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إیـــران

قالت طھران إن الجماعات الكردیة في العراق متورطة في الھجوم األخیر الذي استھدفھا بالطائرات المسیرة.1

للمجلس األعلى لألمن القومي التابع للنظام اإلیراني ، یومزعمت وكالة نور لألنباء ، التابعة.(إیران انترناشونال)

األربعاء أن أجزاء من طائرة جویة صغیرة ومواد متفجرة تم طلبھا من قبل جھاز استخبارات أجنبي وتم تھریبھا إلى

إیران من كردستان العراق.

حضر نائب قائد أركان الجیش.(طھران تایمز)قائد الجیش اإلیراني یحضر جلسة البرلمان لمراجعة خیارات الرد.2

اإلیراني لشؤون التنسیق اللواء حبیب هللا سیاري جلسة للجنة األمن القومي والسیاسة الخارجیة في البرلمان

اإلیراني. تناولت الجلسة خیارات الرد اإلیراني في مواجھة التھدیدات المحتملة، حسبما أفادت وكالة األنباء اإلیرانیة

الرسمیة (إرنا) ... "كما قدم قائد عملیات جیش الجمھوریة اإلسالمیة اإلیرانیة تقریًرا عن القدرات العملیاتیة للقوات

البریة والدفاع الجوي والقوات الجویة التابعة للجیش وفقا لما صرح بھ عمووي لوكالة أنباء الجمھوریة اإلسالمیة

اإلیرانیة "إرنا".

(إیرانانتقدت الوكالة الدولیة للطاقة الذریة، إیران إلجرائھا تغییراً غیر معلن في إجراءاتھا لتخصیب الیورانیوم.3

الترابط بین مجموعتین من أجھزة الطرد المركزي قد تغیروجدت الوكالة الدولیة للطاقة الذریة أن.انترناشونال)

یقومحیث،)FFEP(الوقودلتخصیبجبل)ضمن(المحفورةفوردومحطةفيینایر21فيمفاجئتفتیشخالل

المفتشون بتكثیف عملیات التفتیش بعد أن قالت إیران إنھا ستقوم بتوسیع التخصیب بشكل كبیر.

وكالةنقلت.انترناشونال)(إیران39إلىارتفعإیرانلصالحالتجسسبتھمةالمعتقلینعددإنأذربیجانقالت.4

األنشطةلكشفخاصةعملیةإطارفياعتقلواشخصا39إناألربعاءیومرسمیةمصادرعناألذربیجانیةاألنباء

التخریبیة في البالد "تحت ستار الدین".
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دون أن تذكر قضیة الجواسیس.(طھران تایمز)صحیفة تابعة للنظام: على باكو عدم تلقي أوامر من تل أبیب.5

اإلیرانیین المشتبھ بھم المعتقلین في أذربیجان ، انتقدت صحیفة طھران تایمز التابعة للنظام وزارة الخارجیة

األذربیجانیة لدعواتھا إلدانة دولیة للھجوم على سفارتھا في طھران.

حكمت.انترناشونال)(إیرانلالحتجاجاتدعماالرقصبتھمةسنوات10بالسجنإیرانیینزوجینعلىحكم.6

محكمة إیرانیة على اثنین من المدونین بالسجن عشر سنوات ونصف لكل منھما لرقصھما في الشارع دعما

لالحتجاجات في جمیع أنحاء البالد. وجھت إلى الزوجین تھمة "التواطؤ بھدف زعزعة األمن القومي وتعزیز

اإلشاعات". إلى جانب عقوبة السجن ، تم فرض حظر لمدة عامین على استخدام وسائل التواصل االجتماعي،

وحظر لمدة عامین على مغادرة إیران. ووجھت إلیھم تھمة "تشجیع الفساد والدعارة العامة".

حصري- مسؤول سابق في النظام اإلیراني یدعو إلى الحد من سلطة خامنئي واستئناف العالقات مع الوالیات.7

محمدقالحیثینایر30فيُعقداجتماعمنصوتًیاتسجیًالالدولیةإیرانتلقت.انترناشونال)(إیرانالمتحدة

رضا صالحي ، رئیس الخدمات اللوجستیة في المكتب الرئاسي في عھد الرئیس حسن روحاني ، إنھ نتیجة

لالنتفاضة في إیران فإنھ أمام اإلصالحیین والمعتدلین أربعة خیارات ھي: إما ھجوم عسكري أجنبي ؛أو االنضمام

إلى المتظاھرین ومساعدة الثورة في إیران. أو الوقوف جانبا وتأمل أن ینھار النظام نتیجة الفساد المالي المتزاید و

الخیار الرابع واألخیر ھو العمل الجاد إلحداث إصالحات حقیقیة وجادة في ھیكل النظام من خالل تقلیص سلطة

المناصب غیر المنتخبة وغیر الخاضعة للمساءلة وتعزیز الطابع الجمھوري للھیكل السیاسي وإعادة حق الشعب في

تقریر مصیره. .

