تقرير الرصد اإلعالمي

نوفمبر

أخبار محلية
القائد العام يعلن :بحث تشريعات جديدة لمرونة العمليات الـعـسـكـريـة ..والـتـعـامـل مـع الـتـهـديدات
اإلعالمية  -قام المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين صباح
أمس بزيارة للكلية الملكية للقيادة واألركان والدفاع الوطني ،وفي بداية الزيارة استمع القائد العام لقوة
دفاع البحرين إلى إيجاز عن سير تنفيذ الخطط التطويرية لبرامج الكلية الملكية للقيادة واألركان والدفاع
الوطني ،والتي ظهر أثرها على مخرجات الكلية ،وجودة التدريب العسكري الراقي فيها .وذكر أن هناك
مصائد تضعها بعض القوى للقوات النظامية في الحروب بعضها إعالمي ،وبعضها قانوني ،وذلك يحتاج
إلى نوع من البحث في الضوابط والتعليمات لمساعدة القائد أو ضابط الركن في حالة تنفيذ هذا النوع
من العمليات.وأوضح أن هناك تشريعات في هذا الشأن في القوات المسلحة في دول مجلس التعاون
لدول الخليج العربية ،وإذا اكتملت فبإذن اهلل ستساعد القوات في مرونة العمليات العسكرية والتعامل

مع التهديدات .اخبار الخليج
عبداهلل بن أحمد  :البحرين حققت انجازات رائدة على جميع االصعدة التنموية  -عقدت لجنة التنسيق
والمتابعة بين مملكة البحرين ووكاالت منظمة األمم المتحدة اجتماعها الثاني برئاسة الدكتور الشيخ
عبداهلل بن أحمد آل خليفة وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية ،وبحضور السيد أمين الشرقاوي
المنسق المقيم لألمم المتحدة والممثل المقيم لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،وعضوية ممثلي
اللجنة ،وعدد من الجهات الحكومية المعنية ،ووكاالت األمم المتحدة المقيمة واإلقليمية.وشهد االجتماع
استعراض جملة من المشاريع المشتركة على جدول األعمال تتعلق بالمجاالت التالية( :برنامج األمم
المتحدة اإلنمائي ،برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية ،منظمة األغذية والزراعة ،منظمة األمم
المتحدة للطفولة ،منظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة ،صندوق األمم المتحدة للسكان،
وإدارة األمم المتحدة للشؤون االقتصادية واالجتماعية) ،حيث جرى مناقشة السبل الكفيلة لتعزيز
التعاون في تلك المجاالت ،بما يتوافق مع الخطط الحكومية ،ورؤية البحرين االقتصادية  ،0202إلى
جانب المواءمة مع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة  ،0202ومنع االزدواجية في المبادرات والمشاريع

لتحقيق أقصى استفادة ممكنة مع ترشيد اإلنفاق.اخبار الخليج
سفير البحرين لدى إندونيسيا يشارك بالمؤتمر الوزاري العالمي لالقتصاد اإلبداعي  -شارك الدكتور
محمد غسان محمد عدنان شيخو سفير مملكة البحرين لدى جمهورية إندونيسيا ،في المؤتمر الوزاري

العالمي لالقتصاد اإلبداعي والذي عقد في جزيرة بالي بجمهورية إندونيسيا .الوطن

إشراك الشباب في قرارات التنمية  ..الجودر :منتدى شباب العالم يعبر بجالء عن دعم المجتمع الدولي
للشباب ليكونوا صناع القرار  -شهد هشام بن محمد الجودر وزير شئون الشباب والرياضة الحفل
الختامي لمنتدى شباب العالم والذي نظمته جمهورية مصر العربية بمدينة شرم الشيخ على مدار أربع
أيام متواصلة بحضور عدد من الرؤساء وممثليهم والقيادات الشبابية باإلضافة الى عدد مشاركة أكثر
من  0222آالف شاب وشبابية يمثلون  042دولة ،وكان حفل الختام قد شهد كلمة الى فخامة الرئيس
عبدالفتاح السيسي رئيس جهورية مصر العربية حيث أعلن من خاللها عدد من المبادرات في ختام
فعاليات النسخة الثانية من منتدى شباب العالم حيث شملت المبادرات إعالن مدينة أسوان المصرية
عاصمة للشباب األفريقي لعام  ،0202وإقرار الدولة المصرية إعالن شرم الشيخ للتكامل العربي

