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https://twitter.com/Almarsad_uk
https://twitter.com/Almarsad_uk
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 هذا العدد 

 

الخليجية -أواًل، التطورات الخليجية  
الخليجية  -تطورات املصالحة الخليجية  

، عدة تطورات تعاونية بين دول الخليج وهي:2021مارس  8شهد يوم   

الدوحة، وهي األولى من زيارة وزير الخارجية السعودي األمير فيصل بن فرحان للعاصمة القطرية أوالً، 

نوعها منذ إعالن المصالحة الخليجية مطلع العام الجاري، التقى فيها بأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل 

ثاني، والذي سلمه رسالة شفوية من الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، كما التقى وزير الخارجية  

حمن آل ثاني، حيث جرى استعراض عالقات التعاون السعودي بنظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الر

 .1الثنائي بين البلدين وتعزيز مسيرة مجلس التعاون الخليجي 

"، في قاعدة الظفرة الجوية بدولة 2021ثانياً، انطالق مناورات التمرين العسكري المشترك "علم الصحراء 

لدول العربية، ويستمر التمرين حتى  اإلمارات، بمشاركة القوات الجوية الملكية السعودية، وعدد من ا

  الرابط(، //، )تاريخ الدخول://، األناضول، أول زيارة بعد المصالحة.. وزير الخارجية السعودي في الدوحة

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%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A9-%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%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%AD%D8%A9/2168553
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%A3%D9%88%D9%84-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A9-%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%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%AD%D8%A9/2168553
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%A3%D9%88%D9%84-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A9-%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%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%AD%D8%A9/2168553
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. ثالثاً، زيارة األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد األعلى رئيس مجلس  1مارس الحالي  25

للعاصمة السعودية الرياض، التقى فيها باألمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي  نالوزراء في البحري

وزير الدفاع، في العاصمة الرياض وجرى خالل االجتماع استعراض  العهد نائب رئيس مجلس الوزراء

 .2العالقات الوثيقة بين الرياض والمنامة، ومجاالت التعاون المشتركة

مارس، حينما أعلنت  10في مقابل هذه التطورات التعاونية، شهدت الفترة الحالية تطوراً تصعيدياً في 

ارة الخارجية القطرية مذكرة احتجاج أعربت فيها عن استنكارها  نها وجهت لوزأ وزارة الخارجية البحرينية 

مارس الماضي، وتناولت الحلقة كتابا بعنوان  7لما تضمنه برنامج "خارج النص" على قناة الجزيرة يوم 

"زفرات" يتحدث عن تعرض سجناء معارضين للتعذيب في سجن "جو" المركزي بالبحرين في عام 

 2015، واستنكرت المذكرة ما  قالت إنها معلومات كاذبة وادعاءات باطلة 3.

ات الحاصلة بعد قمة العال، التي تمت خاللها المصالحة الخليجية، فإنه يمكن مالحظة اآلتي: روبالنظر للتطو   

• 

• 

• 

• 

  . 

(، //، )تاريخ الدخول://، الشرق األوسط،  القوات الجوية السعودية  انطالق تمرين »علم الصحراء« في اإلمارات بمشاركة

الرابط 

الرابط (، // ، )تاريخ الدخول://، الشرق األوسط، بحرينية تتناول تنسيق الجهود - ادثات سعودية  مح 

الرابط(، //، )تاريخ الدخول://، يورو نيوز، البحرين توجه مذكرة احتجاج رسمية إلى قطر بسبب برنامج بثته قناة قطرية 

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/2848176/%D8%A7%D9%86%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%AA%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%86-%C2%AB%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A1%C2%BB-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://aawsat.com/home/article/2848401/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%AA%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D9%88%D8%AF
https://arabic.euronews.com/2021/03/11/bahrain-condemns-tv-program-boradcasted-by-aljazeera-qatar
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 ثانيًا، التطورات الخليجية اإلقليمية  
 ة عربي ال-ةخليجي ال_1

 تطورات امللف اليمني يف عهد جو بايدن 
،  مارس  شهدت األزمة اليمنية عدة تطورات غلب عليها الطابع التصعيدي، ففي 

1. وفي  مارس، أعلنت  

 طائرة مسيرة و  جماعة الحوثي استهداف منشأة تابعة لشركة أرامكو وأهداف عسكرية في السعودية بـ

صواريخ بالستية2. في المقابل 

3  

الرابط (، //، )تاريخ الدخول://، األناضول، "الحوثي" تعلن استهداف قاعدة الملك خالد ومطار أبها بالسعودية

الرابط (،  //، )تاريخ الدخول://ناضول، أل ، ا"الحوثي" تعلن استهداف "أرامكو" وأهداف عسكرية بالسعودية

