تقرير الرصد اإلعالمي

نوفمبر

أخبار البحرين
تدشين كرسي الملك حمد للحوار بين األديان في جامعة سابينزا اإليطالية  -أقيم تحت رعاية حضرة
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى حفل االفتتاح الرسمي لكرسي الملك
حمد للحوار بين األديان والتعايش السلمي بجامعة سابينزا ،حيث أناب جاللته الدكتور ماجد بن علي

النعيمي وزير التربية والتعليم رئيس مجلس التعليم العالي لحضور حفل التدشين.اخبار الخليج
مجلس الوزراء  :إحالة الالئحة التنفيذية لقانون الضريبة لقانون «القيمة المضافة»  -بحث مجلس
الوزراء الالئحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة والتي توضح األحكام التفصيلية والقواعد
واإلجراءات المتعلقة باحتساب وسداد ضريبة القيمة المضافة ونطاقها ونسبتها ،وبناء على الشرح الذي
قدمه وزير المالية حول الالئحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة ،فقد قرر المجلس إحالتها إلى

اللجنة الوزارية للشؤون القانونية .االيام

أخبار المركز
الدكتور الشيخ عبداهلل بن أحمد يبحث مع تيري رود الرسن تعزيز ثقافة السالم والتعايش في الشرق

األوسط – االيام – البالد – الوطن – أخبار الخليج – بنا
استقبل الدكتور الشيخ عبداهلل بن
أحمد آل خليفة ،رئيس مجلس أمناء
مركز البحرين للدراسات االستراتيجية
والدولية والطاقة «دراسات» ،أمس
تيري رود الرسن رئيس المعهد الدولي
للسالم ،ومدير المكتب اإلقليمي
للمعهد نجيب فريجي ،وذلك بمقر
مركز «دراسات».وخالل اللقاء ،جرى استعراض البرامج والمشاريع الرامية إلى نشر وتعزيز ثقافة السالم
والتعايش ،في ضوء التحديات التي تشهدها منطقة الشرق األوسط ،باإلضافة إلى بحث التعاون
المشترك ،في مجاالت تبادل الخبرات والمطبوعات ،وإجراء البحوث والدراسات العلمية ،ودعم فرص
التدريب وتأهيل الكوادر.
وأطلع الدكتور الشيخ عبداهلل بن أحمد آل خليفة ،السيد الرسن ،على أبرز الفعاليات واألنشطة
واإلصدارات ،التي قام بها مركز «دراسات» خالل الفترة األخيرة ،مشيدا في هذا الصدد ،بجهود المعهد
الدولي للسالم ،في مجال إحالل السالم ،وفض النزاعات ،من أجل استتباب األمن واالستقرار.

وأوضح أن مركز «دراسات» يمتلك عالقات واسعة من التعاون والتنسيق ،مع العديد من مراكز الدراسات
المرموقة ،وبيوت الخبرة العالمية ،انسجامًا مع أهدافه وتطلعاته ،باعتباره من أهم مراكز الدراسات على
مستوى المنطقة ،مبينا أن المركز يتبنى إطالق مبادرات نوعية ،في سياق نسق فكري متكامل ،وإطار
أمني استراتيجي شامل ،لمواجهة التحديات القائمة ،وخدمة جهود السالم والتنمية.
وأشار إلى أن مركز «دراسات» قاد مؤخرا مبادرة ناجحة ،ضمت العديد من مراكز الدراسات واألبحاث،
إلطالق وثيقة ،بعنوان «الفكر في خدمة السالم والتنمية» بهدف نشر السالم ،والمساهمة في التنمية
المستدامة ،وتعزيز خطاب االعتدال والوسطية ،بما يعبر عن هويتنا وقيمنا بشكل حقيقي وموضوعي.
وأكد رئيس مجلس أمناء مركز «دراسات» أن مملكة البحرين ،بقيادة حضرة صاحب الجاللة الملك حمد
بن عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى ،تولي اهتمامًا كبيرًا بالبحث العلمي ،باعتباره عماد التنمية
وركيزة المستقبل ،كما يأتي في مقدمة أولويات رؤية البحرين االقتصادية  ,0202االستثمار األمثل في
العنصر البشري ،وفق أعلى معايير الجودة والتميز ،وفي إطار بيئة مالئمة ومحفزة للنمو واالبتكار.
ومن جانبه ،نوه السيد تيري رود الرسن بالدور الفاعل واإلسهامات القيمة لمركز «دراسات» وما حققه
من طفرة نوعية ،كمؤسسة بحثية شاملة ومتميزة ،معربا عن تطلعه لتعزيز التعاون والشراكة بين
المؤسستين ،لفتح مجاالت جديدة وواعدة ،للتعاون الفكري والبحثي ،لنشر ثقافة السالم.
مقال الدكتور محمد نعمان جالل في صحيفة الوطن تحت عنوان  :بين الطب التقليدي الصيني والطب

