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سوریا
لمساعداتاألسداستغاللإلدانةضدصوتینمقابلصوت414بیوافقاألمریكيالنوابمجلس.1

صوت مجلس النواب).لدراسات الشامالمركز األمریكي(األمم المتحدة ویحث على إنفاذ قانون قیصر
آلیةإلىویدعواألسد،نظامیدینقرارعلىصوتینمقابلصوتًا414بأغلبیةاإلثنین،مساءاألمریكي،

لمنع النظام من استغالل مساعدات األمم المتحدة، ویدعو اإلدارة األمریكیة إلى التطبیق الصارم لقانون
سوریا الوحشي األسد یسرق"دكتاتوروقال راعي القرار عضو الكونجرس جو ویلسونقیصر.

مرات10قصفھاحیثالمتضررةالمناطققصففياستمرأنھذلكمنواألسوأاإلنسانیة،المساعدات
على األقل منذ الزلزال ... أشعر بحزن عمیق بسبب إضعاف العقوبات التي تفرضھا إدارة بایدن على

نظام األسد من خالل السماح بالمعامالت المباشرة مع نظام األسد. ھذا لن یساعد في اإلغاثة من الزلزال
ولن یؤدي إال إلى تعریض المدنیین السوریین للخطر من خالل إثراء النظام. نشھد بالفعل نتیجة سیاسة
بایدن الضعیفة ھذا األسبوع مع بدء الدول العربیة في التطبیع مع النظام وتجاھل قانون قیصر الذي ینذر

بعواقب وخیمة على التطبیع. على الرغم من ذلك، فلیكن معلوًما أن الكونغرس سیواصل الوقوف مع
قانون قیصر وذلك من قبل الحزبین وسیعزز العقوبات على األسد وعلى أولئك الذین ینخرطون في ھذا

النظام الھمجي ".

وزیر الخارجیة المصري یتجاھل أسئلة الصحفیین حول التطبیع ویقول إن الھدف من زیارة دمشق.2
المصري سامح شكري االثنین  محادثاتأجرى وزیر الخارجیة.(تلفزیون سوریا)ھو إنساني فقط

مع وزیر خارجیة النظام السوري فیصل المقداد  بعد لقائھ برئیس النظام  بشار األسد حیث نقل إلیھ
رسالة من الرئیس المصري السیسي. ورداً على سؤال صحفي حول ما إذا كانت مصر ستعید العالقات
مع سوریا إلى حالتھا السابقة قال شكري: "للشعب السوري مكانتھ مع الشعب المصري، والھدف من
ھذه الزیارة ھدف إنساني" [فقط] .. كما تجاھل شكري كل أسئلة الصحفیین حول عودة سوریا إلى

الجامعة العربیة.
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سوریا).(تلفزیونفبرایر6منذمرة84الزلزالمنالمتضررةالمناطقیقصفاألسدنظامتقریر:.3
أصدر فریق "منسقو االستجابة السوریة" الیوم اإلثنین بیانا قال فیھ إن "قوات النظام السوري استھدفت

علىمعظمھاتركز،مرة84منأكثرفبرایر/شباط6زلزالتاریخمنذسوریاغربيشمالمناطق
مناطق ذات كثافة سكانیة عالیة".

.(تلفزیون سوریا)تقریر: إیران تسعى إلى تحدیث أنظمة الدفاع الجوي السوریة "المھترئة".4
تحدثت إیران بصراحة عن تحدیث الدفاعات الجویة للنظام السوري لمساعدتھ على حمایة نفسھ من

دمشقتزویدطھراننیةعناإلیرانيالتلفزیونأعلنفبرایر،24في...اإلسرائیلیةالجویةالغارات
ح أن نشھد تزویدأنظمة صواریخ محلیة متقدمة للدفاعبمعدات بعیدة المدى و الجوي. لذا من المرجَّ

