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مصر

أفاد بیان صادر.(القدس العربي)وزیر الخارجیة المصري یزور سوریا وتركیا ألول مرة منذ عقد.1
عن وزارة الخارجیة المصریة األحد أن وزیر الخارجیة المصري سامح شكري یزور سوریا وتركیا
للمرة األولى منذ عقد من الزمان، بعد فتور العالقات بین القاھرة والبلدین. ونقل البیان عن المتحدث
باسم الخارجیة أحمد أبو زید قولھ إن شكري سیزور البلدین بھدف "نقل رسالة تضامن من مصر مع

البلدین والشعبین الشقیقین بعد كارثة الزلزال في السادس من الشھر فبرایر الجاري.
تتجھ الحكومة المصریة لطرح.(العربي الجدید)مصر تقترض من األسواق الدولیة مرة أخرى.2

المزید من إصدارات السندات في األسواق العالمیة ھذا العام، سعیاً للحصول على قروض جدیدة مع
تنویع مصادر التمویل. ولم یستبعد وزیر المالیة محمد معیط طرح سندات إسالمیة سیادیة أخرى ھذا

ملیارات5قیمتھبرنامجإطارفيالماضياألسبوعلندنبورصةفيإسالمیةسنداتطرحبعدالعام
دوالر. وقال مسؤول بوزارة المالیة المصریة  إن مصر تعتزم االقتراض من خالل سندات الباندا

.2023/2024الجدیدالماليالعامبدایةفيالصینيبالیوان
(المصري الیوم).األولى من نوعھا: رئیس الوزراء المصري یزور قطر لبحث سبل تعزیز التعاون.3

تشھد العاصمة القطریة الدوحة األسبوع الجاري أعمال اللجنة المصریة- القطریة بین البلدین بحضور
رئیسي وزراء مصر وقطر، وممثلي حكومة البلدین وعدد من ممثلي القطاع الخاص. وتناقش اللجنة
توقیع عدد من مذكرات التفاھم بین الجانبین المصري والقطري وزیادة االستثمارات بین الجانبین

المصري والقطري لتعزیز حجم التبادل التجاري.

إیران

قال قائد كبیر(إیران انترناشونال).قائد الحرس الثوري اإلیراني یكرر التھدید بقتل ترامب وبومبیو.4
كیلومتًرا،1650إلىمداهیصلكروزصاروخطورتإیرانإنالجمعة،اإلیرانيالثوريالحرسفي

حیث ھدد بقتل الرئیس األمریكي السابق دونالد ترامب. قال أمیر علي حاجي زاده ، قائد القوة الجویة
للحرس الثوري، إن إیران لم تكن تنوي قتل "جنود عادیین" عندما شنت ھجوما صاروخیا بالیستیا على
القوات التي تقودھا الوالیات المتحدة في العراق بعد أیام من مقتل القائد العسكري اإلیراني سلیماني في

تلفزیونیةمقابلةفيزادهحاجيوقالبغداد.في2020الثانيكانون3فيمسیرةبطائرةأمریكیةغارة

https://www.alquds.co.uk/%d9%88%d8%b2%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%ac%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a-%d9%8a%d8%aa%d9%88%d8%ac%d9%87-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%ab%d9%86%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84/
https://www.alaraby.co.uk/economy/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2828406
https://www.iranintl.com/en/202302253637


"إن شاء هللا نتطلع لقتل ترامب ووزیر الخارجیة السابق مایك بومبیو .. وینبغي قتل القادة العسكریین
الذین أصدروا األمر (بقتل سلیماني)."

شھدت.(إیران انترناشونال)إیران تشھد إضرابات جدیدة واحتجاجات مع استمرار تراجع الریال.5
إیران األحد  موجة أخرى من االحتجاجات واإلضرابات الیومیة  حیث تراجعت عملتھا  تاركة الناس
العادیین یتساءلون كیف یمكنھم تحمل الحد األدنى من الضروریات. حیث عقد الخبازون تجمًعا في

طھران، بینما أضرب كل من مجمع ھفت-تابھ لقصب السكر في محافظة خوزستان الجنوبیة الغربیة،
وشركة أصفھان للصلب في وسط إیران، وكذلك قام العمال في العدید من المدن الجنوبیة حیث توجد

تفاقمإلىالسبتیومللدوالرلایرألف575إلىالریالانخفاضأدىوالغاز.النفطشركاتمعظم
الفوضى في العدید من أسواق إیران الرئیسیة ودفع العدید من الشركات إلى طریق مسدود.