التقليدي المصري والعربي " – "0الوطن
الرابعة :أن الطب الصيني
التقليدي أشبه بالمعجزة وكان
رائد االهتمام بذلك عدد من
العلماء ،ومن بينهم شخصية
هو سياسي مخضرم يدعى «يان جاوجو » ZhaozhuYanالذي أنشأ المنتدى الثقافي العالمي بعد أن بلغ
سن التقاعد وتحول المركز خالل عشر سنوات إلى منتدى ال يقل أهمية عن منتدى دافوس االقتصادي،
والمنتدى الثقافي العالمي ال يقتصر على الثقافة بالمفهوم التقليدي ،وإنما على الثقافة بالمعنى الواسع
فهي أساس الحضارة المستقبلية حيث بحث المنتدى في دورته الخامسة في أكتوبر  0202االقتصاد
والسياسة والعالقات الدولية واألدب والفنون واآلثار والطب والدواء والبيئة والعولمة وغيرها ،وقد
خصص زيارات للمنتجات الطبية في الدورة الثالثة للمنتدى عام  0200وزيارات للمستشفى التي أنشأها

المنتدى في بكين وهي ذات مستوى راقٍ ولها فروع في بعض المناطق الصينية ،وهي تعالج بالطب
التقليدي وتطور األدوية المختلفة.وبعد زيارتي لمركز األدوية ومستشفى الطب التقليدي أدركت سر
حضارة الصين كما أدركت بعد زيارة المركز القومي العلمي في مصر وخاصة وحدة المورنجا سر الحضارة
العريقة لمصر .وعندما زرت مستشفيات الطب الهندي أدركت أسباب عراقة تلك الحضارة .وكل هذه
العمليات اإلحيائية في الصين ومصر والهند بمبادرات علماء وطنيين بدون دعم حكومي وربما االستثناء
هو الحالة الصينية.

أخبار محلية
«الخارجية» تستنكر تدخل قطر في استقاللية القضاء البحريني  -جددت وزارة خارجية مملكة البحرين
رفضها التام ألي شكل من أشكال التدخل واإلساءة إلى نزاهة السلطة القضائية في مملكة البحرين
واستقالليتها ،من أي دولة كانت ،وفي أي قضية منظورة أمام القضاء أو تم البت فيها ،مستنكرة بشدة
ما صدر عن دولة قطر بعد أن أصدرت محكمة االستئناف العليا في مملكة البحرين حكمها في قضية

التخابر مع قطر ،اخبار الخليج
السفير المغربي لـ«أخبار الخليج» :مملكة البحرين في طليعة الدول الداعمة والمتضامنة في قضية
الصحراء المغربية  -ثمَّن السيد أحمد رشيد خطابي سفير المملكة المغربية لدى مملكة البحرين بكل
تقدير المواقف المساندة لقضية الصحراء المغربية ومنها موقف مملكة البحرين التي تظل في طليعة
الدول الداعمة والمتضامنة في المحافل اإلقليمية واألممية ،وذلك من منطلق االقتناع المشترك بقواعد
القانون الدولي والسيما احترام الوحدة الوطنية للدول ومقوماتها السيادية التي تبقى فوق كل
االعتبارات ..جاء ذلك في تصريحات خاصة لـ«أخبار الخليج» بمناسبة الذكرى الـ 30للمسيرة الخضراء.