یذكرلماستخباريمصدرذكرو.15خوردادمنظومةمثلدفاعیةوصواریخبراداراتلسوریاإیران
صواریخإلىباإلضافة373بافارالجويالدفاعنظاملنشرتخطططھرانأننیوزویكلمجلةاسمھ
كیلومتر.300مداھاإنیقالوالتيالجدیدة4Bصیاد

إیران
جدد قائد(إیران انترناشونال).قائد الحرس الثوري اإلیراني یھدد بمھاجمة دول االتحاد األوروبي.5

الحرس الثوري اإلیراني تھدیده للدول األوروبیة بأن الجمھوریة اإلسالمیة یمكن أن تستھدفھا من خالل
زیادة مدى أسلحتھا. وقال قائد الحرس الثوري اإلیراني حسین سالمي  في تصریحات بمدینة عبادان

الجنوبیة، اإلثنین، إن أوروبا رائدة في فرض عقوبات على الشعب اإلیراني، وأصبحت الدول
األوروبیة مكانًا لتجمعات "االنفصالیین والفارین المناھضین إلیران".وأضاف: "لدینا القدرة على زیادة
مدى األسلحة وضربھا بجدیة، لكننا لم نفعل ذلك بعد"."نحن نحذرھم. تعتمد حیاة األوروبیین على النفط

واألمن، وعلیھم توخي الحذر وعدم تعریض أنفسھم للخطر ".

علمت إیرانانترناشونال).(إیرانتوقف التداول في بازارات طھران وسط انخفاض العملة.6
انترناشونال أن التداول في أسواق طھران قد توقف إلى حد كبیر حیث اقترب الریال من أدنى مستوى لھ
على اإلطالق. قال تاجر منسوجات إلیران إنترناشونال: "لقد توقفنا اآلن عن بیع بضائعنا ألننا ال نملك

ضمانًا بأننا نستطیع إعادة تعبئة مخزوننا" ... و قد أفادت وسائل إعالم محلیة أن البنك المركزي
األحدیومارتفعحیثإماراتيدرھمبشكلدوالرملیون700بضخالعمالتسوقفيتدخلاإلیراني
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https://www.iranintl.com/en/202302272085
https://www.iranintl.com/en/202302279670


األمریكي.الدوالرمقابللایرألف600عنداإلطالقعلىلھمستوىأدنىمنھامشيبشكلالریال
لكن مثل ھذا التدخل الكبیر لم یسفر عن النتیجة المرجوة لتثبیت الریال.

منطقة الخلیج
السعودیة تستفید من العقوبات المفروضة على روسیا و تزید صادراتھا النفطیة إلى أوروبا.7

من العقوبات المفروضة على النفط والوقوداستفادت المملكة العربیة السعودیة(العربي الجدید).
ولكن...2022عامفي٪126بنسبةاألوروبياالتحادإلىالنفطیةصادراتھاوزادتالروسیین

السعودیة لم تكن الدولة الوحیدة المستفیدة من العقوبات على روسیا، حیث استفادت أیضاً الشركات
األمیركیة والدول األفریقیة ودول أمیركا الالتینیة إذ ارتفعت الصادرات األمیركیة إلى أوروبا بنسبة

الماضي.العامفيطنملیون164.3إلى22.3%

فرض.(میدل ایست اي)االتحاد األوروبي یفرض عقوبات على شركة شحن روسیة مقرھا دبي.8
االتحاد األوروبي عقوبات على شركة فرعیة مقرھا دبي تابعة لعمالق الشحن الروسي المملوك للدولة

في الوقت الذي یكثف فیھ الغرب جھوده لوقف استخدام موسكو للشرق األوسط كشریان حیاة اقتصادي.
Sunشركةعلىعقوباتوفُرضت Ship Management،منجزءإنھااألوروبياالتحادقالالتي
.Sovcom�otالحكومةعلیھاتسیطرالتيالروسیةالشحنشركة

مصر
یقترب البنك المركزي المصري من(العربي الجدید).التعویم الرابع لقیمة الجنیھ المصري یقترب.9

تخفیض جدید لقیمة الجنیھ خالل األسبوعین المقبلین ، في موجة رابعة من تعویم العملة المحلیة في
األوساطلتوقعاتوفقاالدوالرمقابلجنیھا35إلى  بسرعةینخفضقد[الجنیھ]واحد.عامغضون

االقتصادیة والبنوك الدولیة.

