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 موقف الخليج من إعالن ترامب صفقة القرن  
 استقبال أردوغان لرئيس مجلس األمة الكويتي  
 األزمة الخليجية تراوح مكانها  
 حماس: العالقة مع السعودية تمر بحالة فتور وقطيعة  
 بحضور بن زايد وخالد بن سلمان السيسي يفتتح قاعدة برنيس العسكرية  
 تعلن تصديها لهذه الضربات الحوثي يعلن استهداف أرامكو والسعودية   
  وزير خارجية ُعمان يف إيران للمرة الرابعة خالل شهر  
 عودة مباحثات السالم بين طالبان وأمريكا برعاية قطرية  
  

 فى هذا العدد: 

https://almarsad.co.uk/
https://almarsad.co.uk/
https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
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 الخليجيالمرصد 

تطورات مشهد  يرصد ويحلل
وعالقاته الخليج العربي 

الداخلية والخارجية

 ابـطارق دي: إعداد

 

، مضامينو ،خدمات إعالمية"
 لوماتيةتقارير رصدية ومعو

  "الكتبونشر  وطبع، وتحليلية

 املشرف العام
 ورــد عاشـخال

 املرصد بوابات
 المرصد المصـرى

 يالمرصد المغارب

 املرصد منصات
 

 

 Al Marsad 

 @Al Marsad 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
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 الخليجية -أواًل، التطورات الخليجية
   ألزمة الخليجية تراوح مكانهاا

الرابط (،  //)تاريخ الدخول: ، //، ، عربيقطر تدعو لحل األزمة الخليجية عبر حوار غير مشروط

الرابط (،  //)تاريخ الدخول: ، //، الخليج أون الين، انتهاكات منذ الحصار قطر: اإلمارات ارتكبت  

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://arabi21.com/story/1239517/%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D9%84%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7#category_1
https://alkhaleejonline.net/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%83%D8%A8%D8%AA-2105-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1
https://alkhaleejonline.net/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%83%D8%A8%D8%AA-2105-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1
https://alkhaleejonline.net/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%83%D8%A8%D8%AA-2105-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1
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 ثانيًا، التطورات الخليجية اإلقليمية  
 ةربيعال ةخليجيال_1

 حماس: العالقة مع السعودية تمر بحالة فتور وقطيعة 

الرابط (،  //)تاريخ الدخول: ، // ، األناضول،  طريق التصعيدبعد آمال االنفراج.. األزمة الخليجية تعود إلى 

الرابط(، //)تاريخ الدخول: ،  // ، األناضول،  السعودية قيادي بحماس: قطيعة وفتور مع

الرابط، (/ /تاريخ الدخول: ) //، األسدبين حماس وإيران بسبب رفضنا دعم  العالقةمشعل: هناك جمود في  

الرابط، (/ / تاريخ الدخول: )، //للسعودية ناجحة، الجزيرة نت،  هنية: زيارة مشعل 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.aa.com.tr/ar/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%b1/%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d8%a2%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%86%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%ac-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b2%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d9%84%d9%8a%d8%ac%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%b9%d9%88%d8%af-%d8%a5%d9%84%d9%89-%d8%b7%d8%b1%d9%8a%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b5%d8%b9%d9%8a%d8%af-%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84/1712397
https://www.aa.com.tr/ar/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%b1/%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d8%a2%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%86%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%ac-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b2%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d9%84%d9%8a%d8%ac%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%b9%d9%88%d8%af-%d8%a5%d9%84%d9%89-%d8%b7%d8%b1%d9%8a%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b5%d8%b9%d9%8a%d8%af-%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84/1712397
https://www.aa.com.tr/ar/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%b1/%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d8%a2%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%86%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%ac-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b2%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d9%84%d9%8a%d8%ac%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%b9%d9%88%d8%af-%d8%a5%d9%84%d9%89-%d8%b7%d8%b1%d9%8a%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b5%d8%b9%d9%8a%d8%af-%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84/1712397
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%A8%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D9%82%D8%B7%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D9%88%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/1704493
https://www.dw.com/ar/%D8%A3%D9%87%D9%84-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AA%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D9%85%D8%B9-%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82/a-15768828
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D9%85%D8%B4%D8%B9%D9%84-%D9%87%D9%86%D8%A7%D9%83-%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D9%88%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%B1%D9%81%D8%B6%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF/537394
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D9%85%D8%B4%D8%B9%D9%84-%D9%87%D9%86%D8%A7%D9%83-%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D9%88%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%B1%D9%81%D8%B6%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF/537394
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D9%85%D8%B4%D8%B9%D9%84-%D9%87%D9%86%D8%A7%D9%83-%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D9%88%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%B1%D9%81%D8%B6%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF/537394
https://www.aljazeera.net/news/arabic/2015/7/18/%D9%87%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%B4%D8%B9%D9%84-%D9%84%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%86%D8%A7%D8%AC%D8%AD%D8%A9
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 بحضور إماراتي وغياب قطري انعقاد مؤتمر برلين لبحث األزمة الليبية 

