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رئیس کویتِ رٍابط خبرجی سٌب:

رئیسجوَْر آهریکب در هبُ هِ از برجبم خبرج هیضَد
و میبجیا اػم کیزیرس .مؼایظرب زش الثرم شرؼبشهب ذردز از ششرس تفکری

گسارش تحلیلی
اهٌیت فرٍدگبُّبی عربستبى ،بِ صْیًَیستّب سپردُ ضد!

پبیگبه ذجری «مریهه الجزیریه» گرزاش
گسای

زاز کر ممبمرب ػیثسراب سرؼدز ثرب

زامن ػبز سبز شواثػ ذدز ثب شژیر هیودیوسرا

ثر وظرؼوا کر

یژازپیسا زش اشوپرب هر ثر شرس اثریاز یگیایر کیزیرس .ایرن اػاریاض هرب زش
کشدشهب ایگلوس اتییش فیایس اسکبتلنس و یدیب همزمب ثب میاسر سربالی
«هفا السا اشوپبی سبزمب ملرل ػلور یژازپیسرا » ثیگرزاش شرس .زش تظربهیا

ممکن است این مسئل ثیا منؽم شل ثزیس هوچ اهموا یموسهنرس .ثر گرزاش

لنررس مرریز ثرریا یمرربیش ایزجرربش ذرردز از وجرردز یژازپیسررا و ث ر ػررسالا

این وثگبه ػیثساب سؼدز ثیا تأمون امنوت فیوزگبهیب ذدز زست ث زامن

زیجویهبی شا ث زوش گیزیشرب هویرزا کریزه ثدزیرس .شو زسرت یدشرا هرب

شژی هیودیوسا شسه است.گفا م شدز ک زیدا پبزشبه ػیثساب ثب هسوش

مؼایظب ه جمم جبلج زیسه م شس مثل «لجبسشدی تنیب جبی اسرت کر

یک زسادش فدش

از مسئدال این کشدش ذداسا است ک امنوت فیوزگبهیب

شمب ثبیس شیگ هب شا از ه جسا کنوس ».این اػایاظب والؼوتهرب تلرد اشوپرب و

ذدز شا ث شیکایب ذبشج ثسپبشز .منبثغ هگبه اػرم کیزیرس کر لریاش اسرت

غیة شا ثبش زیگی ثیا جیب فییبز م زیس تب ثیا چنسمون ثربش ثبثرت شردز کر

یک شیکت واثسا ثر شژیر هیودیوسرا مسرئدلوت حمبیرت از فیوزگبهیرب

هییبی ک ز از حمدق ثشی و هزاز م زینس و زیگیا شا ثر ذربؼی یمرط ه

ػیثساب و تأمون امنوت ه شا ثی ػیرسه گوریز .ثنرب ثری ایرن گرزاش

یرک پورب

مدشز شمبتت لیاش م زهنس ذردز هروچ ثردی از ه یجریزه ایرس و ثرزش

تریین

محیمبی فدش یوز از سد مسئدال ػیثساب فیسابزه شسه است کر ثری اذریا

یبلعب حمدق ثشی شهجریا سوبسر همرون کشردشهب غیثر ایرس .ثر گرزاش

پلوس یظبم واثسا ث یویو هدای این کشدش از فیوزگبهیب ه تأکورس زاشز.

اینسیپنسیت و ث گفا سبزمب زهنسگب این اػایاضهب زش گمسکد اسرکبتلنس
اتحبزیر هرب تجربش

گریوههرب

این تصمو ک یک الرسا ثر سربثم اسرت همزمرب ثرب شذرسازهبی هردش

 ۰5۱۱فؼبل از ائرامف سربزمب هرب مرسی

موگویز ک زش زاذل کبخ پبزشبه ػیثساب زش حبل شخ زاز اسرت ثر گدیر

سوبس و سبیی ییبزهب زش اػایاض ث یژازپیسا ث ذوبثب هب همسه ثدزیس .هرزاشا
ثیف زش پربشیس ػلور ذشردیت پلروس و زش