الحرس الثوري اإلیراني یستحوذ على مالیین الدوالرات باسم "المقاومة" من خالل شركات وھمیة.6
على معلومات حصریة حول شبكة غسیلحصلت إیران الدولیة.(إیران انترناشونال)في العراق

أموال تابعة لفیلق القدس التابع للحرس الثوري اإلیراني، في إشارة إلى سلسلة من الشركات التابعة لقادة
الحرس الثوري اإلیراني تستحوذ على مالیین الدوالرات باسم "المقاومة" و "العمق

االستراتیجي"عبرمعامالت صوریة. وفقًا لھذه الوثائق، أنشأ قادة الحرس الثوري اإلیراني - فیلق القدس
سلسلة من شركات البناء الوھمیة في إیران والعراق، ھدفھا الرئیسي غسل األموال والدعم المالي

لإلرھاب. وبحسب المعلومات التي تلقتھا "إیران الدولیة"، فإن شبكة غسیل األموال التابعة لفیلق القدس
اإلرھابیةالعملیاتتدیرالتياإلیرانيالثوريبالحرس400الوحدةقائداللھيعبدحامدبإشرافتدار

في الخارج .
(الشرقتھریب الذھب من فنزویال: طریق إیراني لتمویل حزب هللا وااللتفاف على العقوبات.7

بالكشف عن "المسار السري الذي تتبعھأصدر وزیر الدفاع اإلسرائیلي یوآف غاالنت أمًرااألوسط).
إیران لتمویل حزب هللا اللبناني من خالل االلتفاف على نظام العقوبات"، حیث زعم أن عشرات

الكیلوغرامات من الذھب وصلت من فنزویال إلى أوروبا وسوریا وبیعت وذھب ریعھا إلى بیروت.
ونشرت الوثیقة أسماء عدد من الشخصیات المتورطة في عملیة التھریب وعلى رأسھم رجل األعمال
اإلیراني بدر الدین النعیمي موسوي صاحب شركتین عقاریتین مسجلتین في بریطانیا ھما ونشرت

الوثیقة أسماء عدد من الشخصیات المتورطة في عملیة التھریب، في مقدمتھم رجل األعمال اإلیراني
Lotus(ھمابریطانیافيمسجلتینعقاراتشركتيصاحبموسوي،نعیميالدینبدر Universal(
Strattonviewو« Properties Limited،«الدولیةالتجارةوشركة»Trading Acs«المسجلة

في دبي.
حذر مدیر(الشرق األوسط)."بیرنز یحذر من تقدم طھران في تخصیب الیورانیوم و"البالیستي.8

وكالة المخابرات المركزیة األمریكیة ولیام بیرنز من أن إیران قد ترفع درجة تخصیب الیورانیوم إلى

https://www.iranintl.com/en/202302262641
https://www.iranintl.com/ar/202302265326
https://www.iranintl.com/ar/202302265326
https://aawsat.com/home/article/4180586/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D9%81%D9%86%D8%B2%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%A7-%C2%AB%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B1-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%C2%BB-%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%C2%AB%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%C2%BB-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA
https://aawsat.com/home/article/4180891/%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%86%D8%B2-%D9%8A%D8%AD%D8%B0%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%B7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%85-%D9%88%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%8A%C2%BB


علىرداًوقالذلك.أرادتإذاأسابیع،غضونفينوویةأسلحةإلنتاجالالزمةالمائةفي90نقاءدرجة
سؤال حول ما إذا اتخذ قادة إیران قراراً بالسعي المتالك سالح نووي: «على حد علمنا، ال نعتقد أن

المرشد في إیران (خامنئي) قد اتخذ قراراً باستئناف برنامج التسلح (النووي) الذي نقدر أنھ تم تعلیقھ أو
بأنظمةیتعلقوفیماكثیراً».تتقدمأنھاالواضحمنالتخصیببرامجلكن،2003عامنھایةفيإیقافھ

الصواریخ، قال بیرنز إن «قدراتھم (اإلیرانیین) على إیصال سالح نووي عبر ھذه الصواریخ، قد
تقدمت أیضاً...»"

