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نوفمبر

أخبار البحرين
رئيس الوزراء لكبار المسؤولين والنخب الفكرية:رجال الصحافة يحفزون ويشجعون المواطنين على
اإلسهام في مسيرة التنمية  -لدى استقبال سموه جموعا من المواطنين ،أشاد صاحب السمو الملكي
األمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بدور رجال الصحافة واإلعالم في تنوير المجتمع والتعبير
عن قضايا الوطن والمواطن ،وتحفيز وتشجيع المواطنين على اإلسهام في مسيرة التنمية التي تشهدها

المملكة.اخبار الخليج

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

التقليدي المصري والعربي " – "2الوطن
نواصل في الجزء الثاني من
المقال حديثنا عن الطب
التقليدي

الصيني

والطب

التقليدي المصري والعربي .لقد كان إعادة االكتشاف من نخبة من علماء مصر في المركز القومي العلمي
وكان ومازال رائد هذه النخبة وملهمها األستاذ الدكتور أبو الفتوح محمد عبداهلل يوسف وعدد من
مساعديه ومن بينهم الدكتور محمد عزو مسؤول اإلعالم العلمي حول هذا النبات .ولقد زرت تلك الوحدة
العلمية ،وأدركت سر معجزة المصريين القدماء التي تتمثل في العمل الجاد واإلخالص في البحث العلمي
بعيداً عن المظاهر البراقة والمباني الفخمة ،هذه النخبة تجلس في غرفة صغيرة ،كما لو كانوا من
المبتدئين وهم من نخبة العلماء ،وال تسعفني الذاكرة للتحدث عن كل واحد أو واحدة منهم ولكن هذه
الوحدة أثبتت خمس حقائق:األولى :إن البحث العلمي الجاد متوافر لدى تلك النخبة غير عابئين بالمكان
الضيق وغير المالئم لهؤالء العلماء .وهم يبحثون بدون تذمر وبدون مصلحة شخصية ،ودافعهم العمل
العلمي المبتكر في مجال الطب المصري التقليدي.

مقال الدكتور اشرف كشك في صحيفة أخبار الخليج تحت عنوان  :التحالف االستراتيجي لمنطقة الشرق

األوسط  -اخبار الخليج
كانت  -والتزال -التحالفات أحد أهم صيغ تحقيق األمن اإلقليمي والعالمي على حد
سواء ،والتي عرفها العالم عبر تاريخه من خالل حلف شمال األطلسي «الناتو» ،وحلف
وارسو «سابقًا» وهناك معايير عديدة يتم بموجبها تصنيف التحالفات  -ال يتسع
المجال هنا لذكرها  -وعلى الرغم من أن العالم لم يشهد تأسيس تحالفات دفاعية
على غرار حلف الناتو منذ نهاية الحرب العالمية الثانية وحتى اآلن فإن المستجدات
األمنية الراهنة قد أملت على الدول تأسيس تحالفات ال تأتي ضمن التصنيفات التقليدية المتعارف عليها
سواء كان بعضها مؤقتًا مثل التحالف الدولي لتحرير دولة الكويت عام  1991وبعضها تم تأسيسه لهدف
محدد يظل قائمًا مادام الخطر قائمًا ومنها التحالف الدولي للتصدي لداعش والتحالف العربي لدعم
الشرعية في اليمن والتحالف اإلسالمي العسكري لمحاربة اإلرهاب.

أخبار محلية
ناصر بن حمد بمنتدى شباب العالم :األمن والرعاية الوطنية واألمل محاور أساسية إلدارة السالم  -أكد
سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس
األعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة األولمبية البحرينية على الدور الذي تلعبه جمهورية مصر العربية
في إحالل السالم في العالم ،وأشاد سموه بالدور البارز الذي يلعبه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس
جمهورية مصر العربية الشقيقة.جاء ذلك خالل مشاركة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة في منتدى
شباب العالم ،حيث كان سموه متحدثاً رئيسياً في الجلسة األولى للمنتدى بعنوان "دور قادة العالم في