الرابط(، //)تاريخ الدخول: 

الرابط ، (// تاريخ الدخول:  )// ف السعودي، سي إن إن عربي، لموقحركة حماس: تصريحات الجبير حيالنا غريبة عن ا 

ابط الر، (// اريخ الدخول:  ت)،  // سمي من حركة حماس؟، بي بي سي،  هل تعكس تصريحات الجبير موقف السعودية الر

(،  //)تاريخ الدخول: ، // ، الخليج أون الين، عنصراً من الحركة "حماس" تكشف لـ"الخليج أونالين": السعودية تُخفي 

الرابط

الرابط(، / /)تاريخ الدخول:  ، / /، الجزيرة نت، في كلمته بمؤتمر برلين.. غوتيريش يحذر من حرب أهلية واسعة بليبيا

الرابط (، // )تاريخ الدخول:  ، // ، األناضول،  الب بدعوة تونس وقطر لمؤتمر برلينالحكومة الليبية تط

الرابط (، / / )تاريخ الدخول:  ، / /، سبوتنك عربي، برلين مثلما دعيت اإلمارات تركيا تطالب بدعوة قطر إلى مؤتمر 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://studies.aljazeera.net/ar/reports/2014/12/2014121794149721520.html
https://www.aa.com.tr/ar/%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9/%d9%88%d9%81%d8%af-%d8%ad%d9%85%d8%a7%d8%b3-%d9%8a%d8%b5%d9%84-%d8%b7%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%84%d9%84%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d8%a3%d8%af%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%85%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d8%b1%d9%88%d8%ad%d8%a7%d9%86%d9%8a/876157
https://arabic.cnn.com/middle-east/2017/06/07/hamas-qatar-saudi
https://arabic.cnn.com/middle-east/2017/06/07/hamas-qatar-saudi
https://arabic.cnn.com/middle-east/2017/06/07/hamas-qatar-saudi
https://www.bbc.com/arabic/interactivity-43191600
https://alkhaleejonline.net/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D9%84%D9%80%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC-%D8%A3%D9%88%D9%86%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%8F%D8%AE%D9%81%D9%8A-56-%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%8B-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9
https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/1/19/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%88%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%8A%D9%86-/1705584
https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202001171044093184-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A9-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%AB%D9%84%D9%85%D8%A7-%D8%AF%D8%B9%D9%8A%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/
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 ة برنيس العسكرية  سلمان السيسي يفتتح قاعدبحضور بن زايد وخالد بن 

 والسعودية تعلن تصديها لهذه الضربات الحوثي يعلن استهداف أرامكو 

(،  / / )تاريخ الدخول:  ،  // ، الشرق األوسط،  ن سلمان ومحمد بن زايدالسيسي يفتتح قاعدة »برنيس« العسكرية بحضور خالد ب

الرابط

)تاريخ الدخول:  ، //، الجزيرة نت، نون قصف أرامكو وأهداف سعودية حساسة والرياض تعلن إحباط الهجماتالحوثيون يعل