الخـلیج

تمكنت األجھزة األمنیة الكویتیة من إحباط.أونالین)(الخلیجالكویت تحبط أكبر عملیة تھریب مخدرات في تاریخھا.8

  ،"Lyrica"نوعمنمخدرقرصملیون15حواليتضمنتوالتي،تاریخھافيمخدراتتھریبعملیةأكبر

وأكثر من نصف طن من مسحوق اللیریكا الخام.
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بحث رئیس األركان العامة السعودیة ونائب وزیر(الخلیج أونالین).السعودیة وتركیا تبحثان التعاون العسكري.9

الدفاع الوطني التركي العالقات االستراتیجیة بین البلدین ، خاصة في مجال التعاون الدفاعي والعسكري ، وسبل

تعزیزھا.

تشمل زیارة وزیرة الخارجیةالشرق األوسط).(ظبيوزیرة الخارجیة الفرنسي تقوم بأول زیارة للریاض وأبو.10

الفرنسیة كاثرین كولونا المملكة العربیة السعودیة واإلمارات العربیة المتحدة ...حیث وجھت باریس أصابع االتھام

إلى إیران التي تعتبرھا "تنتھج سیاسة مزعزعة لالستقرار ، سواء من خالل وكالئھا في المنطقة أو بشكل مباشر" ،

في إشارة إلى الملف النووي و الطائرات المسیرة والصواریخ اإلیرانیة. وذھبت إلى حد اتھام إیران بـ "المساھمة في

جرائم الحرب" التي ُترتكب في أوكرانیا من خالل توفیر الطائرات المسیرة التي تستخدمھا القوات الروسیة في

ھجماتھا على المنشآت األوكرانیة ، بما في ذلك البنیة التحتیة المدنیة.

العراق

صاروخي على معسكر تركي في زیلكان ،المجموعة المدعومة من إیران تعلن مسؤولیتھا عن ھجوم.11

20بـالتركيالمعسكراستھدفتالجماعةفيالصاروخیةالوحدةأنإلىأشاربیانفي.(رووداو)العراق

صاروخ جراد ... قالت الجماعة التي تطلق على نفسھا اسم "لواء أحرار العراق" إن العملیات ستستمر ما

لم "ینسحب المحتل فوراً وبشكل كامل".

.العراق)(اخبارالقرن""سرقةفضیحةفيمسروقةدوالرملیار2.6أصلمندوالرملیون80یستعیدالعراق.12

وذكر البیان أنھ في إطار مساعي الحكومة المستمرة الستعادة أموال العراق المھربة إلى الخارج ، تمكنت السلطات

فيبغدادنجحتوبذلكالدولة.خزینةإلىوإعادتھاالمسروقةاألموالمندوالرملیون80منأكثراستردادمن

استعادة دفعة جدیدة من األموال المسروقة من الھیئة العامة للضرائب فیما یعرف بـ "سرقة القرن" التي تورط فیھا

كبار المسؤولین ورجال أعمال السابقین.

االجمالیةالكمیاتوبلغت.العراق)(اخباردوالرملیار7.6(ینایر)دیسمبرلشھرالعراقيالنفطعائداتتجاوزت.13

ملیون98.46منأكثرالعراقوجنوبوسطفيالنفطیةالحقولمنالثانيكانونشھرخاللالمصدرةالخامللنفط

وبرمیل.ملیون2.47جیھانمیناءعبركركوكفيالنفطیةالحقولمنالمصدرةالكمیاتتجاوزتفیمابرمیل
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7.7تجاوزتبعائداتبرمیلملیون103.28دیسمبرشھرخاللالخامالنفطصادراتإجماليتجاوزفقدبھذا

ملیار دوالر ، بحسب اإلحصائیات النھائیة الصادرة عن المؤسسة العراقیة لتسویق النفط.

العلیا في العراق لتقویض االتفاقات بین أربیلرئیس حكومة كردستان العراق بارزاني: تم استخدام المحكمة.14

المحكمة االتحادیة العلیا في السنوات األخیرة ، وال سیما حكم. انتقد المسؤولون األكراد قرارات(باس نیوز)وبغداد

المحكمة ضد قانون النفط والغاز في إقلیم كردستان على أساس أنھ یتعارض مع الدستور العراقي. ویقول قادة إقلیم

كردستان إن المحكمة العراقیة العلیا لم تتشكل وفق الدستور. ومن ثم ال ینبغي اعتبار قراراتھا دستوریة.

الیمن

الھجوم ھو األول.(الحدث)للقاعدة في شمال شرق الیمنغارة أمریكیة بطائرة مسیرة تقتل خبیر متفجرات تابع.15

من نوعھ منذ بدایة العام الجاري حیث كشفت وسائل إعالم یمنیة ، عن مقتل حسن الحضرمي ، قیادي في تنظیم

القاعدة و المسؤول عن تصنیع العبوات الناسفة والمتفجرات في التنظیم اإلرھابي، في غارة بطائرة مسیرة یعتقد أنھا

أمیركیة ، في منطقة صمادة بوادي عبیدة بمحافظة مأرب في شمال شرق البالد.

