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 ا تاريخي   ا اتفاق يوقعان  الواليات املتحدة وطالبان    .. برعاية قطرية  
 ؟ د ما الجدي   .. ة تطورات األزمة الخليجي  
 الخلفيات والدوافع  ..  تون الصراع اليمني أ   تدخل املهرة   
 سياقات ودالئل   .. الجزائرية تزايد الزيارات الخليجية   
 واألهداف   لألردن.. السياقات   قطر   ر زيارة أمي  
 واألهداف    قطر.. الرسائل يف  رئيس الوزراء الباكستاني  خان    ان عمر  
 ملفات ونتائج   .. لقاء وزيري الخارجية السعودي واألملاني  

 العدد: فى هذا

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"
 تقارير رصدية ومعلوماتيةو

  "الكتبونشر  وطبع، وتحليلية

 بوابات املرصد
 لمرصد المصـرىا

 يالمرصد المغارب

 املرصد منصات

 

 

 Al Marsad 

 @Al Marsad 

 +905466624440 

 

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
 ؟دما الجدي تطورات األزمة الخليجية..

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://ara.reuters.com/article/topNews/idARAKBN2090NG
https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/2/18/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA-%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-%D9%82%D8%B7%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/%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D8%A3%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D9%84%D8%B1%D8%B4%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%88%D9%84%D9%83%D9%84-%D8%A8%D9%84%D8%AF-%D8%AD%D9%82%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A/1738571
https://ara.reuters.com/article/topNews/idARAKBN20F11X
https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/2/26/%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B7%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%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%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%BA%D9%8A%D8%B1%D8%A9
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 ثانيا، التطورات الخليجية اإلقليمية 
 ة عربي ال ةخليجيال_1

 الخلفيات والدوافع  املهرة تدخل يف أتون الصراع اليمني..

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/2020/2/26/%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%BA-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85-%D8%B6%D8%BA%D9%88%D8%B7%D8%A7-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%8A-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%82%D8%B7%D8%B1
https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/2/25/%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%A3%D9%86%D9%81-%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D9%82%D8%B7%D8%B1
https://arabic.rt.com/middle_east/1086897-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%B6%D8%AF-%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A-%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%A9/
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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/2020/2/18/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A
https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/2/22/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%86%D9%81%D8%B0-%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D8%B4%D8%AD%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%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%D9%8A%D9%85%D9%86-%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%8A%D9%82%D9%8A%D9%84-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A3%D9%8A%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9/1742571
https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/2/25/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D9%8A%D8%AC%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D9%83%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9
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 سباباألدالئل وال .بشأن سوريا ةأمريكي ةسعودي لقاءات

 ئلالسياقات والدال ت الرسمية الخليجية الجزائرية..الزياراتزايد 

الرابط(، //، )//، الشرق األوسط، محادثات للمبعوث األميركي إلى سوريا في الرياض

الرابط(، //)، //، الخليج الجديد، تنسيق سعودي أمريكي بشأن دعم المعارضة السورية

الرابط(، //)، //، آر تي عربي، ترامب يكشف عن سبب وقف دعم المعارضة السورية

الرابط(،  //)،  //، آر تي عربي،  نصر الحريري: السعودية ودول عربية أخرى توقفت عن دعم المعارضة السورية عسكريا

الرابط(، //، )//، العين اإلخبارية، رئيسا األركان اإلماراتي والجزائري يبحثان التعاون العسكري

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/2151746/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%B9%D9%88%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6
https://thenewkhalij.news/article/182552/%D8%AA%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%82-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://arabic.rt.com/world/890384-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%B9%D9%86-%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9/
https://arabic.rt.com/middle_east/940059-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A9-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A/
https://al-ain.com/article/hamad-al-rumaithi-saeed-shankriha-emirates-emirate
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  داللة التوقيت واألهداف .زيارة أمير قطر لتونس.

الرابط(، //)، //، الجزيرة نت، أمير قطر يختتم جولة في المنطقة العربية احثات مع المسؤولين الجزائريينبعد مب

الرابط(، //)، //، الشرق األوسط، جزائرية في الرياض تبحث العالقات الثنائية ومستجدات األحداث –قمة سعودية 

الرابط(، //)، //، العين اإلخبارية، محمد بن سلمان يؤكد أهمية العالقات مع المغرب

الرابط(، //)، //، ، فراتنسأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني في زيارة رسمية إلى تونس تستمر لغاية الثالثاء

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/2020/2/25/%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D9%8A%D8%BA%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://aawsat.com/home/article/2152751/%D9%82%D9%85%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%E2%80%93-%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6-%D8%AA%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB
https://al-ain.com/article/mohammed-bin-salman-relations-morocco
https://www.france24.com/ar/20200224-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%AA%D9%85%D9%8A%D9%85-%D8%A8%D9%86-%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A2%D9%84-%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D9%84%D8%BA%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D8%A7%D8%A1
https://www.france24.com/ar/20200224-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%AA%D9%85%D9%8A%D9%85-%D8%A8%D9%86-%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A2%D9%84-%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D9%84%D8%BA%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D8%A7%D8%A1
https://www.france24.com/ar/20200224-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%AA%D9%85%D9%8A%D9%85-%D8%A8%D9%86-%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A2%D9%84-%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D9%84%D8%BA%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D8%A7%D8%A1
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 أمير قطر يزور األردن..السياقات واألهداف 2014ألول مرة منذ 