الرابط (،  //

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://aawsat.com/home/article/2084081/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%AD-%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%C2%AB%D8%A8%D8%B1%D9%86%D9%8A%D8%B3%C2%BB-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%A8%D9%86-%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A8%D9%86-%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%AF
https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/1/29/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%83%D9%88-%D9%88%D8%A3%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A
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 زيارة وزير الخارجية اإلماراتي للجزائر  

 يآسيوخليجي  _2

 لقاء باكستاني قطري ىلع مستوى وزراء الخارجية 

الرابط (،  //)تاريخ الدخول: ، // ، العين اإلخبارية، زايد ينقل دعوة للرئيس الجزائري لزيارة اإلمارات عبدهللا بن

الرابط(، //)تاريخ الدخول: ،  // ، العربية نت، تبون يستقبل أوغلو.. والجزائر: طرابلس خط أحمر

الرابط(، //)تاريخ الدخول: ، //، األناضول، تشاووش أوغلو يلتقي رئيس الوزراء ووزير الخارجية الجزائريين

الرابط (،  //)تاريخ الدخول: ، //، العين اإلخبارية،  جزائر اإلثنين ألول مرة منذ تنصيبعبدهللا بن زايد يزور ال

الرابط (،  // )تاريخ الدخول: ،  //   ، األناضول،وزير خارجية قطر ونظيره الباكستاني يستعرضان التطورات في المنطقة

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://al-ain.com/article/1580132889
https://www.alarabiya.net/ar/north-africa/2020/01/07/%D8%AA%D8%A8%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A3%D9%88%D8%BA%D9%84%D9%88-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%B3-%D8%AE%D8%B7-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%88%D9%88%D8%B4-%D8%A3%D9%88%D8%BA%D9%84%D9%88-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86/1694990
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%88%D9%88%D8%B4-%D8%A3%D9%88%D8%BA%D9%84%D9%88-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86/1694990
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%88%D9%88%D8%B4-%D8%A3%D9%88%D8%BA%D9%84%D9%88-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86/1694990
https://al-ain.com/article/abdullah-bin-zayed-algeria-emirates-visit
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D9%88%D9%86%D8%B8%D9%8A%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9/1706955
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 خستاني يف اإلمارات ا ألول مرة منذ انتخابه الرئيس الكاز

3

 تطورات قضية خاشقجي 

الرابط(، / /، )تاريخ الدخول: //، المرصد، يناير   – المرصد الخليجي 

)تاريخ الدخول:  ، //، الشرق، مليار لاير حجم التبادل التجاري بين قطر وباكستان في  وزير التجارة والصناعة: 

الرابط (،  //

الرابط(، / /اريخ الدخول: ، )ت//، مباشر السعودية، مليار دوالر قيمة االستثمارات القطرية في باكستان  

الرابط (، // )تاريخ الدخول:  ، //، العين اإلخبارية،  د بن زايد يبحث مع توكاييف تعزيز العالقات الثنائيةمحم

الرابط (،  //)تاريخ الدخول: ، //تحاد، ، صحيفة اإل% نمو التبادل التجاري بين اإلمارات وكازاخستان 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.alquds.co.uk/%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%A8%D8%A9-%D8%AE%D8%A7%D8%B4%D9%82%D8%AC%D9%8A-%D9%82%D8%AA%D9%84%D8%AA%D9%87-%D9%8A%D8%AA%D8%AC%D9%88%D9%84%D9%88%D9%86-%D8%A3%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7-%D9%88%D9%88%D8%A7/
https://www.alquds.co.uk/%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%A8%D8%A9-%D8%AE%D8%A7%D8%B4%D9%82%D8%AC%D9%8A-%D9%82%D8%AA%D9%84%D8%AA%D9%87-%D9%8A%D8%AA%D8%AC%D9%88%D9%84%D9%88%D9%86-%D8%A3%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7-%D9%88%D9%88%D8%A7/
https://almarsad.co.uk/2020/01/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%b5%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d9%84%d9%8a%d8%ac%d9%8a-15-%d9%8a%d9%86%d8%a7%d9%8a%d8%b1-2020/
https://al-sharq.com/article/06/11/2019/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9-9-52-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D8%AD%D8%AC%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-2018
https://www.mubasher.info/news/3251713/2-1-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/
https://www.mubasher.info/news/3251713/2-1-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/
https://www.mubasher.info/news/3251713/2-1-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/
https://al-ain.com/article/binzayed-tokayev-mohamed-uae-kazakhstan
http://manager.alittihad.ae/article/26692/2019/30--%D9%86%D9%85%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D9%83%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AE%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
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 تركيا    تها معملف قبرص يف مواجهمستمرة يف استخدام   السعودية