(، //، )تاريخ الدخول://ي عربي،  ، تي آر تالتحالف بقيادة السعودية يطلق عملية عسكرية جوية ضد الحوثيين بصنعاء 

الرابط 

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%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%88%D8%AB%D9%8A-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83-%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D9%88%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A3%D8%A8%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/2165577
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%88%D8%AB%D9%8A-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83-%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D9%88%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A3%D8%A8%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/2165577
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%88%D8%AB%D9%8A-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83-%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D9%88%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A3%D8%A8%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/2165577
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%88%D8%AB%D9%8A-%D8%AA%D8%B9%D9%84%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%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/2167987
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%88%D8%AB%D9%8A-%D8%AA%D8%B9%D9%84%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%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/2167987
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%88%D8%AB%D9%8A-%D8%AA%D8%B9%D9%84%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%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/2167987
https://www.trtarabi.com/now/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%A8%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%B7%D9%84%D9%82-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%A7%D8%A1-4707281
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 بالنظر لهذه التطورات يمكن اإلشارة إلى اآلتي:

• 

4

• 

• 

الرابط (، //، )تاريخ الدخول://ألناضول، ، اوزير الخارجية اليمني والمبعوث األمريكي يبحثان جهود السالم

الرابط (، //، )تاريخ الدخول://ألناضول، ، ليمن يعلنان استئناف العالقاتسنوات.. قطر وا بعد انقطاع 

، )تاريخ  //، الجزيرة نت،  هادي.. الجزيرة تكشف بنود خطة أميركية لوقف الحرب في اليمنفضها الحوثيون ورحبت بها حكومة  ر 

الرابط (، //الدخول:

نايتس،   اإليرانية مايكل  التهديد  شبكة  تكتيكات  كشف  الرياض:  فوق  طيار  بدون  واشنطن،  طائرات  معهد  )تاريخ //،   ،

الرابط (، //الدخول:

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%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%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%B9%D9%88%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%87%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85/2166121
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%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%B9%D9%88%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%87%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85/2166121
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%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%B9%D9%88%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%87%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85/2166121
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%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-3-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A6%D9%86%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA/2167704
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%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-3-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A6%D9%86%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA/2167704
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%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-3-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A6%D9%86%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA/2167704
https://www.aljazeera.net/news/politics/2021/3/13/%D8%B1%D9%81%D8%B6%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%B1%D8%AD%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%A7-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%8A
https://www.aljazeera.net/news/politics/2021/3/13/%D8%B1%D9%81%D8%B6%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%B1%D8%AD%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%A7-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%8A
https://www.aljazeera.net/news/politics/2021/3/13/%D8%B1%D9%81%D8%B6%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%B1%D8%AD%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%A7-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%8A
https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/tayrat-bdwn-tyar-fwq-alryad-kshf-tktykat-shbkt-althdyd-alayranyt
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 تسارع وتيرة االتصاالت الرسمية املصرية القطرية 

الرابط (، //، )تاريخ الدخول://، األناضول، وزير الخارجية القطري يبحث مع نظيره المصري تعزيز العالقات

الرابط (،  / /، )تاريخ الدخول://األناضول، ، الدوحة: قطر ومصر تسعيان لعودة العالقات الدافئة

الرابط(، //خ الدخول:، )تاري //، الجزيرة نت، الثانية في أسبوع.. مباحثات بين مسؤولين مصريين وقطريين في القاهرة

(، //، )تاريخ الدخول://، تي آر تي عربي،  أول اتصال منذ المصالحة بين وزيَري داخلية قطر ومصر.. ماذا تباحثا؟

الرابط 

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%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%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%85%D8%B9-%D9%86%D8%B8%D9%8A%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%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/2163719
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%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%85%D8%B9-%D9%86%D8%B8%D9%8A%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%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/2163719
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%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%85%D8%B9-%D9%86%D8%B8%D9%8A%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%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/2163719
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%AF%D9%88%D8%AD%D8%A9-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D9%88%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D9%81%D8%A6%D8%A9/2163964
https://www.aljazeera.net/news/politics/2021/3/9/%D8%A7%D8%A7-406
https://www.trtarabi.com/now/%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%86%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D9%8A-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D9%88%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB%D8%A7-4793129
https://www.trtarabi.com/now/%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%86%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D9%8A-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D9%88%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB%D8%A7-4793129
https://www.trtarabi.com/now/%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%86%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D9%8A-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D9%88%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB%D8%A7-4793129
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 زيارة ملك األردن للسعودية ولقاءه بولي العهد

(،  //، )تاريخ الدخول://، سي إن إن عربي،  ويعقد اجتماًعا معه في الرياض  السعودي يستقبل العاهل األردنيولي العهد  