بناء واستدامة السالم  .الوطن
وكيل الخارجية يبحث مع وكيل الخارجية الفلبينية لشؤون العمال تعزيز العالقات الثنائية  -اجتمع
الدكتور الشيخ عبداهلل بن أحمد آل خليفة وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية ،أمس في الديوان العام
لوزارة الخارجية ،مع السيدة سارة لو أريوال وكيل وزارة الشؤون الخارجية الفلبينية لشؤون العمال

المهاجرين ،وذلك خالل زيارتها الرسمية لمملكة البحرين .اخبار الخليج
السجن المؤبد لـ«علي سلمان» للتخابر مع قطر  -قضت محكمة االستئناف العليا على كل من علي
سلمان األمين العام لجمعية الوفاق المنحلة وحسن سلطان وعلي األسود في قضية التخابر مع قطر
بالسجن المؤبد ،وذلك بعد أن ألغت المحكمة حكم أول درجة الذي صدر في  11يونيو الماضي ببراءة

المتهمين .اخبار الخليج

البحرين تحقق نمواً اقتصادياً بالقطاع غير النفطي نسبته  %5.3خالل  4سنوات  -قال محافظ البنك
المركزي البحريني ،رشيد المعراج ،في لقاء مع  CNBCعربية إن برنامج التوزان المالي هو جزء من
برنامج أشمل قامت به البحرين لمعالجة الشأن االقتصادي ،مبيناً أن هناك مجموعة من اإلجراءات اتُخذت

في السنوات الماضية لمعالجة عجز الميزانية .البالد

أخبار عربية وإقليمية
وزير الخزانة األمريكي :العقوبات سوف تمنع إيران من تمويل اإلرهاب  -ال وزير الخزانة األمريكي :إن
العقوبات التي فُرضت على طهران ،سوف تمنع إيران من تمويل اإلرهاب.وأضاف ستيفن منوشين:
العقوبات تهدف إلى تغيير سلوك خامنئي والحرس الثوري ،وأننا نهدف للوصول بصادرات إيران النفطية
للمستوى صفر قريباً.وتابع وزير الخزانة األمريكي :االتفاق النووي مكّن إيران من دعم اإلرهاب ،وأن

العقوبات سوف تجبرها على إبرام اتفاق نووي جديد .سبق
روحاني رداً على أميركا :سنبيع النفط ونخرق العقوبات -

مع دخول الحزمة الثانية من العقوبات

األميركية على طهران حيز التنفيذ االثنين ،حيث تطال قطاعين حيويين بالنسبة لطهران هما النفط
والبنوك ،إضافة إلى  077من الشخصيات والكيانات ،أعلن الرئيس اإليراني ،حسن روحاني ،في كلمة

بثها التلفزيون الرسمي ،أن بالده ستبيع النفط وتخرق العقوبات .االيام
بيونغ يانغ تلوح باستئناف برنامجها النووي  -حذرت كوريا الشمالية الواليات المتحدة بأنها تدرس
«جدياً» إمكانية استئناف استراتيجيتها القاضية بتطوير برنامجها النووي في حال عدم رفع العقوبات

االقتصادية المفروضة عليها.الشرق االوسط
«الحرس الثوري» يهدد «المصالح العسكرية» األميركية -انتهزت إيران الذكرى الـ  59الحتالل السفارة
األميركية ،من أجل تحدي رزمة ثانية من العقوبات المشددة التي فرضتها واشنطن ويبدأ تطبيقها
اليوم .وتباهت طهران بقدرتها على «تهديد المصالح العسكرية للواليات المتحدة في المنطقة» ،منبّهة

إلى أن «حامالت طائراتها في مرمى الصواريخ (اإليرانية) الدقيقة» .الحياة
الجيش اليمني في مدينة الحديدة و 5كيلومترات تفصله عن مينائها -في ظل احتدام المعارك على
جبهة الساحل الغربي ،أحرز الجيش اليمني تقدماً واسعًا في محافظة الحديدة (غرب) أمس ،إذ باتت
قواته تخوض معارك ضارية مع ميليشيات جماعة الحوثيين في مدينة الصالح التي تبعدُ نحو ثالثة

