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تركیا
الیوم الثالثاء أنقال رئیس الوزراء السویدي ، أولف كریسترسونصباح).(دیليالسوید ترید إعادة الحوار مع تركیا بعد حرق القرآن.1

السوید ترید استئناف الحوار مع تركیا ، یأتي ذلك بعد وقت قصیر من إعالن األخیرة أنھا ألغت المحادثات المقبلة مع ستوكھولم وھلسنكي
بشأن عضویتھما في الناتو في أعقاب حادث حرق القرآن. وقال كریسترسون في مؤتمر صحفي "رسالتنا الجماعیة ھي أننا نرید أن ندعو إلى

الھدوء والتفكیر و التروي في العملیة حتى نتمكن من العودة إلى المحادثات الفعالة بین السوید وفنلندا وتركیا بشأن عضویتنا المشتركة في
حلف شمال األطلسي وأضاف كریسترسون في مؤتمر صحفي أنھ یؤید العودة للحوار

التطبیع من نظامجددت تركیا تأكیداتھا، أنھا لن تتخذ أي قرار في مسار(الشرق األوسط)تركیا: ال تطبیع مع دمشق على حساب السوریین.2
الرئیس بشار األسد یؤدي إلى إلحاق الضرر، سواء بالسوریین المقیمین فیھا أو أولئك الموجودین في مناطق سیطرة المعارضة في شمال
سوریا. وشدد وزیر الدفاع التركي خلوصي أكار، على أن بالده لن تتخذ أي قرار من شأنھ إلحاق الضرر بالسوریین في تركیا أو المقیمین

في منطقة شمال غربي سوریا.

إسرائیل واألردن
هللا الثاني اجتماعا نادرا مععقد العاھل األردني الملك عبد(النھار).نتنیاھو یزور العاھل األردني الملك عبد هللا لبحث الخالف حول األقصى.3

رئیس الوزراء اإلسرائیلي بنیامین نتنیاھو الثالثاء في عمان ، ھو األول منذ عودة األخیر إلى السلطة مؤخرا ، حیث ناقشا الوضع الراھن في
المسجد األقصى ... وشدد الملك عبد هللا على "ضرورة احترام الوضع التاریخي والقانوني القائم في المسجد األقصى وعدم المساس بھ".

إیران
المبعوث األمریكي الخاص. قال(إیران انترناشونال)لوقف واردات النفط من إیرانالوالیات المتحدة تقول إنھا ستزید الضغط على الصین.4

إلیران روبرت مالي لتلفزیون بلومبرج یوم الثالثاء إن إدارة بایدن ستضغط على الصین لوقف استیراد النفط الخام اإلیراني ... تشیر أحدث
وقنواتوسطاءخاللمنمخفضةبأسعاریومًیابرمیلألف700عنیقلالماتشتريالصغیرةالصینیةالتكریرمصافيأنإلىالتقدیرات

غیر مشروعة. ال تبلغ بكین رسمًیا عن شحنات النفط اإلیرانیة ألنھا عادة ما توصف بأنھا شحنات من دول أخرى.

،جوھرجولناديعضو،عاما)24(شكاريرضاقال.انترناشونال)(إیرانالمحتجینمعتضامنھبسببإیرانيقدمكرةالعبإیقاف.5
الذي سجل أحد األھداف في مباراة یوم السبت ، للصحافیین إنھ لم یعرب عن سعادتھ بعد تسجیلھ الھدف بسبب األوضاع في البالد واحترام

األشخاص الذین تم نعوتھم بعد مقتلھم خالل االحتجاجات المناھضة للحكومة. تم استدعاء شكاري من قبل اللجنة التأدیبیة في االتحاد اإلیراني
لكرة القدم إلیقاف بسبب ھذا التعلیق.

شمال أفریقیا
سعید شنقریحة. بدأ رئیس أركان الجیش الجزائري( الجزیرة)فرنسا والجزائر توقعان "ورقة طریق" لتعزیز التعاون العسكري واألمني.6

االثنین زیارة إلى باریس لم یكشف عنھا. والتقى بالرئیس الفرنسي إیمانویل ماكرون في قصر اإللیزیھ ، وسلم رسالة من نظیره الجزائري
عاما.17نحومنذلفرنساجزائريعسكريلقائداألولىفھي،رمزیةأھمیةالزیارةوتحملتبون.المجیدعبد

سوریا
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https://www.dailysabah.com/politics/diplomacy/sweden-wants-to-restart-dialogue-with-turkiye-after-quran-burning
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https://www.annaharar.com/arabic/push-notification/24012023013707373
https://www.iranintl.com/en/202301244350
https://www.iranintl.com/en/202301246519
https://www.aljazeera.net/news/2023/1/25/%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%b2%d8%a7%d8%a6%d8%b1-%d9%88%d9%81%d8%b1%d9%86%d8%b3%d8%a7-%d8%aa%d9%88%d9%82%d8%b9%d8%a7%d9%86-%d9%88%d8%b1%d9%82%d8%a9-%d8%b7%d8%b1%d9%8a%d9%82


الثانيكانونمن24،الثالثاءبیانفيالفرنسیةالخارجیةوزارةأعلنت.بلدي)(عنبداعشمعتقالتمنطفال32ًوامرأة15تعیدفرنسا.7
الحالي ، عن عملیتھا الجدیدة إلعادة األطفال واألمھات الفرنسیین من معتقالت داعش.

لبنان
یوم الثالثاء الخبیر. عاقبت وزارة الخزانة األمریكیة(النھار)بتھمة دعم حزب هللا ، الوالیات المتحدة تفرض عقوبات على ثالثة لبنانیین.8

المالي اللبناني حسن مقلد وولدیھ لتسھیل أنشطة حزب هللا المالیة عبر شركة الصرافة الخاصة بھم.

العراق
جدیدة بحق النائب. أصدر القضاء العراقي مذكرة توقیف(النھار)القضاء العراقي یصدر مذكرة توقیف بحق نائب سابق بتھمة التشھیر.9

علىالقبضبإلقاءقرارا،2022(ینایر)الثانيكانونفيالعراقيالقضاءأصدرأنوسبق...التشھیربتھمةعليالشیخفائقالسابقالعراقي
فائق الشیخ علي، بعد اتھامھ من قبل ھادي العامري بـ"توجیھ تھدیدات".

منطقة الخلیج
األمم المتحدةاعتمدت لجنة التراث العالمي، التابعة لمنظمةاألوسط).(الشرقالریاض تستضیف لجنة التراث العالمي سبتمبر المقبل.10

حتى10منالفترةخاللالریاض،العاصمةفيللّجنة،الموسعة45الـالدورةالسعودیةاستضافةقرار«الیونیسكو»،والثقافةوالعلمللتربیة
المقبل(أیلول)سبتمبر25
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