(،  // )تاريخ الدخول:  ،  //، القدس العربي،  نغرس غموض حول تأخر االستخبارات األمريكية في تسليم تقرير “خاشقجي” للكو

الرابط

الرابط (، // )تاريخ الدخول:  ،  // ، الجزيرة نت، لجزيرة: هناك ارتباط بين مقتل خاشقجي وقرصنة هاتف بيزوس كاالمار ل

)تاريخ الدخول:  ، // ، الجزيرة نت، وول ستريت جورنال: مقتل خاشقجي عرقل صفقة بملياري دوالر بين بن سلمان وبيزوس 

الرابط (،  //

الرابط (،  //)تاريخ الدخول: ، //رق األوسط، ، الش خادم الحرمين يبحث تعزيز العالقات مع وزير خارجية قبرص

)تاريخ الدخول:  ، //، الشرق األوسط، وسطالسعودية تدعم سيادة قبرص على أراضيها وتشدد على أمن منطقة شرق المت

الرابط (،  //

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.alquds.co.uk/%d8%ba%d9%85%d9%88%d8%b6-%d8%ad%d9%88%d9%84-%d8%aa%d8%a3%d8%ae%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d8%b1%d9%8a%d9%83%d9%8a%d8%a9-%d9%81/
https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/1/23/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%A7-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A8%D9%86-%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%8A%D8%B2%D9%88%D8%B3-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/1/27/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A8%D9%86-%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%8A%D9%81-%D8%A8%D9%8A%D8%B2%D9%88%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%AE%D8%A7%D8%B4%D9%82%D8%AC%D9%8A
https://aawsat.com/home/article/2089786/%D8%AE%D8%A7%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D8%A8%D8%B1%D8%B5
https://aawsat.com/home/article/2089786/%D8%AE%D8%A7%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D8%A8%D8%B1%D8%B5
https://aawsat.com/home/article/2089786/%D8%AE%D8%A7%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D8%A8%D8%B1%D8%B5
https://aawsat.com/home/article/2093886/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%82%D8%A8%D8%B1%D8%B5-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D9%87%D8%A7-%D9%88%D8%AA%D8%B4%D8%AF%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7
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 استقبال أردوغان لرئيس مجلس األمة الكويتي

الرابط(، / /)تاريخ الدخول: ، //، الجزيرة نت، يزور قبرص غضب في تركيا.. وزير الخارجية السعودي 

ٍّ لتركيا (،  / / )تاريخ الدخول: ، / /، سي إن إن، مستشار أردوغان عن زيارة وزير خارجية السعودية لقبرص: هذا تحد 

الرابط

الرابط (، // )تاريخ الدخول:  ، / /، األناضول، إسطنبول.. أردوغان يستقبل رئيس مجلس األمة الكويتي

الرابط (،/ /)تاريخ الدخول: ، / / ، سبوتنك عربي،  الكويت وتركيا توقعان اتفاقية عسكرية

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.turkpress.co/node/66811
https://www.aljazeera.net/news/politics/2019/9/12/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%82%D8%A8%D8%B1%D8%B5-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D8%A7%D9%81
https://arabic.cnn.com/middle-east/article/2019/09/13/turkish-aqtay-saudi-foreign-minister-visit-cyprus
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A5%D8%B3%D8%B7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%84-%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%8A/1712915
https://arabic.sputniknews.com/arab_world/201810101035949113-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9/
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 ل شهر مرة الرابعة خال مان يف إيران للوزير خارجية ع  

