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لبنان
.(الشرق األوسط)بعد عامین من اغتیال لقمان سلیم، والدتھ  تصرح أن الحزن ھو رفیقھا.1

رفضت والدة لقمان السیدة سلمى مرشق مغادرة منزلھا الواقع في قلب الضاحیة الجنوبیة، معقل
حزب هللا ، والذي أشار إلیھ كثیر من خصومھ باغتیال لقمان قبل عامین ، وال تزال منشغلة بالكتابة.

كاتبة لبنانیة-مصریة-سوریة ، فھي من أب سوري وأم لبنانیة ولدت وعاشت في مصر. لم تجد
سوى كلمة لتھدئة جراحھا وتخفیف آالمھا ... تأسف ألن القضاء فشل في الكشف عن قتلة ابنھا ،
والوضع الذي وصل إلیھ القضاء اللبناني ، "حیث لم تعد الكلمة األخیرة للقانون ... بل للقاتل الذي

یصور نفسھ كبطل متسائلة: ما ھذه البربریة ؟!
وزیرة الخارجیة الفرنسیة كاثرینأعربت).النھار(خمس دول تجتمع في باریس لبحث أزمة لبنان.2

كولونا ، المتواجدة حالیا في السعودیة ، عن "قلقھا البالغ إزاء االنسداد السیاسي في لبنان". وأعلنت
أن باریس ستستضیف الوالیات المتحدة والسعودیة وقطر ومصر ، في محاولة لتشجیع السیاسیین

اللبنانیین على إیجاد مخرج من األزمة في بالدھم.

إیــران
(إیران الدولیة).سجین مناھض للحجاب في إیران یعاني من مرض خطیر بعد إصابتھ بالجوع.3

نشرت وسائل التواصل االجتماعي ، الخمیس ، صورة لمیسمي مع رسالة من سجن رجائي شھر
بكرج ، تظھره في حالة مروعة بعد أن فقد وزنھ. لكن الناشط السیاسي كتب في رسالتھ إلى

مسؤولي السجن "سأظل أصر على مطالبي الثالثة بوقف إعدام المتظاھرین ، واإلفراج عن ستة
سجناء سیاسیین ، ووقف الحجاب اإللزامي". عنوان رسالة الناشط السیاسي ھو "أیام المعاناة

والمعاناة والمعاناة".
. قال نائب محافظ البنك(تسنیم نیوز)البنوك اإلیرانیة ال تحتاج إلى سویفت بعد اآلن:مصدر رسمي.4

المركزي اإلیراني للشؤون الدولیة، إن البنوك اإلیرانیة لم تعد بحاجة الستخدام السویفت في
المعامالت المالیة بعد اآلن. وقال محسن كریمي إن جمیع البنوك في جمیع أنحاء روسیا ، وجمیع
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النظامما(وھوSPFSإلىالوصولإمكانیةلدیھاالتياألخرىالبلدانفيالروسیةالبنوكفروع
مرتبطةدولة13فيروسیةغیربنوك106و)SWIFTالماليالتحویللنظامالمقابلالروسي

البنكي.اإلیرانيSEPAMبنظاماآلن
صدربیانفي).24(فرنسانتنیاھومعمحادثاتھبعدالنوویةإیران"عواقب"منیحذرماكرون.5

بعد اجتماع عشاء في قصر اإللیزیھ ، حذر ماكرون من أنھ إذا استمرت طھران في المشروع
الذري "سیكون لھ عواقب حتمیة".

تحالف(العربیة).اجتمع تحالف جماعات الضغط سرا في نیویورك لدعم إحیاء الصفقة النوویة.6
من النشطاء التقدمیین بتمویل من جورج سوروس وتشارلز كوخ وصندوق روكفلر براذرز یضغط

سراً إلحیاء االتفاق النووي اإلیراني من خالل ربطھ بحركة حقوق اإلنسان اإلیرانیة ، وفًقا
المجموعات الناشطة "لمتابعة أجندةتخططمنارة واشنطن الحرةلمراسالت داخلیة حصلت علیھا

تشریعیة ذات مسارین ، حیث سیجدون طریقة من خالل التشریعات إلعطاء غطاء للدیمقراطیین
المؤیدین للصفقة من خالل دعم النساء اإلیرانیات وحقوق اإلنسان اإلیرانیة ، دون تحدید بأي شكل

من األشكال كیفیة إحیاء االتفاق النووي. وفي الوقت نفسھ بناء ائتالف من أعضاء المجلسین ".

سوریا
. قدمت(تلفزیون سوریا)الذكاء االصطناعي یفشل في حل المعضالت األخالقیة في سوریا.7

Chat"الجدیدالبحثلمحركالسوریینالباحثینمنمجموعة GPT"حلبإیجادتتعلقأسئلةعدة
في سوریا. قدمت المنصة خمس رؤى مختلفة ، لم یناقش أي منھا العدالة أو المساءلة.

