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إن بي سي نيوز: تأجيل زيارة بايدن إلى السعودية وإسرائيل

إسطنبول: كشفت شبكة “إن � � نيوز” األمريكية، السبت، أن “البيت األبيض قرر تأجيل جولة

الرئيس جو بايدن الشرق أوسطية المرتقبة، من الشهر الجاري إ� يوليو/ تموز المقبل، باإلضافة إ�

توسيعها لتشمل المملكة العربية السعودية وإسرائيل“.

ونقلت “إن � � نيوز” عن مصادر � اإلدارة األمريكية (لم تسّمها) قولها إن “البيت األبيض

يخطط اآلن إلعداد برنامج رحلة أوسع إ� الشرق األوسط الشهر المقبل”�

ً ع� تنسيق رحلة الرئيس بايدن إ� إسرائيل والمملكة العربية وأضافت المصادر: “نعمل حاليا

السعودية لحضور قمة دول مجلس التعاون الخليجي”�

وأكدت أنها “ستقوم بتأكيد التواريخ فور تحديدها رسمياً”�

ولم يؤكد البيت األبيض علنًا خطة جولة الرئيس األمري� الشرق أوسطية المقبلة�

والجمعة، أعلن الرئيس األمري� جو بايدن أنه قد يزور السعودية “ضمن جولة مرتقبة � الشرق

األوسط”�

https://www.alquds.co.uk/%D9%87%D9%84-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%AC%D9%85-%D8%B9%D9%86-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D9%86-%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D9%85/


البريد اإللكترو� *االسم *

وقال � كلمة مصورة: “هناك احتمال أن أذهب إ� دول � الشرق األوسط وقد تكون السعودية

إحداها”�

وخالل الشهور األخيرة، عززت إدارة بايدن تعاونها مع الرياض بشأن مجموعة من القضايا، ال سيما

� الس� إلنهاء الحرب ال� استمرت 8 سنوات بقيادة السعودية � اليمن المجاور�

(األناضول)

بايدنالسعوديةإسرائيل
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يونيو 4, 2022 الساعة 10:56 صسفيان العفتان/ دير الزور

ركع بايدن أل� سلمان البطل�
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يونيو 4, 2022 الساعة 11:24 صميساء

هههههههه � األمر إن وأخواتها وعماتها وخاالتها وما خ� أعظم وأد� لو تعلمون

وهللا ينصر فلسطين و يهزم إسرائيل شر هزيمة بإذن الرحمان الرحيم رب العالمين
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األخت ميساء

نعم هنالك اكثر من إَن � الموضوع ولقد اخبرتك بها سابقاَ: هل تذكرين؟

يونيو 4, 2022 الساعة 7:49 مد�منصور الزع�
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