5

 موقف الخليج من إعالن ترامب صفقة القرن

الرابط (،  //)تاريخ الدخول: ، //، ، رصيففي تركيا… ترحاب وودٍّ يزعجان خليجيٍّين رئيس مجلس األمة الكويتي

(،  // )تاريخ الدخول:  ،  //، سبوتنك عربي،  اإليرانييوسف بن علوي يصل طهران للمرة الثانية خالل أسبوعين للقاء نظيره  

الرابط

الرابط (،  //)تاريخ الدخول: ،// ، آر تي عربي،  دول عربية على دعمها "صفقة القرن" ترامب يشكر  

(،  //)تاريخ الدخول: ، //، الجزيرة نت، تأييد ورفض ودعوات للتأني.. كيف استقبل العرب والعالم خطة ترامب للسالم؟

الرابط

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://raseef22.com/article/1076930-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%D8%AD%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D9%88%D8%AF-%D9%8A%D8%B2%D8%B9%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D9%8A%D9%86
https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202001211044127796-%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81-%D8%A8%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%8A-%D9%8A%D8%B5%D9%84-%D8%B7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D9%86%D8%B8%D9%8A%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A/
https://arabic.rt.com/middle_east/1080733-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D8%A3%D8%B4%D9%83%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%AC%D9%87%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7/
https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/1/29/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D9%81
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الرابط (،//)تاريخ الدخول: ،  // ،  ، سعوديالبحرين تعلن موقفها من »صفقة القرن«

الرابط(، / /، )تاريخ الدخول: // ، آر تي عربي،  الكويت تعلن موقفها من "صفقة القرن"

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://alsaudi24.com/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D9%85%D9%88%D9%82%D9%81%D9%87%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86/
https://arabic.rt.com/middle_east/1081092-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D9%85%D9%88%D9%82%D9%81%D9%87%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86/
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(،  / /)تاريخ الدخول: ، //، ، فرانس أعماله وكوشنر يؤكد أن "الباب مفتوح" أمام الفلسطينيينمؤتمر البحرين يختتم 

الرابط 

)تاريخ الدخول:  ، //، رويترز، نر يكشف الشق االقتصادي لخطة سالم الشرق األوسطمستشار البيت األبيض كوش -حصري

الرابط (،  //

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.france24.com/ar/20190626-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%83%D9%88%D8%B4%D9%86%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
https://ara.reuters.com/article/topNews/idARAKCN1TN0G3
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 الخليجية الدولية  التطوراتثالثًا، 
 الواليات املتحدة _1 

 برعاية قطرية  وأمريكاطالبان عودة مباحثات السالم بين 

 أملانيا _2
 يد وميركل يف برلينالقاء بن ز

(4) . 

الرابط (،  //اريخ الدخول: )ت ، // ، الجزيرة نت،  طالبان تبحث مع األميركيين في الدوحة توقيع اتفاقية السالم

)تاريخ الدخول:  ، // ، الشرق األوسط، لشأن الليبي« يتصدر مباحثات ولي عهد أبوظبي والمستشارة األلمانية في برلين»ا

الرابط (،  //

الرابط (،  //)تاريخ الدخول: ، //، سكاي نيوز، ف قيمة العالقات التجاريةاإلمارات وألمانيا.. األرقام تكش

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/1/17/%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%AD%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%A3%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/1/17/%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%AD%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%A3%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/1/17/%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%AD%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%A3%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://aawsat.com/home/article/2089486/%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%C2%BB-%D9%8A%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%B8%D8%A8%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%8A%D9%86
https://www.skynewsarabia.com/business/1258516-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%95%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%94%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%94%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://www.skynewsarabia.com/business/1258516-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%95%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%94%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%94%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://www.skynewsarabia.com/business/1258516-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%95%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%94%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%94%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9
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