األفريقي ،البالد
قطاع التكنولوجيا في البحرين األكثر تنافسيّة وانفتاحاً في الخليج  -تمتلك مملكة البحرين أكثر قطاعات
التكنولوجيا تنافسية وانفتاحاً في منطقة الخليج ،ويتبوأ السعوديون مركزاً متقدماً في قوائم
المستثمرين النشطين في هذا القطاع ،ما يجعلهم ضمن أكبر المستفيدين من انخفاض كلفة ممارسة
األعمال في قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت .وأظهرت بيانات أن النشاطات التقنية والمهنية
والعلمية تأتي في المركز الثالث كأكثر القطاعات التي يستثمر فيها السعوديون في البحرين بـ003

سجالً تجارياً ،بينما يمتلكون  42سجالً تجارياً في مجال االتصاالت والمعلومات .الحياة

أخبار عربية وإقليمية
تسريبات تفضح هدف الزيارة القطرية المريبة إلى بغداد  -تتجه بوصلة السياسة القطرية صوب
العراق ،ال لتبحث العالقات الثنائية ومصالح الشعبين ،وإنما للمشاركة في إيجاد طوق نجاة يساعد

حليفتها طهران في التحايل ،أو االلتفاف على العقوبات األميركية ،حسبما أفادت تسريبات.البالد
ترامب يتباهى بـ «نجاح هائل» ...ويحذّر الديموقراطيين من فتح ملفات -

قدّم الرئيس األميركي

دونالد ترامب قراءة مزدوجة لنتائج انتخابات التجديد النصفي للكونغرس ،اذ اعتبر أن حزبه الجمهوري
حقق «نجاحاً هائالً» بعدما احتفظ بسيطرته على مجلس الشيوخ ،محذّراً الديموقراطيين الذين استعادوا

مجلس النواب ،من انه سيردّ على أي محاولة لفتح ملفات تطاوله ،ودعاهم الى «العمل سوياً».الحياة

ترمب يحتفل بـ«انتصار تاريخي» ...ويستعد للتعايش مع الديمقراطيين

أعطى الناخبون األميركيون تقييمهم ألداء الرئيس األميركي دونالد ترمب في اقتراع الثالثاء ،وجاء
الحكم متبايناً بين غرفتي الكونغرس .الديمقراطيون يسيطرون على مجلس النواب والجمهوريون على

مجلس الشيوخ .الشرق االوسط
وزير إسرائيلي يروج من مسقط لمشروع للسكة الحديد مع دول الخليج  -روج وزير النقل اإلسرائيلي
يسرائيل كاتس من مسقط لمشروع للسكة الحديد يربط البحر األبيض المتوسط بالخليج عبر إسرائيل
التي تشهد عالقاتها بالدول العربية تقاربا غير مسبوق .وقال كاتس الذي تقيم بالده عالقات دبلوماسية
رسمية مع بلدين عربيين فقط هما مصر واألردن «إنه أمر منطقي ويتجاوز الخالفات السياسية

واآليديولوجية» .اخبار الخليج

الـكـرمـلـين يعـلن لـقاء «مـقـتضـبا» بين بوتين وترامب األحد في باريس -

أعلن مستشار للكرملين

أمس األربعاء أن الرئيسين الروسي فالديمير بوتين واألمريكي دونالد ترامب سيعقدان اجتماعا
«مقتضبا» وغير رسمي على هامش مراسم إحياء الذكرى المئوية النتهاء الحرب العالمية األولى في

باريس في  00نوفمبر .اخبار الخليج
وزير إيراني :بلغنا حافة انهيار  -أقرّ وزير العمل اإليراني محمد شريعتمداري بأن بالده «كانت على حافة
انهيار» مالي قبل أشهر ،ويكثف إيرانيون انتقاداتهم لمسؤولين ينعمون بحياة «بذخ» ،فيما يعاني