منطقة الخلیج

أونالین).(الخلیجدوالرمالیین410بقیمةدعمعنویعلنأوكرانیایزورالسعوديالخارجیةوزیر.9
زار وزیر الخارجیة السعودي فیصل بن فرحان، األحد، العاصمة األوكرانیة كییف، والتقى بالرئیس

فولودیمیر زیلینسكي، في أول زیارة لمسؤول سعودي منذ اندالع الحرب قبل نحو عام. وأعلن أن بالده
مكتبمدیرصرحذلكغضونفيألوكرانیا.دوالرمالیین410بقیمةالمساعداتمنحزمتینستقدم

الرئیس األوكراني أن بالده تعول على دعم السعودیة لعملیة السالم، وأن السعودیة لھا دور وساطة في
حرب.أسرى10سراحإطالق

طائرات العال اإلسرائیلیة تبدأ باستخدام طریق فوق المملكة العربیة السعودیة وسلطنة عمان.10
أن طائراتھا بدأت األحد، استخدام طریقأعلنت شركة الطیران اإلسرائیلیة العال،(النھار العربي).

جدید موفر للوقت یمر عبر المملكة العربیة السعودیة وسلطنة عمان  وھو قرار اتخذ بعد انضمام مسقط
األسبوع الماضي إلى الریاض في فتح مجالھا الجوي أمام الطیران المدني اإلسرائیلي.

ذكرت.العربیة)(الدفاعمشتركبشكلSU-75مقاتلةإلنتاجالخلیجدولمعشراكةتقترحروسیا.11
وسائل إعالم روسیة أن روسیا ستقترح شراكة مع دول الخلیج إلنتاج أحدث جیل من طائراتھا المقاتلة

Su-75،باسمأیًضاوالمعروفةCheckmate.لشركةالعامالمدیرقالRosoboronexportوھي
شركة تدیر صادرات األسلحة والمعدات العسكریة الروسیة ، "إن الشركة تدرس خیارات اإلنتاج
المشتركة مع دول في الشرق األوسط للمنتجات الحدیثة عالیة التقنیة، بما في ذلك مقاتالت الجیل

الخامس".

السودان

تصاعدت الحرب(الشرق األوسط)."حرب كالمیة" بین الجیش السوداني وقوات "الدعم السریع".12
الكالمیة في السودان بین جناحي المؤسسة العسكریة، وھما الجیش بقیادة الفریق عبد الفتاح البرھان،

https://alkhaleejonline.net/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%A8%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%AD%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%B2%D9%88%D8%B1-%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%AF%D8%B9%D9%85%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%80410-%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1
https://www.annaharar.com/arabic/politcs/arab-world/gulf/26022023122742773/%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%D8%A3-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86
https://defensearabia.com/2023/02/%d8%b1%d9%88%d8%b3%d9%8a%d8%a7-%d8%aa%d9%82%d8%aa%d8%b1%d8%ad-%d8%b4%d8%b1%d8%a7%d9%83%d8%a9-%d9%85%d8%b9-%d8%af%d9%88%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d9%84%d9%8a%d8%ac-%d9%84%d8%a5%d9%86%d8%aa%d8%a7%d8%ac/
https://aawsat.com/home/article/4181376/%C2%AB%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D9%83%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9%C2%BB-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%88%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%B9%C2%BB


وقوات الدعم السریع بقیادة الفریق محمد دقلو (حمیدتي). تصاعدت الحرب الكالمیة في السودان بین
جناحي المؤسسة العسكریة، وھما الجیش بقیادة الفریق عبد الفتاح البرھان، وقوات «الدعم السریع»
بقیادة الفریق محمد دقلو (حمیدتي). ووفق مصادر عدة، یدور الصراع بین الرجلین حول الموقف من
«االتفاق اإلطاري» الذي وقعھ قادة الطرفین مع القوى السیاسیة بھدف نقل السلطة إلى المدنیین، بینما

یترك العسكریون الحكم ویعودون إلى ثكناتھم. وینص أحد بنود "االتفاق اإلطاري" على دمج قوات
"الدعم السریع" في الجیش الذي وافق علیھ قائد تلك القوات. إال أن حربًا كالمیة اندلعت بین الطرفین
مؤخًرا  األمر الذي جعل الكثیرین في البالد یخشون أن تتحول إلى اشتباكات مسلحة ، على الرغم من

تأكید الطرفین أن ذلك غیر ممكن.