الرابط 

الرابط (،  / /، )تاريخ الدخول:// ، الساعة، المشاقبة: هذا سبب زيارة الملك عبدهللا الثاني للسعودية

بايدن جو  المنتخب  األمريكي  بالرئيس  يتصل  األردني  العاهل  عربي..  زعيم  عربي،  ،  كأول  إن  إن  )تاريخ //سي   ،

الرابط (، //الدخول:

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://arabic.cnn.com/middle-east/article/2021/03/08/saudi-crown-prince-receives-jordanian-king-riyadh
https://alsaa.net/article-157150
https://arabic.cnn.com/middle-east/article/2020/11/23/king-jordan-calls-biden
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 ترويكا جديدة لحل األزمة السورية 

• 

4

• 

الرابط (، //، )تاريخ الدخول://، الشرق األوسط، ولي العهد السعودي يلتقي المبعوث الروسي للتسوية السورية

الرابط(، //، )تاريخ الدخول://، الجزيرة نت، بيان من قطر وروسيا وتركيا بشأن الوضع في سوريا

الرابط (، //، )تاريخ الدخول:// ، األناضول، قطر: أسباب تعليق عضوية سوريا في الجامعة العربية قائمة

الرابط (، //، )تاريخ الدخول://، مركز جسور للدراسات، االجتماع الثالثي في الدوحة

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/2850646/%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%B9%D9%88%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://aawsat.com/home/article/2850646/%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%B9%D9%88%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://aawsat.com/home/article/2850646/%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%B9%D9%88%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://www.aljazeera.net/news/politics/2021/3/11/%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D9%82%D8%B7%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%AD%D8%A9-%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7
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%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%82-%D8%B9%D8%B6%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9/2172490
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%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%82-%D8%B9%D8%B6%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9/2172490
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%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%82-%D8%B9%D8%B6%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9/2172490
https://www.jusoor.co/public/details/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%AD%D8%A9/856/ar
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 اإليرانية ةخليجي ال_2

مجها النووي يف عهد بايدنتطورات امللف اإليراني وبرنا  

الرابط (، //، )تاريخ الدخول://، األيام، إيرانوزير الدفاع اإلسرائيلي: حدثنا خططنا لضرب مواقع نووية في 

الرابط(، //، )تاريخ الدخول://، سبوتنيك عربي، روحاني يكشف الطرف الوحيد الذي دفع ثمن االتفاق النووي مع أمريكا

الرابط(، //، )تاريخ الدخول://، رويترز، وكالة: إيران تخصب اليورانيوم في أجهزة طرد مركزي متطورة جديدة بنطنز

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.alayam.com/online/international/896569/News.html
https://www.alayam.com/online/international/896569/News.html
https://www.alayam.com/online/international/896569/News.html
https://arabic.sputniknews.com/world/202103071048296401-%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AD%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A-%D8%AF%D9%81%D8%B9-%D8%AB%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A-%D9%85%D8%B9-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7/
https://www.reuters.com/article/iran-iaea-aa3-idARAKBN2B026N
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)تاريخ ،  //، الجزيرة نت،  النووي اإليراني.. واشنطن تأمل استجابة طهران لعرض المحادثات المباشرة وتحذرها من نفاد صبرها

الرابط (، //الدخول:

الرابط (، //، )تاريخ الدخول://، األناضول، ي اإليرانيعقوبات أمريكية على محققين اثنين في الحرس الثور

الرابط (،  / /، )تاريخ الدخول://رز، ، رويتوزير الخارجية اإليراني: الوقت ينفد أمام أمريكا إلحياء االتفاق النووي

، الجزيرة إيران ترحب بالتراجع األوروبي عن إدانتها.. مدير وكالة الطاقة الذرية ينتظر من طهران توضيحات بشأن تخصيب اليورانيوم

الرابط (، //لدخول:، )تاريخ ا//نت، 

، )تاريخ //، الجزيرة نت،  تصريحات إيرانية متعددة.. طهران ترد على رسائل الغرب وواشنطن تسمح لها باستخدام أموال مجمدة

الرابط (، //الدخول:

(، //، )تاريخ الدخول://،  ، فرانست دبلوماسية غير مباشرة مع إيران عبر األوروبيينالبيت األبيض يعلن عن بدء اتصاال