مواطنون ضائقة معيشية.الحياة
العاهل المغربي آللية حوار «مباشر وصريح» مع الجزائر -دعا العاهل المغربي الملك محمد السادس
الجزائر إلى حوار «مباشر وصريح» ،مقترحاً تشكيل «آليّة سياسيّة مشتركة للحوار والتشاور» من أجل

«تجاوز الخالفات» بين البلدين الجارين .الحياة
ماكرون يدعو إلى إنشاء جيش أوروبي بوجه «القوى العظمى»  -دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
اليوم (الثالثاء) ،إلى إنشاء «جيش أوروبي حقيقي» للدفاع عن القارة بوجه قوى مثل روسيا والصين وحتى
الواليات المتحدة ،في مقابلة أجرتها معه إذاعة «أوروبا  »0صباح اليوم (الثالثاء) ،في سياق أسبوع من

المراسم في الذكرى المئوية للحرب العالمية األولى .الشرق االوسط
أول مسلمتين في «الكونغرس» ...الجئة صومالية وابنة مهاجرين فلسطينيين  -اختار الناخبون
األميركيون امرأتين مسلمتين تنتميان إلى الحزب الديموقراطي لدخول الكونغرس ،وفق ما أكدته
شبكات تلفزيونية ووسائل إعالم أميركية يوم أمس (الثالثاء) ،في خطوة تاريخية أولى في الواليات

المتحدة حيث الخطاب المعادي للمسلمين في تصاعد.الشرق االوسط

مقاالت
الشرق األوسط :نظام إقليمي جديد؟ – فيتالي نعومكين  -تغص وسائل اإلعالم وشبكات التواصل
االجتماعي لدى عدد كبير من الدول في األيام األخيرة بتعليقات حول خطة لتشكيل حلف أمني شرق
أوسطي) ، (MESAأو ما يمكن تسميته «حلف ناتو عربي» .على ما يبدو ،أن اإلطار العام لهذه الخطة
أصبح واضحاً ولم يبق هناك ما يمكن التعليق عليه ،وإنما بقي فقط انتظار التطور المستقبلي
لألحداث حين تتضح كامل التفاصيل.ال يمكن النظر إلى هذا المشروع ،مهما كان االسم الذي
سيحمله ،من دون ربطه بمجموعة أحداث أخرى في المنطقة تشكل مع بعضها البعض لوحة متكاملة
بدأت تتجلى فيها أطر إعادة صياغة جدية لكامل منظومة العالقات الدولية فيها .يمكن وبثقة

التكهن بأن الحديث يدور عن محاولة تشكيل ،في جزء من الشرق األوسط ،نظام أمني غير شامل
(مع عناصر هيكلية تحالفية وتحت رعاية دول عظمى من خارج المنطقة) ،أو حتى نظام إقليمي جديد.

الشرق االوسط
الشائعات واألخبار الكاذبة واألمن القومي  – ١-السيد زهره  -الشائعات واألخبار الكاذبة أزمة كبرى
تعاني منها الدول العربية .األزمة تفاقمت في السنوات الماضية ،وقد لجأت دول عربية في مقدمتها
مصر والبحرين واإلمارات إلى سن تشريعات واتخاذ إجراءات للتعامل مع الظاهرة ومحاولة الحد من
خطرها .الظاهرة ال تمثل بالطبع أزمة للدول العربية وحدها ..بل هي أزمة تؤرق كل دول العالم بال
استثناء .الظاهرة أصبحت أحد أكبر الظواهر المرعبة في عالم اليوم.هناك إجماع في العالم كله على
أن الشائعات واألخبار الكاذبة المزورة تجاوزت في خطورتها كل األبعاد التي كانت معروفة ،وأصبحت