إلىالفائدةسعررفعبعدجنیھملیار60بقیمةخزانةأذونیبیعالمصريالمركزيالبنك.10
خزانةأذون،المالیةوزارةعننیابة،المصريالمركزيالبنكباعالیوم).(المصري٪.22.45
لسعر  المرجحالمتوسطوبلغوالثاني.األولللطرحینجنیھملیار60.214إجمالیةبقیمةاألجلقصیرة
األسبوعسجلھسابقفائدةسعرأعلىمنارتفاعا٪22.449حواليلألذونالثانياإلصدارعلىالفائدة

٪.22.39والبالغالماضي
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https://www.almasryalyoum.com/news/details/2829847
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السودان
حذر آخر تقریر لألمم المتحدةاألوسط).(الشرقاألمم المتحدة: الوضع اإلنساني في السودان یتفاقم.11

من استمرار تدھور الوضع اإلنساني في السودان الذي وصل إلى أعلى مستویاتھ على اإلطالق ...
إلىبحاجةالبالدسكانثلثأوشخصملیون15.8حواليأناإلثنینیومصدرالذيالتقریروذكر

التقریروناشدالماضي.العامعنشخصملیونقدرھابزیادة،2023عامفياإلنسانیةالمساعدات
لمواصلةدوالرملیار1.7منأكثرتقدیمالمانحةوالجھاتالدوليالمجتمعواإلنسانيالعونشركاء
السودان.فيضعفاًاألشدالفئاتمنشخصملیون12.5إلىوالحمایةاإلنسانیةالمساعداتتدفق

الیمن
المتحدة،األمماستطاعتاألوسط).(الشرقالیمنلدعمدوالرملیار1.2بمبلغجنیففيتعھدات.12

خالل مؤتمر خاص في جنیف نظمتھ السوید وسویسرا، االثنین، الحصول على تعھدات من المانحین
كانتفیما،2023خاللالیمنفياإلنسانیةاستجابتھالدعمدوالرملیار1.2مبلغبتوفیرالدولیین
وألمانیااألوروبيواالتحادالمتحدةالوالیاتالمانحینقائمةدوالر.تتصدرملیار4.3بتحصیلتطالب

والمملكة المتحدة. ویمثل ھذا المبلغ نصف ما نجحت األمم المتحدة في جمعھ خالل مؤتمر المانحین العام
الماضي.

العراق
تظاھر اآلالف من(الشرق األوسط).الصدریون یعودون إلى الساحة عبر بوابة قانون االنتخابات.13

أتباع التیار الصدري وبعض الحركات المدنیة، الیوم االثنین، أمام بوابات المنطقة الخضراء حیث مقر
البرلمان العراقي، للضغط على البرلمان للتراجع عن قراءة مشروع تعدیل قانون االنتخابات للمرة

الثانیة. ... و قد قرر مجلس النواب تأجیل النظر في القانون الى االسبوع المقبل. و دعم التیار قبل أیام
موقف مرجعیة النجف الرافض لنظام الدائرة الواحدة والقوائم المغلقة انتخابیاً الذي كان قد عبر عنھ

ممثلو المرجعیة في سنوات سابقة.