العراق

وفد اقلیم كوردستان بعد لقائھ رئیس الوزراء السوداني: توصلنا التفاق مبدئي على الموازنة.13
كردستان برئیس الحكومة العراقیة محمد شیاعالتقى الوفد الذي یمثل حكومة إقلیم(رووداو العربیة).

السوداني ، وأعلن أحد أعضاء الوفد عن توصلھم إلى اتفاق مبدئي بشأن الموازنة العامة. كما أعلنت
وزارة المالیة واالقتصاد في اقلیم كوردستان في بیان ان االجتماع "ناقش حصة اقلیم كوردستان من

".2023لعامللدولةالعامةالموازنة
العراقیةاألمنقواتقتلت(باسنیوز).األنبارفياإلسالمیةالدولةمقاتليمن20منیقربمامقتل.14

فيعملیةخاللبارزقیاديبینھم،(داعش)اإلسالمیةالدولةتنظیممنمسلًحا20قرابة،األحد،
محافظة األنبار بحسب مسؤول. انطلقت العملیة في منطقة عكاشات باالشتراك بین جھاز مكافحة

اإلرھاب وجھاز المخابرات الوطني وقیادة العملیات المشتركة  بحسب یحیى رسول المتحدث باسم
القائد العام للقوات المسلحة العراقیة.

فيالھولمخیممناإلسالمیةالدولةلتنظیمتابعةأخرىعراقیةعائلة156لعودةاالستعدادات.15
نقل دفعة جدیدة من الالجئین العراقیین فيقالت مصادر مطلعة  األحد  إنھ سیتم(باسنیوز).سوریا

مخیم الھول بریف الحسكة إلى العراق. وكان نائب محافظ نینوى لشؤون النازحین علي عمر قد صرح
في وقت سابق لباس نیوز أن عدد العراقیین في مخیم الھول بسوریا عند بدء عملیة العودة في عام

المخیم.فيیعیشونكانواشخصألف70أصلمنعراقيألف30بنحوقدر2019

سوریا

https://www.rudawarabia.net/arabic/kurdistan/260220232
https://www.basnews.com/en/babat/797221
https://www.basnews.com/ar/babat/797093
https://www.basnews.com/ar/babat/797093


وصل وفد من(تلفزیون سوریا).وفد من "االتحاد البرلماني العربي" یلتقي بشار األسد في دمشق.16
"االتحاد البرلماني العربي" األحد  إلى العاصمة السوریة دمشق والتقى برئیس النظام السوري بشار
األسد. وضم الوفد رئیس االتحاد  ورئیس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي  ورؤساء مجلس
النواب في اإلمارات واألردن وفلسطین ولیبیا ومصر  باإلضافة إلى رؤساء وفود السلطنة العمانیة

ولبنان واألمین العام لالتحاد البرلماني العربي. وحذرت الشبكة السوریة لحقوق اإلنسان  قبل أیام  من
استغالل النظام السوري لكارثة الزلزال من أجل إعادة العالقات السیاسیة واإلفالت من العقاب  بحجة

إیصال المساعدات اإلنسانیة للمنكوبین.
.(تلفزیون سوریا)بعد المخدرات: طائرة مسیرة محملة بالقنابل تھرب أسلحة من سوریا إلى األردن.17

أعلن الجیش األردني  الیوم السبت  إحباط محاولة تھریب أسلحة وقنابل یدویة بواسطة طائرة مسیرة
قادمة من األراضي السوریة ... حیث أفاد مصدر عسكري رسمي أنھ بعد البحث والتفتیش في المنطقة ،

تمطیاربدونالطائرةأنوتبین،یدویةقنابلعلىالعثورتمكماM4أمیركیةبندقیةعلىالعثورتم
تجھیزھا بطریقة مفخخة لتفجیرھا في حالة االستیالء علیھا من قبل حرس الحدود.

