8f50-cbae5495d92b


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://thearabweekly.com/cautious-gcc-support-oman-over-mideast-initiatives
https://thearabweekly.com/cautious-gcc-support-oman-over-mideast-initiatives
http://www.arabnews.com/node/1398731
https://www.washingtonpost.com/world/national-security/military-officials-alarmed-about-shrinking-military-footprint-in-middle-east-as-administration-pressures-iran/2018/11/03/44e599f4-b152-4fdc-938e-744fa5e3d6fe_story.html?utm_term=.45f1158ffb43
https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2018/11/where-us-middle-east/574747/
https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-11-03/israel-stands-by-saudi-prince-against-iran-despite-khashoggi


 

 

 

 

 

 

 

 