استھدفت غارة.( باسنیوز)مقتل قائد في حزب العمال الكردستاني بغارة جویة تركیة في سنجار.14
تركیة بطائرة مسیرة یوم االثنین عربة لجماعة مسلحة تابعة لحزب العمال الكردستاني في بلدة سنجار

ذات األغلبیة األیزیدیة، ما أسفر عن مقتل قائد عسكري، بحسب مصدر أمني.
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https://aawsat.com/home/article/4183696/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%D9%88%D8%A1%D8%A7%D9%8B
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https://www.basnews.com/en/babat/797297


لبنان
. من المقرر أن(العربیة)انتھاء والیة مدیر األمن العام  اللبناني بعد تخطي السلطات تجدید والیتھ.15

تنتھي والیة رئیس األمن العام اللبناني اللواء عباس إبراھیم ھذا األسبوع حیث لم یناقش أي من مجلس
الوزراء أو البرلمان إجراء من شأنھ أن یسمح لھ بالبقاء بعد بلوغھ سن التقاعد القانوني. إبراھیم، الذي

عالقاتلھرئیسیاًإقلیمیاًمحاوراًویعتبر2011منذالعاماألمنمدیریةیترأسلبنان،جنوبمنینحدر
عاما64الخمیسیوموسیبلغالغربیةالحكوماتمعوعالقاتإیرانمنالمدعومهللاحزبمعجیدة

وھو سن التقاعد القانوني في لبنان ... ولم تناقش حكومة تصریف األعمال اللبنانیة تمدید خدمتھ  في
اجتماعھا یوم االثنین. وقال وزیر اإلعالم زیاد مكاري للصحفیین بعد االجتماع إن مجلس الوزراء "ال

یمكنھ فعل أي شيء" وأن القرار سیتخذه وزیر الداخلیة.

رفضت الكتلتان المسیحیتان الرئیسیتان(نھارنت).األحزاب المسیحیة ترفض صفقة فرنجیة - سالم.16
في البالد، القوات اللبنانیة والتیار الوطني الحر، تسویة رئاسیة مقترحة تدعمھا فرنسا، یتم بموجبھا
انتخاب سلیمان فرنجیة رئیسا للجمھوریة، وتعیین نواف سالم رئیسا للوزراء، حسبما أفادت تقاریر
إعالمیة یوم االثنین. ونفت القوات اللبنانیة في بیان تقریًرا إعالمیًا نُشر في صحیفة اللواء زعم أن

القوات اللبنانیة مستعدة "لتأمین النصاب القانوني النتخاب فرنجیة". وقالت القوات اللبنانیة "لقد شددت
القوات اللبنانیة مراراً وتكراراً على موقفھا الرافض القاطع ألي مرشح رئاسي من حزب هللا، وبالتالي

فإن ھذا الموقف ینطبق بالكامل على مرشح محور المقاومة السید سلیمان فرنجیة".

قال وزیر اإلعالم زیاد مكاري یوم(العربیة).سرقة ارشیف الصور اإلخباریة الوطنیة اللبنانیة.17
فيالحكومیةاألنباءوكالةمقرمنُسرق1961عاممنذلبنانتوثقصورعلىیحتويخادًماإناالثنین
.1990إلى1975منالبالدفيالمدمرةاألھلیةالحربالفترةھذهتشمل...وطنیة"أبعاد"ذاتجریمة

وقال الوزیر "ما حدث كان جریمة ذات أبعاد وطنیة". وأضاف أن مجھولین اقتحموا الغرفة التي یوجد
بھا الخادم بوزارة اإلعالم وسرقوا الخادم نفسھ وخمسة أجھزة كمبیوتر.

تركیا
.الدولي)(البنكدوالرملیار34منبأكثرتركیافيالزلزالعنالناجمةاألضراریقدرالدوليالبنك.18

فيدوالرملیار34.2بنحوتقدرمباشرةمادیةأضرارفيفبرایر6فيالضخمانالزلزاالنتسبب
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https://english.alarabiya.net/News/middle-east/2023/02/27/Lebanon-security-chief-s-term-to-end-after-authorities-skip-on-renewal
https://www.naharnet.com/stories/en/295875-reports-christians-reject-franjieh-salam-deal-as-bishop-continues-talks
https://english.alarabiya.net/News/middle-east/2023/02/27/Lebanon-s-national-news-photo-archive-stolen-Minister
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2023/02/27/earthquake-damage-in-turkiye-estimated-to-exceed-34-billion-world-bank-disaster-assessment-report?cid=eca_tt_eca_en_ext


األضرارتقییملتقریروفقًا،2021لعامللبالداإلجماليالمحليالناتجمن٪4یعادلماأيتركیا،
الطارئ  الصادر عن البنك الدولي یوم االثنین.