ا ک اذامف «محمس ثن سلمب » ولر ػیرس ػیثسراب ثرب اموریا ذربیدازه هرب

مؼایض فیایسد ه ث شغ ثبش

حبک شس یبفا است .یربریا اػرم کیزیرس سرپیز مسرئل ترأمون امنورت و

زفبع از میبجیا و اتجبع غوی لبیدی زش این کشدش شاهپومبی کیزیس .شو پبشچ

حمبیت از فیوزگبهیرب ػیثسراب ثر شریکایب ذربشج از جملر شریکایب

یدشا هب مؼایظب فیایسد هر یدشرا شرسه ثردز «یژازپیسرا زولار

هیودیوسا ثوبیگی تیس است ک ثن سلمب از مربلفبیش زاشز ث گدی ا ک

مصدیوا ثیا ذشدیت پلوس ػلو میبجیا ثسو مجدز وجدز یساشز».

و زیگی زش ػیثساب ث کس اػامبز یساشز.تحلولگیا هر تأکورس کیزیرس کر
این السا ث سبثم حبک از ث اػامبز ثن سلمب ث ییبزهب یظبم و امنوار

ث گزاش

هروچ

اخببر داخلی
ذجیگزاش میی شیوس جمیردش زش شاسراب اجریا اهرل ۰21

ػیثساب است چیا ک پس از مد اػایاظبت کر زش پر ثبززاشرت مسرئدال

لبید اسبس لبید ثدزج سبل  ۰1۳۱کل کشدش شا ث سربزمب ثییبمر و ثدزجر

ثلنسپبی ػیثسراب زش ایرن کشردش ثر شاه افاربز زش حربل حبظری شرک زاشز کر

اثمؽ کیز.

یویوهب یظبم ث و ماؼیس هسانس یب ذوی .ث گفا تحلولگیا احامبل زاشز هی
کس زش ػیثساب ثبززاشت شدز و این مسئل یشبیگی شدش

احامبل است کر

شئرروسجمیرردش اوظرربع ایسرربی زش یمررن شا ثحیایر زایسررت و ثررب تأکوررس ثرری
ظیوش اشسبل کمک هب زاشوی و غراای ثریا مریز یمرن و ترم

ثریا

ممکن است زش زاذل ییبزهب یظبم شخ زهرس و ثرن سرلمب یاوجر ایرن الرسا

پبیب زاز ثمجبشا و کشابش میز اریبش امورسواش کریز همکربش هرب مامبثرل

ذدز شا ثجونس.

اییا و ػمب مدجت کمک ث میز یمن و ثیلیاش هلح زش این کشدش شدز.

راّپیوبیی علیِ تبعیضً ،ژادپرستی ٍ بیعدالتی در  ۵کطَر ارٍپب

ذجیگزاش هب اشوپبی گزاش

زازه ایس اشوپبی هب مؼایض ک شمبش هییب ث

شحو پدش ازغس

ػعرد شردشا ػربل ایمرمة فیهنگر ظرمن ایامربز از

یبکبشهمس هب زش ثیذ حدزه هب گفت حبل ک اساوعبح ثربز هرب مجلرس و

هزاشا تن م شسوس زش  5کشدش تظبهیا کیزیس و زش اػایاض ث یژازپیسا و

زولررت هر گاشررت الالررل ثر حمرردق شررییویس و اسررمم مرریز و مسرربفیا

تجؼوط زین شؼبش سی زازیس .هییب همچنون حمبیت ذدز شا از حمدق پنبهجدیب

ثپیزازیس .سوبست ثبز ث کنبش ث حك النبس ثیسوس.

شئوس کموسود همدز

مجلس گفت وزاش امدش الاصبز و زاشایر زش

میکز اؼمػب یظبم ػیاق زش ثوبیو ا اػم کیز ک یویوهرب واثسرا ثر

لجبل سپیزه گااشا مدسسرب اػاجربش هروچ احسربس مسرئدلوا یشرب یرسازه و

اؼمػب یظبم فیمبیسه ػملوب سبمیاء مدفك شرسیس ثرب کشرف زو مرفوگربه

ثبیکیب ػملکیز ظؼوف زاشا ایس.