كيلومترات من ميناء الحديدة .الحياة

مقاالت
مادامت أمريكا تكتفي بـ«الشعور بالقلق» فإنها سوف تخسر اليمن أيضًا – عبدالمنهم ابراهيم -
الخطوات األمريكية المتأخرة في حل األزمات السياسية ولجم اإلرهاب في الشرق األوسط تكون عامال
مشجعا لغيرها من الدول الكبرى واإلقليمية لتحل محل النفوذ األمريكي ..حدث ذلك في لبنان وسوريا
والعراق وليبيا ..واآلن دعونا نتوقف أمام خبر نشر باألمس؛ إذ قالت مصادر دبلوماسية عربية (إن
روسيا تتطلع إلى دعم االنفصاليين الجنوبيين في اليمن ،استنادا إلى إرث تاريخي لها منذ حكم نظام
الشيوعيين لليمن الجنوبي ،من أجل بناء نفوذها الذي قد يتجسد في صورة قاعدة بحرية مطلة على
طرق تجارة النفط الحساسة في خليج عدن) ،وأضافت المصادر (أن روسيا ضغطت على «األمم
المتحدة» من أجل توجيه دعوة إلى «المجلس االنتقالي الجنوبي» الذي يطالب بانفصال اليمن
الجنوبي ،لكي يحضر «بصفة مستقلة» خالل جولة المفاوضات الفاشلة التي عقدت في جنيف في

سبتمبر الماضي ،اخبار الخليج
العقوبات من أمريكا ..والتهديدات للخليج! – د.محمد مبارك  -اليوم هو الخامس من نوفمبر ،واليوم
تسري العقوبات النفطية األمريكية على النظام اإليراني مع إعفاء مؤقت لبعض الدول المعتمدة على
البترول اإليراني ريثما تعيد ترتيب أوراقها وتوجد البدائل المالئمة ،وقبل يومين هدد النظام اإليراني
على لسان أحد أئمة المساجد في خراسان قائلًا إن إيران سوف تقوم بمحو السعودية واإلمارات إذا ما
تم فرض عقوبات على قطرة بترول إيرانية واحدة! منطق النظام اإليراني هو أنه حينما تقوم الواليات
المتحدة األمريكية بفرض عقوبات عليه بسبب دعمه لإلرهاب فإنه يطلق تهديداته باتجاه دول

الخليج العربي ،التي بالطبع لن تقف متفرجة حتى ينفذ تهديداته .اخبار الخليج
أوروبا عاجزة عن نجدة ايران – السيد زهره  -تحدثت أمس عن المقال الذي كتبه الرئيس اإليراني
حسن روحاني في جريدة «فاينانشيال تايمز» ويستغيث فيه بالدول األوروبية كي تهبّ لنجدة إيران
في مواجهة العقوبات األمريكية القاسية التي ستدخل حيز التنفيذ اليوم.ومن الواضح أن أوروبا تمثل
بالنسبة إلى إيران األمل الوحيد تقريبا المطروح أمامها حاليا لاللتفاف على العقوبات األمريكية أو

على األقل التخفيف من وطأتها الثقيلة.اخبار الخليج

وجع عقوبات نفط إيران!! – وليد صبري  -يبدو التحدي الحقيقي الذي تواجهه واشنطن بفرضها
النسخة الثانية من العقوبات المقررة المرتقبة على إيران ،والتي من المتوقع إقرارها بعد ساعات من
كتابة هذا المقال ،هو كيف تستطيع واشنطن أن تحجم تصدير النفط اإليراني؟ وما هي قدرات أمريكا
في تحييد طموحات طهران النفطية من خالل حزمة عقوبات جديدة؟ ال سيما مع احتمال سماح
واشنطن لثماني دول بمواصلة شراء النفط اإليراني بعد أن تعيد فرض عقوبات على طهران ،وفقاً
لتقرير أوردته وكالة «بلومبرغ» األمريكية ،تحدثت فيه عن  8دول منحتها واشنطن إعفاءات شريطة
خفض عمليات الشراء التي تقوم بها بشكل كبير ،دون أن تذكر تلك الدول .ومن المعلوم أن الصين
والهند وتركيا واليابان وكوريا الجنوبية واليونان وإيطاليا من بين أكبر مشتري النفط اإليراني.