أعلنت وزارة.(دیلي صباح)تركیا تشارك في مناورات الناتو البحریة في البحر األبیض المتوسط.19
الدفاع التركیة، اإلثنین، أن البحریة التركیة تشارك في التدریبات البحریة السنویة لحلف شمال األطلسي

قبالة البحر األبیض المتوسط   التي تستضیفھا إیطالیا. وقالت الوزارة على تویتر "نحن نشارك في
التدریبات مع غواصتنا تي سي جي بریفیزي وفرقاطة تي سي جي بارباروس التابعة لمجموعة المھام

Dynamicمناورةبدأت".2-الناتولحلفالدائمةالبحریة Manta-2023جزیرةقبالةاالثنینیوم
مارس.10حتىوستستمراإلیطالیةصقلیة

إسرائیل و األراضي الفلسطینیة
قُتل مواطنبوست).(جیروزالیممقتل مواطن أمریكي في ھجوم إرھابي بالقرب من أریحا.20

أمریكي-إسرائیلي مزدوج الجنسیة في ھجوم إطالق نار بالقرب من مفرق بیت ھارافا على الطریق
جرجسماردیرمنطقةإلىاإلرھابیونوتوجھاالثنین.یومظھربعداألردنواديفي90السریع

بوادي قلط وأحرقوا سیارتھم وانتقلوا إلى مركبة أخرى قبل أن یبتعدوا عن المنطقة. وقد أغلقت الطرق
المؤدیة إلى مدینة أریحا أثناء قیام القوات اإلسرائیلیة بعملیات تفتیش بحثا عن اإلرھابیین.

مستوطنون إسرائیلیون یھاجمون بلدة بالضفة الغربیة ؛ فلسطینیون یبلغون عن مقتل شخص.21
یوم األحد الذي أسفر عن مقتل. بعد ساعات قلیلة من إطالق النار(ھآرتس)وجرح العشرات

إسرائیلیین، دخلت مجموعة كبیرة من المستوطنین بلدة حوارة بالضفة الغربیة وبدأت في إلقاء الحجارة
وإخالءسیارة15ومنزال36ًإحراقتمالقریة.فيوالسیاراتاألشجارفيالناروإشعالالمنازلعلى

98ًبإصابةالفلسطینياألحمرالھاللأفاد...عائالت9 وإلحاقالمستوطنیناعتداءاتفيفلسطینیا
معنابلسجنوبحوارةإلىإسرائیلیةعسكریةاحتیاطكتیبةوصلت...إسعافسیارات3بـأضرار

فرق اإلطفاء ، و استخدمت معدات مكافحة الشغب لصد المستوطنین. في حین دعا رئیس الوزراء
اإلسرائیلي بنیامین نتنیاھو المستوطنین إلى "عدم تنفیذ القانون بأیدیكم" في إعالن صدر مساء األحد.
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https://www.dailysabah.com/politics/diplomacy/turkiye-takes-part-in-nato-maritime-drill-in-mediterranean
http://jpost.com/breaking-news/article-732858
https://www.haaretz.com/israel-news/2023-02-26/ty-article/.premium/following-deadly-west-bank-shooting-israeli-settlers-rampage-town-of-hawara/00000186-8ed8-d525-a9ef-9ef8f87f0000?v=1677558984925
https://www.haaretz.com/israel-news/2023-02-26/ty-article/.premium/following-deadly-west-bank-shooting-israeli-settlers-rampage-town-of-hawara/00000186-8ed8-d525-a9ef-9ef8f87f0000?v=1677558984925