تیوشیست هب زش سبمیاء ػملوب تیوشیسا ػلو زائیا امرب ػلر هربز (ع) شا

ثب حک حجت االسم والمسلمون حربج هربزل سریزاش جردای ثر ػنردا
مؼبو سوبس سپبه و سیزاش سوس لبس لییش ث سمت مؼبو همبهنرگ کننرسه
یمبینسگ ول فمو زش سپبه منصدة شسیس.

یشیی فبش پبلوس

یمبینسه همییکب زش سبزمب ملل ماحس تمبم کمک هرب

ذبشج این کشردش ثر کشردشهب یوبزمنرس شا ثر همبهنرگ ثردز شأ هییرب ثرب

مؼبو اول شئوس جمیدش ثب تبکوس ثی اینک مب ثر منربثغ وسروغ ثریا سریمبی
گااش یوبز زاشی گفت میمایین چبلش پوش شو کشدش مسبل اشاغبل است.
و افزوز سبل  ۳9جزء ثیایین سبلهب ایجبز اشاغبل زش تبشید کشدش است.
وزیی کشدش ثب تأکوس ثی اینک مجبشزه ثب لبچربق زش الاصربز ممربوما یکر از
مسبئل می است گفت وجدز سابزهبی چد سابز مجبشزه ثب لبچبق کربال و اشز
و سابز مجبشزه ثب مداز مرسش یشب یک ثومبش و ظؼف زش ػملکیز است.
لیثبی

همزمب ثب سبلیوز شیبز ایشب ذنث کننس.

یمبینرسه مجلرس گفرت زش یشسرت غویػلنر مجلرس زش شاثؽر ثرب

مدظدع فولایینگ تلگیا ثحث شس ک ظمن ه اػم شس تبکند هوچ تصمو
لبؼؼ ثیا فولای کیز تلگیا زش کشدش مب گیفا یشسه است.
ثبهنی زثویکل جبمؼ اسمم مینسسون زش تشییح ثیهینس الرسامب هردش
گیفا زش شاساب شؼبش سبل ۳9گفت یسجابً کربش ایجرب شرسه ولر حامرب کربف

همییکب زش این سبزمب مندغ کیزه است.
ول ػیس ػیثساب سؼدز زش مصبحج ثب یرک شرجک تلدیزیردی همییکربی
مسػ شس ک اییا ثب شسوس ث ثیاثری ثرب ػیثسراب سرؼدز فبهرل زاشز! و
افزوز من ثیوتمنس !
یک منجغ یززیک ث حبکموت هل سؼدز زش گفتوگد ثب ذجیگزاش فیایسر
گفا ک ػیثساب سؼدز زش مااکیه ثب همییکب ثی سی تدافرك هسرا ا اماوربزات
ک از اماوبزا اییا زش ثیجب ثبشس شا یم پاییز.
ث گزاش

فربشس ثبززاشرت ذربیگ هیرت اهلل ػوسر لبسر شهجری مؼنرد

ایممة ثحیین واشز  1۱۱شوز شس زش حبلوک هوچ یشبی ا زال ثی تصمو زولرت
این کشدش ثیا شفغ محبهیه منزل و وجدز یساشز.
شجک ذجی س  .ا  .ا گزاش

زازه است کر لریاش اسرت هورب هربی از

یوست و زولت ثبیس حیکت ذدز شا زش شاساب شویك الاصبز و افزایش تدلوس و

کیه جندث

اشاغبل ثوشای کنس.

زش این مااکیه ممب هب شسم کشدشهب یوسانس.

وزیی کشدش گفت تحت تبثوی فعب مجبز ثیذ از افیاز زش زمرب زلزلر

کیه شمبل و همییکب زش فنمیس زیساش کننس امرب شریکت کننرسگب

سنبتدش شیس پبل ک مربلف سیسرت گزینر تیامر ثریا وزاش ذبشجر
ث شغ ایامبز از جنگ ػیاق جنگؼلتهب شا زوش

کیمبیشبه ثب اػم شمبشه حسبة السا ث جمغهوش کمکهب میزمر کیزیرس

همییکبست گفا ک تیام

ک ثبیس یسجت ث هزین کریز ه ثر مریز پبسررگد ثبشرنس امرب مابسرفبی ثیذر

ذرردز جمررغ کرریزه و شرروفاگب جنررگ گزین ر ذرردث ثرریا یشسرران ثرری مسررنس

یم ذداهنس زش این زمون پبسرگد ثبشنس.