شن الحرس الثوري اإلیراني).الشرق األوسط(میلیشیات إیرانیة تعتقل سوریین موالین لھا.8
وحزب هللا اللبناني حملة اعتقاالت في صفوف المیلیشیات الموالیة لطھران من الجنسیة السوریة في
مدینتي البوكمال والمیادین الخاضعتین لسیطرة قوات النظام والملیشیات اإلیرانیة في الریف الشرقي

من دیر الزور. و قالت مصادر إن االعتقاالت ترجع إلى استجوابھم بتھمة التواصل مع "التحالف
الدولي" وإسرائیل وانعدام ثقة الملیشیات اإلیرانیة و "حزب هللا" في الموالین لھا من الجنسیة

السوریة حیث یشتبھ بھم بتزوید "التحالف الدولي" بمعلومات عن تحركات ومواقع المیلیشیات.
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الخلیج
أعلنت السعودیة والعراق،.(الجزیرة)السعودیة والعراق تعلنان عن تعاون لخفض التوتر اإلقلیمي.9

الخمیس، أن البلدین یعمالن معا لتخفیف التوتر في المنطقة وتعزیز استقرارھا ، وذلك خالل زیارة
محادثاتبغدادتستضیف،2021عاممنذ...فرحانبنفیصلاألمیرالسعوديالخارجیةوزیر

2016منذامتدتالتيالقطیعةإلنھاء2022(أبریل)نیسانفيآخرھاوكانوالسعودیةإیرانبین
على أمل التوصل إلى تفاھمات بشأن الخالفات في عدة ملفات  أبرزھا حرب الیمن.

بحث وزیر.(الخلیج اونالین)الدوحة تستضیف الحوار االستراتیجي القطري األمریكي الخامس.10
الخارجیة القطري الشیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مع وكیلة وزارة الخارجیة األمریكیة

للشؤون السیاسیة فیكتوریا نوالند تعزیز العالقات الثنائیة ، ال سیما في مجال الطاقة ، فضال عن
القضایا اإلقلیمیة مثل أمن المنطقة و القضیة الفلسطینیة وغیرھا.

أصدر الملك سلمان بن عبداألوسط).(الشرقالملك سلمان یقیل محافظ البنك المركزي السعودي.11
العزیز أمراً ملكیاً بإعفاء الدكتور فھد بن عبد هللا بن عبد اللطیف المبارك محافظ البنك المركزي

السعودي من منصبھ ، وتعیینھ مستشاراً في الدیوان الملكي بدرجة "وزیر". . " كما تتطلب األوامر
تعیین أیمن بن محمد. بن سعود السیاري محافظ البنك المركزي بمرتبة وزیر.

إسـرائـیـل واألراضي الفلسطینیة
یأمل نتنیاھو في أن یؤدي.الجدید)(العربينتنیاھو یزور فرنسا للضغط على ماكرون بشأن إیران.12

دور إیران في تزوید الغزاة الروس في أوكرانیا بطائرات مسیرة  وكذلك قمع االحتجاجات في
بشأن2015اتفاقإلحیاءسعيأيعنللتخليالغربیینبالحلفاءالدفعإلىاإلیرانيالداخل

برنامجھا النووي. كما قال رئیس الوزراء إن إسرائیل تدرس إرسال مساعدات عسكریة إلى
أوكرانیا حیث یبدو أنھا تخلت عن موقفھا األكثر حیادیة في السابق بشأن الصراع على أمل بموقف

غربي أكثر تصادمیة تجاه إیران.
كشف وزیر(الجزیرة).وزیر الخارجیة اإلسرائیلي یزور السودان إلعالن التطبیع خالل ھذا العام.13

الخارجیة اإلسرائیلي إیلي كوھین أن إسرائیل قدمت مشروع اتفاق سالم مع السودان سیوقع خالل
العام الجاري و ذلك بعد لقائھ برئیس مجلس السیادة االنتقالي في السودان ، عبد الفتاح البرھان -

الخمیس - في العاصمة. الخرطوم.
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الوالیات المتحدة تضغط على الفلسطینیین لتبني خطة أمنیة بالتزامن مع التدھور األمني في.14
قبل اللفتنانت جنرال األمریكي مایكل فنزل. تمت صیاغة الخطة من(العربي الجدید)الضفة الغربیة

وتنطوي على نشر قوات السلطة الفلسطینیة حول جنین ونابلس لقمع مقاتلي حماس والجھاد
اإلسالمي وعرین األسود والجماعات المسلحة األخرى التي قادت ھجمات على القوات اإلسرائیلیة

في األراضي المحتلة.