اخبار الخليج
قراءة تحليلية لـ "الوطن" في "انتخابات  .."0202مشاركة غير مسبوقة للمرأة في االستحقاق بترشح 34
سيدة  -أظهرت الكشوف النهائية للمرشحين والمرشحات لعضوية ،مجلس النواب ،والمجلس البلدي،
خوض  302مرشحاً ومرشحة لالنتخابات النيابية والبلدية ،المقرر إجراؤها في  03نوفمبر الجاري ،في 32
دائرة انتخابية ،بينهم  040مرشحاً ومرشحة لالستحقاق النيابي ،بنسبة  ،% 82حيث يتنافسون على 32
مقعداً في مجلس النواب ،الذي تستمر واليته  3سنوات ،و 001مرشحاً ومرشحة ،لالستحقاق البلدي،

بنسبة  ،% 00حيث يشغلون  02مقعداً بلدياً .الوطن

البحرين تتفوق على جاراتها الخليجيات في مؤشرات تنافسية عدة  -أظهر أحدث تقارير مؤسسة «كي
بي إم جي» الدولية امتالك البحرين أكثر قطاعات التكنولوجيا تنافسيةً وانفتاحًا على مستوى المنطقة.
جاء ذلك ضمن تقرير المؤسسة الخاص بتحليل كُلفة مزاولة األعمال ضمن قطاع تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت في دول مجلس التعاون الخليجي ،والذي أبرز تصدّر البحرين معظم مؤشرات كُلفة مزاولة

األعمال في أسواق المنطقة التي تقدّر قيمتها اإلجمالية بـ 0.1تريليون دوالر أمريكي .اخبار الخليج

أخبار عربية وإقليمية
أمير قطر يكشف تأثير "الحصار الرباعي" على بالده  -كشف أمير قطر تميم بن حمد ،عن مدى تأثير
الحصار الخليجي على بالده ،وذلك في كلمة ألقاها اليوم أمام البرلمان القطري.وقال تميم بن حمد،
"نجحنا إلى حد كبير في تجاوز آثار "الحصار" الرباعي" ،وإن "االقتصاد القطري ازداد قوة نتيجة لألزمة

الدائرة مع دول عربية أخرى" ،حسب "رويترز".سبوتنيك
بعد الحزمة الثانية من العقوبات ..واشنطن تتوعد طهران بالمزيد-

قال مستشار األمن القومي

األمريكي جون بولتون أمس االثنين ،إن واشنطن ستفرض المزيد من العقوبات على إيران ،وذلك بعد

أن فرضت بالفعل حزمة ثانية من العقوبات التي تستهدف قطاعات حيوية في البالد ،أبرزها النفط.اخبار
الخليج
األمير محمد بن سلمان يدشن سبعة مشاريع إستراتيجية من بينها أول مفاعل أبحاث نووي -دشّن
األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ،ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع،
ووضع حجر أساس سبعة مشروعات استراتيجية في مجاالت الطاقة المتجددة والذرية وتحلية المياه
والطب الجيني وصناعة الطائرات ،وذلك خالل زيارته لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية أمس

االثنين.اخبار الخليج
المبعوث األميركي الخاص بإيران يطمئن العالم ويكشف خسائر طهران  -قال المبعوث األميركي
الخاص بإيران ،براين هوك ،االثنين ،إن عقوبات بالده على إيران لن تلحق أضرارا بأسواق النفط

العالمية ،ومؤكدا على أن نظام الماللي تكبد خسائر مالية فادحة خالل األشهر الماضية .البالد
بريطانيا تعلن افتتاح قاعدة تدريب عسكري مشتركة في سلطنة عمان  -أعلنت بريطانيا يوم االثنين
أنها ستفتح قاعدة تدريب عسكري مشتركة في سلطنة عمان في مارس آذار  0204مع تطلع المملكة