زیپلمب هب یوسانس.

شررجک تحلولگرریا الاصرربز ممرربوما زش یبمر ا ثر وزیرری امرردش الاصرربز و

شئوسجمیدش سدشی زش زیساش ثب سیثبزا اشتش این کشدش زش غدؼ شریل

ثب تبکوس ثی یمش ثبزاشهب پیسدز مرداز زش تعرؼوف تدلورس ذداسرابش

گفت ک «شمب امیوز واشز جنگ ػلو تیوشیس ثیا زفربع از همر کشردشهب

زاشای

جیب و ی فمػ سدشی شسهایس».

ایجبز یک پبی مبلوبت جسیس زش کشدش شس.
شئوس کموسود امنوت مل و سوبست ذبشج مجلس گفت اشوپرب همرداشه
یشب زازه است ک تدایمنس الز شا ثیا تصمومب می یساشز.

اخببر بیي الوللی
شئوس کموا شواثػ ذبشج سنب تصییح کیز ک اگی اشوپبی هب زش اشتجبغ ثب

یک یشیی ایگلوس ظرمن اشربشه ثر الرسامب شئروس جمیردش همییکرب زش
ثیکنبش ممبمب این کشدش یک پس از زیگری یدشرت ثرب ایرن شویر و زش
ییبیت فمػ م تدایس ث ذبیدازه ذدز اػامبز کنس و ث ه هب پست و ممب ثسهس.
ث گرزاش

فربشس سریویس اؼمػرب هلمرب زش جلسر ا ثرب یمبینرسگب

چبشچدث زشثبشه ثیجب ث تدافك ییسنس شئوس جمیدش همییکب زش مبه م احامبالً

پبشلمب این کشدش هشساش زاز ک مدشکهب هسرا ا کریهشرمبل ترب اشوپرب و

از این تدافك هسا ا ذبش م شدز.

هلمب ثیز زاشیس.

یابیج اولو و یظیسنج زشو شؼت ایاربثب شیبست جمیدش شوسو یشب

وزیرری ذبشج ر ایگلرروس گفررت الررسا تمف ر جدیبی ر شوسررو ثرریا اذرریا

م زهس «والزیموی پدتون» ثب کسرت ثروش از ۱۱زشهرس هشا ثربش زیگری ثر ػنردا

زیپلمب هب ایگلوس ثویدزه است و لنس م زایس هموشر ممبثلر ثرب یرک للرسش

شئوسجمیدش شوسو ثیگزیسه شسه است.

مبینس زولت شوسو ذؽیات ث همیاه ذداهس زاشت.

منبثغ اؼمػبت زش یمرن اػرم کیزیرس کر همییکرب «مرززوشا » ذردز شا زش
منبؼك جندث یمن مسامی کیزه است و یویو زشیبی ه ثیا ث کبشگوی این
مززوشا تم

ّوکبراى ضوب در ًطریِ خبرتحلی رٍزاًِ ،پیطبپیص سبل ًَ را بِ ضوب
ّوکبراى عسیس تبریک عرض ًوَدُ ٍ سبلی ّوراُ بب هَفقیت ٍ سرٍر

م کنس.

وزیی ذبشج مصی ثب اشبشه ث اینک زذبلت هب اییا و تیکو اوظبع سدشی

را برای ضوبآرزٍ هی کٌد.

شا پوچوسه کیزه است گفت ک مصی و امبشا ثب همکبش سربزمب ملرل ثریا
حمبیت از شویس سوبس و اتحبز مؼبشظب سدشی تم

م کننس!

هطبلب هب را در کبًبل پیبم رسبى سرٍش بِ آدرس  @siasilandدًببل کٌید