لبنان

الصرفسعرأناألربعاءالمركزيالبنكأعلن.(النھار)للعملةالرسميالصرفسعریعدل،لبنانعاًما25بعد.16

الرسميالسعرعنالمائةفي90بنسبةانخفاًضاذلكویشكلواحد.دوالرمقابلألفا15ًھوللیرةالجدیدالرسمي

تقریًبا.عاًما25لمدةتغییردونظلمعدلوھوللدوالر،لیرة1507.50البالغالسابق

سوریا

والحشیش - لكن الجیش اإلسرائیلي یقبض علیھنظام األسد ینفذ شعار تحریر ھضبة الجوالن بالمخدرات.17

مسبوقة في مرتفعات الجوالن حیث اعتقلت قوات. كشفت صحیفة تایمز أوف إسرائیل عن حادثة غیر(أورینت)

األمن اإلسرائیلیة رجلین سوریین حاوال تھریب مخدرات إلى إسرائیل.

. التقى رئیس النظام السوري(تلفزیون سوریا)أعلن األسد سیاستھ الخارجیة الجدیدة القائمة على البراغماتیة.18

،بشار األسد، بعدد من الصحفیین والمسؤولین في مؤسساتھ اإلعالمیة. وتحدث خالل اللقاء عن السیاسة الخارجیة

التي سیتبعھا نظامھ في الفترة المقبلة، "للتعامل براغماتًیا مع التحوالت الدولیة واإلقلیمیة"، إضافة إلى مناقشة

مستقبل التطبیع مع الحكومة التركیة. إال أنھ لم یتطرق إلى األوضاع المعیشیة واالقتصادیة التي تستمر في االنھیار
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... وقال أحد الصحفیین الذین حضروا: "لیس من المھم الحصول على إجابة محددة من الرئیس األسد على سؤال

معین، حیث أن التفاصیل السیاسیة تتغیر باستمرار المھم أن یحصل اإلعالمي على الرؤیة وطریقة تقدیر الموقف،

على أساس المبدأ الذي یحكم ھذا الملف أو ذاك و على عوامل القوة والتوازن في حركة السیاسة السوریة ".

درعامدینةإعمارإلعادةمحلیةمبادرةفيبھالتبرعتمالذيدوالرملیون2مبلغمن٪20یریداألسدنظام.19

في أقل من شھر منذ انطالق حملة "فزعة أھل الخیر". بعد أن تجاوزت التبرعات العامة ملیوني دوالر(أورینت)

في درعا حیث سعت میلیشیات األسد إلى تحصیل الفضل في تلك الحملة، وطالبت بنسبة من التبرعات المخصصة

إلعادة تأھیل البنیة التحتیة في المحافظة.

مصر

بحسب المصادر، نقلت القاھرةإیست مونیتور).(میدلمصر تقترح مبادرة لوقف التصعید الحالي في فلسطین.20

رسائل من السلطة الفلسطینیة للجانب اإلسرائیلي، ودعت مصر إسرائیل إلى وقف التصعید العسكري دون أي

شروط.

تـركـیـا

قنصلیاتھا في اسطنبول بعد تحذیر أمریكي من تھدیدالوالیات المتحدة وخمس دول في االتحاد األوروبي تغلق.21

والمملكة المتحدة وھولندا قنصلیاتھا في اسطنبول ألسبابباإلضافة إلى إغالق ألمانیا والسوید(عنب بلدي).إرھابي

مؤقتا ...ھذا وقد حذرت السفارة األمریكیة رعایاھا األسبوعأن فرنسا أغلقت أیضا سفارتھاباس نیوزأمنیة ،أفادت

الماضي من احتمال وقوع ھجمات إرھابیة على خلفیة حرق المصحف في أوروبا.

إسـرائیل

قالبوست).(جیروزالیمأوكرانیاإلىاإلیرانیةاألسلحةتدفقتستھدفإسرائیلإنCNNلشبكةقالنتنیاھو.22

إیرانیةأسلحةإنتاجتستھدفإسرائیلإناألربعاءیومأذیعتمقابلةفيCNNلشبكةنتنیاھوبنیامینالوزراءرئیس

یمكن إرسالھا إلى روسیا الستخدامھا ضد أوكرانیا. وقال نتنیاھو: "إسرائیل ... تتصرف بطرق لن أحددھا ھنا ضد

إنتاج األسلحة اإلیرانیة ، التي تستخدم ضد أوكرانیا". لقد نشطت إسرائیل بالفعل في العمل على إحباط قدرة إیران
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https://orient-news.net/ar/news_show/201677
https://www.middleeastmonitor.com/20230201-egypt-proposes-initiative-to-stop-current-escalation-in-palestine-sources/
https://www.enabbaladi.net/archives/626552
https://www.enabbaladi.net/archives/626552
https://www.basnews.com/en/babat/793683#:~:text=ERBIL%20%E2%80%94%20The%20French%20government%20has,%22terrorist%22%20attacks%20and%20protests.
https://www.jpost.com/israel-news/article-730338


األسلحةتدفقمنعنحوأیًضاموجھةالجھودھذهإنقال،CNNمعحدیثھفيلكننوویة،أسلحةتطویرعلى

 ااإلیرانیة إلى روسی 
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