الوطن
 ...وبدأ الحصار على إيران – عبدالرحمن الراشد  -إلى قبل أيام ،كانت طهران تتطلع غرباً ،على أي
أمل واهٍ يمكن أن يغير مصيرها ،على أمل أن تدفع أزمة مثل مقتل جمال خاشقجي الرئيس األميركي
إلى تأجيل قراره بفرض الحزمة األخطر من العقوبات عليها ،إن لم يتراجع عنها .بعد منتصف الليل
قبل البارحة ،دخلت العقوبات حيز التنفيذ .بذلك ثبّت الرئيس دونالد ترمب مشروعه بالضغط على
إيران ،وبشكل غير مباشر أيضاً أبقى على عالقته االستراتيجية مع السعودية التي تقع في قلب

مقاطعة إيران نفطياً .غضبت طهران وتنفست الرياض الصعداء .الشرق االوسط
الطاقة المتجددة  ..والنقل البحري – د.هيثم باحيدره  -انخفض عدد حاالت انسكاب النفط من
ناقالت النفط بشكل كبير خالل الـ  13سنة الماضية بالرغم من زيادة تجارة النفط المنقولة بحرا
بشكل كبير .ومع ذلك فإن معدالت استرداد النفط المنسكب وتنظيف التلوث النفطي لم تظهر
تحسنا ملحوظا خالل هذه الفترة .ويتم قياس فعالية عمليات االستجابة لحاالت االنسكاب التي لها
عالقة وثيقة بالتقنية والبنية التحتية واألفراد فقط من خالل كمية النفط المستردة ومساحة المنطقة

التي تم تنظيفها.االقتصادية
الفوضى ال تولد إال الفوضى!  -سعد راشد  -وإلثبات ذلك تراجعت الواليات المتحدة األمريكية في
خطتها في الحزمة الثانية من العقوبات االقتصادية على طهران عندما أعلنت عن وجود قوائم
استثناءات طالت أكبر مستوردي النفط اإليراني كاليابان وكوريا الجنوبية والهند ،والسؤال األبرز
عندما تطرح أمريكا استثناء دول لتلك العقوبات االقتصادية من الحزمة الثانية ،أال يدل على تراجع

واشنطن في تصديها للنظام اإليراني؟الوطن

اقتصاد وطاقة
أسعار النفط تتراجع إلى  01.5دوالر للبرميل  -تراجعت أسعار النفط اليوم االثنين حيث انخفضت
أسعار تعاقدات خام مزيج برنت القياسي ألقرب شهر استحقاق  44سنتا ما نسبته  7.0في المئة من
آخر إغالق لها إلى  01.59دوالر للبرميل عند الساعة  7141بتوقيت جرينتش ،فيما هبطت أسعار
التعاقدات اآلجلة لخام غرب تكساس الوسيط األمريكي  35سنتا أو  7.8في المئة إلى  01.01دوالر

للبرميل.االقتصادية
الكويت :اإلنجاز الكلي في مشروع الوقود البيئي بلغ  90.9بالمئة  -أعلنت شركة البترول الوطنية
الكويتية ،األحد ،أن نسبة اإلنجاز الكلي في مشروع الوقود البيئي بلغت  90.9بالمئة في نهاية أكتوبر

الماضي ،وفق ما ذكرت وكالة األنباء الكويتية.البالد
هيئة كهرباء ومياه دبي تزيد شراء الطاقة الشمسية في اتفاق مع أكوا السعودية  -قالت هيئة كهرباء
ومياه دبي (ديوا) يوم السبت إنها اتفقت على زيادة كمية الكهرباء التي ستشتريها من مزرعة للطاقة

الشمسية يبنيها اتحاد شركات تقوده أكوا باور السعودية .رويترز
عقوبات أميركا "تشل" نفط إيران ..خسارة مليون برميل يوميا -بعد اإلعالن الرسمي األميركي أمس
عن إعادة فرض كافة العقوبات التي كانت قد توقفت ،أو علقت مع توقيع االتفاق النووي اإليراني عام

 ،1713تلقت إيران ضربة موجعة .البالد