تركیا

إدارةوكالةقالت(جمھورییت).44218إلىتركیاجنوبفيقویینزلزالینقتلىحصیلةارتفاع.18
قویینزلزالینفيمصرعھملقواشخًصا44218عنیقلالماإنالجمعةیومالبالدفيالكوارث
الزالزلإنبیانفي(آفاد)والطوارئالكوارثإدارةرئاسةوقالتفبرایر.6یومتركیاجنوبضربا
ارتدادیة.ھزة9136أعقبھامرعش،كھرمانإقلیمفيتركزتالتي

19.MIT"المخابراتمنظمةقامت.نیوز)دیلي(حریتاإلرھابيتقسیملھجومالمدبرالعقل"تحیید
فيمھًمادوًرالعبقدكانالكردستانيالعمالحزبمنظمةفيعضو"بتحیید")MİT(الوطنیة

تخطیط وتنفیذ الھجوم على شارع االستقالل في اسطنبول في تشرین الثاني (نوفمبر) الماضي والذي
أودى بحیاة ستة أشخاص. حیث قاد خلیل منجي منفذي الھجوم أحالم البشیر صالح وبالل حسن

وساعدھم على الفرار إلى الخارج ... بعد تتبع منجي عن كثب، قام فریق العملیات الخاصة التابع لـ
MITمصطلحھو"محاید"...فبرایر22فيالقامشليفينفذتناجحةبعملیةاإلرھابيبتحیید

یستخدمھ الجیش والمسؤولون األتراك لإلشارة إلى أن اإلرھابیین إما قتلوا أو أصیبوا أو أُسروا.

لبنان

قالت السلطات.(نھارنت)الوالیات المتحدة تقول إن مموالً رئیسیاً لحزب هللا اعتقل في بوخارست.20
الفیدرالیة األمریكیة إن مواطنًا لبنانیًا وبلجیكیًا یُعتبر مموًال رئیسیًا لحزب هللا اعتقل في بوخارست

https://www.syria.tv/%D9%88%D9%81%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A-%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
https://www.syria.tv/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%84%D8%BA%D9%91%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D9%91%D8%A8-%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86
https://www.cumhuriyet.com.tr/cumhuriyet-daily/death-toll-from-powerful-twin-earthquakes-in-southern-turkey-rises-to-44218-2055322?utm_medium=Kategori%20Sayfasi&utm_source=Cumhuriyet&utm_campaign=Kategori%20Sayfasi
https://www.hurriyetdailynews.com/mit-neutralizes-mastermind-of-taksim-attack-181156
https://www.naharnet.com/stories/en/295841-us-says-key-hezbollah-financier-arrested-in-bucharest


بـالمتحدةالوالیاتوصفتھالذيعاًما58بزيإبراھیممحمدإنالسلطاتوقالترومانیاعاصمة
مكانحولمعلوماتعلىللحصولدوالرمالیین10عرضتعندما2018فيالعالمي""اإلرھابي

وجوده، قام بتحویل مالیین الدوالرات إلى حزب هللا على مر السنین. وقال المدعي األمریكي بریون
بتھممطلوباكانالذيعاما)78(شاھینطاللاللبنانيوالمواطنبزيتسلیمتمإنھبروكلینفيبیس

واردة في الئحة اتھام أعیدت الشھر الماضي إلى محكمة بروكلین الفیدرالیة.

األراضي اإلسرائیلیة والفلسطینیة

تعھد مسؤولون فلسطینیون.(العربیة)لقاء العقبة: تعھد فلسطیني إسرائیلي بخفض التصعید.21
وإسرائیلیون في ختام اجتماع عقد األحد في مدینة العقبة الساحلیة جنوبي األردن، "بالحد من التصعید
على األرض ومنع المزید من العنف"، بحسب البیان الختامي لالجتماع. وأكدت الحكومة اإلسرائیلیة

والسلطة الوطنیة الفلسطینیة في البیان استعدادھما المشترك والتزامھما بالتحرك الفوري لوقف
إقامةمناقشةبوقفإسرائیلیاالتزاماذلكیتضمنأنعلىأشھر،6-3لمدةالجانباألحادیةاإلجراءات

أي مستوطنة جدیدة لمدة أربعة أشھر والتوقف عن الموافقة على أي بؤر استیطانیة جدیدة لمدة ستة
أشھر.

https://www.alarabiya.net/arab-and-world/2023/02/26/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D8%A8%D8%AE%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%B9%D9%8A%D8%AF