تمثل واحدا من أكبر األخطار التي تهدد األمن القومي للدول بكل جوانبه وأبعاده .اخبار الخليج
إيران «الظالمية» والعقوبات!– فوزية رشيد  -حديث «الجبير» وزير الخارجية السعودي في «منتدى
حوار المنامة» لم يأت جزافا ،حين وصف رؤية إيران بـ«الظالمية» والتي تتصدى لها الرؤية السعودية
المستنيرة ،فإلى جانب كل ما نعرفه عن هذه الظالمية بدءا بـ(ظالمية الحكم)؛ أي نموذج «الحكم
الثيوقراطي الطائفي» الذي جعل من المرشد األعلى «معصومًا» ولذلك فإن بيده كل السلطات ،وما
الرئاسة في إيران إال «واجهة إدارية» يتحكم فيها بدكتاتوريته المطلقة! لنصل بعد ذلك إلى (ظالمية
اإلرهاب) حيث تم تصنيفها كأكبر دولة راعية لإلرهاب في العالم! ومليشياتها وأذرعها الممتدة في

أي مكان ،ال لغة لها إال اإلرهاب! .الوطن
يد ترامب مغلولة بـ "المجلس األزرق"!! – وليد صبري  -يبدو أن الديمقراطيين بانتصارهم الكبير
الذي حققوه في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس بمجلسيه ،النواب والشيوخ ،قادرون بشكل أو
بآخر على أن يكبلوا طموحات الرئيس األمريكي دونالد ترامب ،بل وربما يكونوا قادرين على أن
يغلون يده.والشك في أن الديمقراطيين  -أصحاب األغلبية الزرقاء في مجلس النواب  -سيضعون
العصي في عجالت الرئيس ،ولن يتوانوا عن عرقلة سياسات وتشريعات ترامب التي سوف يقترحها،

ليصبح أمام امر واقع ،الوطن

مآالت العقوبات بين التفاوض والتهوّر العسكري -عبدالوهاب بدرخان  -ال تبدو العقوبات األميركية
األكثر شدة مجرد منازلة أخرى إضافية أو فصلٍ في الصراع األميركي  -اإليراني ،بل تكاد تتخذ شكل
مبارزة أخيرة وحاسمة بين قوّة عظمى دولية لديها كل المقوّمات العسكرية واالقتصادية والسياسية
وقوّة تريد أن تكون «عظمى» إقليمياً وتضع كلّ مقوّماتها في اختبار صعب يواصل إضعاف اقتصادها.

الحياة

اقتصاد وطاقة
أكبر  0دول نفطية ترفع إنتاجها لـ  00مليون برميل يومياً  -ارتفعت أسعار النفط اليوم األربعاء صوب
 30دوالرا للبرميل بعدما اقتربت من أدنى مستوى منذ أغسطس/آب وذلك بدعم تقرير بأن روسيا

والسعودية تناقشان تخفيضات لإلنتاج في العام المقبل.البالد
محللون :تأثير عزل إيران ماليا يفوق انخفاض صادراتها النفطية  -في خضم االهتمام العالمي
بالعقوبات الدولية المفروضة على نظام الماللي في إيران ،انصب أغلب التركيز وجله على العقوبات
النفطية ،وتأثير تراجع صادرات النفط على االقتصاد اإليراني ومستقبله ،وخف الضوء عن الجوانب
األخرى من العقوبات ،التي تعد من وجهة نظر كثير من الخبراء واالقتصاديين أكثر تأثيرا وضررا على
االقتصاد اإليراني في األمد الطويل ،بل إن تأثيرها سيتواصل حتى وإن عاد الماللي يوم ما إلى

رشدهم ،االقتصادية
موسكو :سوق النفط العالمية متوازنة  -نقلت وكالة اإلعالم الروسية عن وزير الطاقة ألكسندر نوفاك
قوله أمس إن سوق النفط العالمية متوازنة جيداً .وأضاف أن الوزارة ستجري مشاورات مع منتجي
النفط الروس قبيل اجتماع لجنة المراقبة لمنتجي «أوبك» والدول غير األعضاء في وقت الحق من

الشهر الجاري ،بحسب ما أوردت وكالة «تاس» لألنباء.الحياة
سينوبك الصينية توقع عقد شراء نفط من الكويت للعام  - 0202وقعت شركة النفط الصينية
العمالقة سينوبك يوم الخميس عقدا سنويا يغطي العام  0202لشراء النفط الخام من مؤسسة

البترول الكويتية وذلك أثناء مؤتمر تجاري في شنغهاي .رويترز