تــركــیــا
. القانون الجدید(العربي الجدید)السوید تشدد قوانین اإلرھاب وسط التوترات بشأن محاولة الناتو.15

الذي تأمل الحكومة أن یدخل حیز التنفیذ في یونیو سیمنح الحكومة سلطات أوسع بكثیر الحتجاز
ومحاكمة األفراد الذین یدعمون المنظمات اإلرھابیة من خالل التمویل أو بوسائل أخرى.

معF-16قضیةبشأنتقدًماویرىاألسدمعالمحادثاتاستمرارعنیعلنالتركيالدفاعوزیر.16
خلوصي أكار إن االجتماعات الثالثیة بینقال وزیر الدفاع التركي(الجزیرة).الوالیات المتحدة

تركیا وروسیا وسوریا ستستمر خالل األیام المقبلة على مستوى الوفود الفنیة. كما أشار إلى تقدم
سیاسةتتبعتركیاأنأكار...وأوضحF-16طرازمنأمریكیةمقاتالتبشراءیتعلقفیماإیجابي

خارجیة مستقرة تقوم على المنطق، مؤكًدا أن الھدف الوحید للعملیات العسكریة التركیة في الدول
المجاورة ھو القضاء على ما وصفھا بـ "المنظمات اإلرھابیة" ، وتأمین الحدود ، ومنع تدفق

الالجئین الجدد إلى تركیا.
قنصلیات عدة دول أجنبیة في تركیاقررت(الجزیرة).تركیا تستدعي تسع سفراء بلدان غربیة.17

تعلیق عمل موظفیھا بحجة وجود تھدید بأعمال إرھابیة في البالد ... واتھم وزیر الداخلیة التركي
سلیمان صویلو تلك الدول بشن "حرب نفسیة" على تركیا و أن  ذلك قد یضر بقطاع السیاحة و
"یسعى لزعزعة استقراره" ، فیما وصف متحدث باسم حزب العدالة والتنمیة الحاكم التحذیرات

الغربیة بأنھا "غیر مسؤولة".
األردن
. أكد الرئیس األمریكي جو(میدل إیست آي)الملك عبد هللا یزور البیت األبیض لبحث أزمة األقصى.18

بایدن دعم الوالیات المتحدة لوصایة األردن على األماكن المقدسة في القدس وناقش جھود تخفیف
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https://www.aljazeera.net/news/2023/2/2/%d8%aa%d8%b1%d9%83%d9%8a%d8%a7-%d8%aa%d8%b3%d8%aa%d8%af%d8%b9%d9%8a-%d8%b3%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%a1-%d8%af%d9%88%d9%84-%d8%ba%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b1%d9%88%d9%8a%d8%ac
https://www.middleeasteye.net/news/biden-reaffirms-support-Jordan-custodianship-al-aqsa-meeting-king-abdullah


التوترات في الضفة الغربیة المحتلة یوم الخمیس ، خالل اجتماع في البیت األبیض مع العاھل
األردني الملك عبد هللا الثاني.

العراق
(وكالة الصحافة المستقلة).الخالف االنتخابي بین السوداني والمالكي یقسم اإلطار التنسیقي.19

كشفت مصادر سیاسیة أن خالفا جدیدا اندلع بین رئیس الوزراء محمد شیاع السوداني ورئیس
ائتالف دولة القانون نوري المالكي ، بسبب ترشیح السوداني لزعیم عصائب أھل الحق النتخابات

مجالس المحافظات المقبلة ، والتي اعتبرھا المالكي تمرًدا علیھ ألنھ أراد حصر الترشیحات في
شخصھ.

مصر
البنكیعاكسحینفيالمستقلة)(مصرللدوالرمصریاًجنیھا30ًعندالصرفسعراستقرار.20

قررت لجنة.أخبار البورصة)(فيالمركزي التوقعات ویحافظ على أسعار الفائدة دون تغییر
السیاسة النقدیة بالبنك المركزي عدم رفع أسعار الفائدة األساسیة على الجنیھ في اجتماعھا یوم

الخمیس. وحافظت اللجنة على معدالت العائد على الودائع واإلقراض للیلة واحدة وسعر العملیة
اإلبقاءتمالتوالي.على٪16.57و٪17.75و٪16.75مستوىعندالمركزيللبنكالرئیسیة

إلىأشارتالتيالتوقعاتمعظمالبنكتحدىوبذلك٪.16.75عندوالخصماالئتمانمعدلعلى
الیوم.٪3و1بینالفائدةسیرفعأنھ
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https://mustaqila.com/%d9%85%d9%84%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d9%8a%d9%81%d8%ac%d9%91%d8%b1-%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%81-%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b3/
https://www.egyptindependent.com/us-dollar-price-on-thursday-morning/
https://www.alborsaanews.com/2023/02/02/1628431
https://www.alborsaanews.com/2023/02/02/1628431