المتحدة لتعزيز عالقاتها مع حلفائها في المنطقة.رويترز

تقرير أمريكي :إيران تمول "حزب اهلل" بـ  122مليون دوالر  -كشف تقرير امريكي أن "النظام اإليراني
أنفق أمواال طائلة منذ عام  ،0200من أجل تمويل تدخالته الخبيثة في المنطقة ،ودعم أنشطته

اإلرهابية في دول عدة حول العالم" .الوطن

مقاالت
تحالف الشرق األوسط االستراتيجي!– فوزية رشيد  -في «منتدى حوار المنامة» تم طرح الرؤية حول
«تحالف الشرق األوسط االستراتيجي» المكون من دول مجلس التعاون ،بما فيها قطر ،واألردن،
ومصر ،وربما دول أخرى الحقا ،ويرشح البعض أن تكون إسرائيل رغم (عدم وضوح الرؤية الكلية)
حول مثل هذا التحالف وأهدافه البعيدة رغم ما يقال عن مواجهته المشروع اإليراني والذي يضغط
«ترامب» لتحقيقه ،باعتبار أنه الهدف األصلي وراء «التحالف» وأنه تحالف ضد اإلرهاب بشكل عام!
فإن من غير الواضح أيضا (كيفية انضمام قطر إليه) ،وبينها وبين دول هذا التحالف «أزمة حقيقية»
متعلقة باإلرهاب نفسه وتمويله ودعمه! إلى جانب أن الدعوة األمريكية إلى أن تكون إسرائيل جزءا

منه هو إشكالية أخرى كبيرة وخطرة! .اخبار الخليج
التخابر مع دولة اإلرهاب– فاطمة الصديقي  -النظام القطري دائماً يستغل الضمائر الميتة التي تبيع
أوطانها وعروبتها برخص التراب ،يستغل دوافعهم الشيطانية ليس بمنظور مادي فحسب وإنما من
منظور عقائدي أيضاً ،فعندما يرتبط المال بدافع فكري أو أيديولوجي تكون الضمائر مهيأة حتى
يستلمها إبليس نفسه لتحقيق مآرب إرهابية وعدوانية وفوضوية في دول العالم ،فالنظام القطري ال
يهدف إلى نشر اإلرهاب في المنطقة فحسب وإنما يهدف إلى تغيير معالم العالم العربي وتفكيكه
وفق أيديولوجية محددة بمساعدة دول وأفراد وجماعات ومنظمات أغلبها صنفت ضمن قائمة

المنظمات اإلرهابية الوطن
نعم ..هو أكبر حقوق اإلنسان– السيد زهره  -تشهد مدينة شرم الشيخ المصرية حاليا حدثا عالميا
مهما هو انعقاد «منتدى شباب العالم» .شباب ينتمون إلى  031دولة تجمعوا لمناقشة قضايا تهم
العالم كله.إحدى جلسات المنتدى ناقشت قضية «ما بعد الحروب والنزاعات ..آالت بناء المجتمعات
والدول» .في هذه الجلسة ،قال الرئيس المصري عبدالفتاح السياسي كالما له أهمية بالغة يستحق
التوقف عنده.قال :الحفاظ على الدول حق من حقوق اإلنسان.نعم ..هو في الحقيقة أول وأكبر حقوق
اإلنسان على اإلطالق.السبب بسيط ..إذا ضاعت الدولة ،فلن يكون هناك معنى على اإلطالق للحديث

عن أي حق من حقوق اإلنسان ..لن تكون هناك حقوق إنسان أصال للحديث عنها.اخبار الخليج

خطورة إيران على مستقبل سوريا– فايز سارة  -تؤشر الوقائع السياسية والميدانية إلى حقيقة
السيطرة اإلقليمية والدولية على سوريا ،حيث تقتسم التحالفات والدول أنحاء البالد عبر القوة
المباشرة ،أو بواسطة أدوات ووكالء محليين وبالتعاون معهم ،وينطبق األمر على القوى المتنافسة
من الروس واألميركيين إلى اإليرانيين واألتراك وغيرهم إلى درجة يمكن القول معها إن السوريين
بمن فيهم نظام األسد والتشكيالت المسلحة المعارضة له ،ال حول وال قوة لهم ،وإنهم مجرد وكالء
وأدوات محلية للقوى الخارجية المتصارعة في البالد ،وإنهم خارج القرار المتصل بالتسوية وبمستقبل