الرابط(، //)، //، الحرة، عواصم عربية.. ما الرسائل التي تحملها؟ جولة أمير قطر في 

الرابط(، //، )// 

الرابط(، //)، //ناضول، ، األ.. أمير قطر يزور األردن األحدمنذ ألول مرة 

، //، الجزيرة نت، آالف فرصة عمل لألردنيين قمة قطرية أردنية.. الدوحة تدعم صندوق التقاعد العسكري األردني وتوفر 

الرابط(، //)

الرابط(، //)، //، الجزيرة نت، ترسائل سياسية أردنية قطرية بكل االتجاها األمير تميم في عّمان

الرابط(، //)، //، العين اإلخبارية، ماذا يفعل رئيس الموساد في قطر؟

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.alhurra.com/a/%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-3-%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%85-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D8%AA%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87%D8%A7-/535372.html
http://www.assabahnews.tn/article/234055/%D8%BA%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%87%D8%B0%D8%A7-%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%85%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/%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%86%D8%B0-2014-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D9%8A%D8%B2%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%AF/1738557
https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/2/23/%D9%82%D9%85%D8%A9-%D9%82%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%81%D8%B1-%D9%88%D8%B8%D8%A7%D8%A6%D9%81-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86
https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/2/21/%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://al-ain.com/article/what-does-mossad-chief-do-in-qatar
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 السياقات واألهداف ..الرئيس املوريتاني يف السعودية

 اآلسيوية  ةخليجيال_2

 الرسائل واألهداف يف قطر.. عمر خان

الرابط(، //)، //األوسط، ، الشرق موريتانية في الرياض تبحث العالقات الثنائية وأحداث المنطقة -قمة سعودية 

الرابط(، //، )//الشرق األوسط، ، رات تفاهمقمة سعودية ـ موريتانية في الرياض تتوج باتفاقيات ومذك

الرابط(، //)، //، الخليج الجديد، اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين السعودية وموريتانيا توقيع 

الرابط(، //)، //، رصد، مليار دوالر لمشاريع استثمارية في موريتانيا اإلمارات تخصص 

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/2150951/%D9%82%D9%85%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6-%D8%AA%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A3%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9
https://aawsat.com/home/article/2151826/%D9%82%D9%85%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%80-%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6-%D8%AA%D8%AA%D9%88%D8%AC-%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D9%85%D8%B0%D9%83%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85
https://thenewkhalij.news/article/182580/%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%B9-4-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D9%85%D8%B0%D9%83%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://rassd.com/475950.htm
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A/%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%B2%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%85%D9%8A%D8%B3-%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9/1746176
https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/2/27/%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%AA%D9%85%D9%8A%D9%85
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 الخليجية الدولية التطوراتثالثا، 

 أملانيا  _1 

 ملفات ونتائج لقاء أملاني سعودي ىلع مستوى وزراء الخارجية..

الرابط(، //، )//، الشرق األوسط، من... وقلق بشأن انتهاكات الحوثياتفاق سعودي ـ ألماني على الحل السياسي في الي

(، //)، //، دويتشه فيال، السعودية تحث ألمانيا على رفع حظر تصدير األسلحة إليها

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/2020/2/8/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D9%82%D9%85%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%83%D8%B4%D9%85%D9%8A%D8%B1
https://aawsat.com/home/article/2143646/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D9%80-%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-%D9%88%D9%82%D9%84%D9%82-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A
https://www.dw.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%AB-%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%AD%D8%B8%D8%B1-%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%8A%D9%87%D8%A7/a-52402895
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 واليات املتحدة ال _2

 لفات واألهدافامل زيارة وزير الخارجية األمريكية للسعودية وعمان..

 ان صراعهما باتفاق تاريخييبرعاية قطرية الواليات املتحدة وطالبان ينه

(، //، )//جزيرة نت،  ، الوزير الخارجية السعودي يناشد ألمانيا رفع حظر تصدير السالح لبالده  نحن بحاجة لوسائل دفاعية

الرابط

الرابط(، //، )تاريخ الدخول://، آر تي عربي، ن وولي العهدبومبيو يزور السعودية اليوم ويلتقي الملك سلما

الرابط(، //)تاريخ الدخول:، //ك عربين ي، سبوتنآل سعيدبومبيو يتوجه إلى سلطنة عمان للقاء السلطان هيثم بن طارق 

 الرابط(، //، )//اتفاق سالم تاريخي بين أميركا وطالبان في الدوحة وترامب سيلتقي قادة الحركة قريبا، الجزيرة نت، 

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/2020/2/17/%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%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%AF-%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B8%D8%B1-%D8%B9%D9%86-%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%87
https://arabic.rt.com/middle_east/1086894-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%88%D9%85%D8%A8%D9%8A%D9%88-%D8%B3%D9%8A%D8%B2%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-19-%D8%A5%D9%84%D9%89-21-%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1/
https://arabic.rt.com/middle_east/1086894-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%88%D9%85%D8%A8%D9%8A%D9%88-%D8%B3%D9%8A%D8%B2%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-19-%D8%A5%D9%84%D9%89-21-%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1/
https://arabic.rt.com/middle_east/1086894-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%88%D9%85%D8%A8%D9%8A%D9%88-%D8%B3%D9%8A%D8%B2%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-19-%D8%A5%D9%84%D9%89-21-%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1/
https://arabic.sputniknews.com/world/202002211044623094-%D8%A8%D9%88%D9%85%D8%A8%D9%8A%D9%88-%D9%8A%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%86%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%8A%D8%AB%D9%85-%D8%A8%D9%86-%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%82-%D8%A2%D9%84-%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF/
https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/2/29/%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%A7-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%AD%D8%A9
https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/2/29/%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%A7-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%AD%D8%A9
https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/2/29/%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%A7-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%AD%D8%A9
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