الرابط 

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/2021/3/9/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%B1%D8%AF%D8%A7
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A/%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%AD%D9%82%D9%82%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D8%AB%D9%86%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A/2170360
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A/%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%AD%D9%82%D9%82%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D8%AB%D9%86%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A/2170360
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A/%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%AD%D9%82%D9%82%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D8%AB%D9%86%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A/2170360
https://www.reuters.com/article/idARAL8N2LD1Q6
https://www.reuters.com/article/idARAL8N2LD1Q6
https://www.reuters.com/article/idARAL8N2LD1Q6
https://www.aljazeera.net/news/politics/2021/3/4/%D8%A8%D9%84%D9%8A%D9%86%D9%83%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-%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%B9%D9%8A%D8%AF%D8%A9
https://www.aljazeera.net/news/politics/2021/3/5/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A-%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84
https://www.france24.com/ar/%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7/20210312-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D8%A8%D8%AF%D8%A1-%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D9%8A%D9%86
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 اإلسرائيلية -جيةخليال_3

اإلسرائيلي -تطورات عملية التطبيع الخليجي  

(،  //، )تاريخ الدخول://، معهد واشنطن،  كيف يمكن للرئيس بايدن التغلب على الضغط اإليراني األقصىدينيس روس،  

الرابط 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/kyf-ymkn-llryys-baydn-altghlb-ly-aldght-alayrany-alaqsy
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الرابط (، //، )تاريخ الدخول://، القدس العربي، أول سفير لإلمارات يقدم أوراق اعتماده لدى الرئيس اإلسرائيلي

الرابط (، //، )تاريخ الدخول://، األناضول، : نعمل على إقامة تحالف أمني ضد إيران مع دول خليجيةإسرائيل

اتصاالت ومباحثإ تجري  اإليراني"سرائيل  "التهديد  لمواجهة  الجزيرة نت،  ات مع دول عربية  الدخول://،  )تاريخ   ،//  ،)

الرابط 

(، //، )تاريخ الدخول://، رويترز،  إسرائيل إيروسبيس وإيدج اإلماراتية تتعاونان في تكنولوجيا التصدي للطائرات المسيرة

الرابط 

الرابط (، //، )تاريخ الدخول://، الشرق األوسط، تأجيل زيارة نتنياهو إلى اإلمارات للمرة الرابعة

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%A3%D9%88%D9%84-%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A-%D9%84%D8%AF%D9%89-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%8A%D8%B5%D9%84-%D8%AA%D9%84-%D8%A3%D8%A8%D9%8A/
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%86%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A5%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A-%D8%B6%D8%AF-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9/2162434
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%86%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A5%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A-%D8%B6%D8%AF-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9/2162434
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%86%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A5%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A-%D8%B6%D8%AF-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9/2162434
https://www.aljazeera.net/news/politics/2021/3/2/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9-%D8%AF%D9%88%D9%84
https://www.reuters.com/article/idARAL8N2L92E2
https://aawsat.com/home/article/2855051/%D8%AA%D8%A3%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9?amp
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 ة الدولية الخليجي التطوراتثالثًا، 
 ة الواليات املتحد_1 

 تطورات العالقات األمريكية الخليجية يف عهد بايدن 

الرابط(، //، )تاريخ الدخول://جزيرة نت، ، ال مليارات دوالر في إسرائيل اإلمارات تعلن استثمار 

الرابط (، //، )تاريخ الدخول://، األناضول، مباحثات قطرية أمريكية حول تطورات أزمة اليمن

المنطقة إيران آخر تطورات  إلى  المبعوث األميركي  القطري يستعرض مع  الخارجية  ، الجزيرة نت، في اتصال هاتفي بينهما.. وزير 

الرابط (،  //، )تاريخ الدخول://

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/2021/3/12/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-10-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%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%85%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-/2162200
https://www.aljazeera.net/news/2021/3/5/%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84-%D9%87%D8%A7%D8%AA%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D9%86%D9%87%D9%85%D8%A7-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9
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الجزيرة ،  بادراتلقاءات في الدوحة.. مشاورات أميركية لتسوية سياسية بأفغانستان وروسيا تدعو الجتماع إقليمي وقطر تحذر من تكاثر الم 

الرابط (، //، )تاريخ الدخول://نت، 

الرابط(، //، )تاريخ الدخول://، األناضول، واشنطن: متمسكون بحل أزمة اليمن وبحفظ أمن السعودية

، )تاريخ //، الجزيرة نت،  قائد القيادة الوسطى األميركية: قدمنا المساعدة للسعودية في الدفاع عن نفسها خالل الهجمات األخيرة

الرابط (، //خول:الد

الرابط (،  //، )تاريخ الدخول://، الشرق األوسط،  قائد القوات الجوية السعودية يستقبل نظيره من القيادة المركزية األميركية

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/2021/3/10/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%AD%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%A7-%D8%AA%D9%85%D9%87%D8%AF-%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
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%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D9%85%D8%AA%D9%85%D8%B3%D9%83%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%AD%D9%84-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-%D9%88%D8%A8%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/2165315
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