سوريا .الشرق االوسط
العقوبات األمريكية على إيران وتغير المواقف– علي الجزاف  -مضى يومان اثنان على سريان
العقوبات االقتصادية التي فرضتها الواليات المتحدة على إيران ،التي بدأت باألمس ،وذلك بموجب
االنسحاب من االتفاق النووي الذي أبرم في  0201والذي انسحبت منه الواليات المتحدة في مايو
الماضي ،حيث وضعت  00شرطاً طالبت إيران بتنفيذها حتى تعاد صياغة اتفاق جديد.إيران طبعاً
رفضت تلك الشروط التي من أبرزها توقف إيران عن دعم اإلرهاب وضرورة تخليها عن لغة التهديد
في التعامل مع دول مجاورة لها ،وإنهاء المشاركة العسكرية في الحرب السورية ،والوقف التام لنشاط
تطوير الصواريخ النووية والباليستية ،تلك الشروط التي هدفت أمريكا من ورائها إلى «تغيير
السلوك» اإليراني في المنطقة كما صرح ذلك وزير الخارجية األمريكي مايك بومبيو ،لتأتي هذه

العقوبات التي تغطي قطاعات الشحن والطاقة والقطاع المالي اإليراني.الوطن

اقتصاد وطاقة
أرامكو تخفض سعر الخام العربي الخفيف آلسيا في ديسمبر  2.02دوالر -قال مصدر مطلع اليوم
االثنين إن أرامكو السعودية خفضت سعر ديسمبر لخامها العربي الخفيف للعمالء اآلسيويين بمقدار
 2.02دوالر للبرميل مقارنة مع نوفمبر ليصبح بعالوة  0.82دوالر للبرميل فوق متوسط عمان -

دبي.االقتصادية
السعودية :ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي إلى  00ألف ريال  -عبر  0مؤشرات اقتصادية،
كشفت الهيئة العامة لإلحصاء السعودية ارتفاعا في نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي،

والحساب الجاري لميزان المدفوعات ومؤشر االدخار اإلجمالي للربع الثاني للعام الجاري .الوطن

محافظ مصرف اإلمارات المركزي يتوقع نمو االقتصاد  %0.2في  - 0202قال محافظ مصرف اإلمارات
المركزي يوم الثالثاء إن البنك المركزي يتوقع نمو الناتج المحلي اإلجمالي  0.2بالمئة في
.0202وقال المحافظ مبارك راشد المنصوري خالل مؤتمر في أبوظبي إن من المتوقع أن ينمو الناتج

المحلي اإلجمالي  0.0بالمئة في الربع الثالث من العام الحالي.رويترز
إعفاء دول من العقوبات على إيران يضغط على أسعار النفط  -هبطت أسعار النفط أمس في ظل
تخفيف العقوبات المفروضة على صادرات نفط إيران ،مع دخولها حيز التنفيذ ،بما يسمح لكبار

المشترين بمواصلة استيراد النفط من إيران موقتاً .الحياة
واشنطن  :عقوبات إيران تشمل  81طائرة و 12مؤسسة مالية -قال وزير الخارجية األميركي مايك
بومبيو إن العقوبات األميركية تشمل الخطوط الجوية اإليرانية وأكثر من  81من طائراتها بجانب

قطاعات النفط والشحن البحري والجوي والقطاع المالي.البالد
نظام "سويفت" الدولي يفرض عزلة على بنوك إيران -بدأت جمعية االتصاالت المالية العالمية بين
البنوك المعروفة اختصاراً بنظام سويفت  SWIFTالدولي المالي ،بتطبيق العقوبات األميركية على
إيران ،عبر منع الوصول للبنوك اإليرانية ضمن منظومة التحويالت المالية الدولية بين بنوك العالم.
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