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إیــران

ملیار18بقیمةعقوبةمواجھةأوغازأنابیبخطلبناءاستكمالھاعدممغبةمنباكستانتحذرإیـران.1

أنابیبخطعبراإلیرانيالطبیعيالغازلتصدیرعاًما25مدتھتبلغالذيالعقدتوقیعتم.انترناشونال)(إیراندوالر

الدولیةالعقوباتلكن،2015عامبحلولتنفیذهیتمأنالمفترضمنوكان2009عامفيالبلدینبینباكستانإلى

واألمریكیة ضد إیران وضغط واشنطن على إسالم أباد حالت دون تنفیذه حتى اآلن و قال المسؤولون اإلیرانیون

الذین تواصلوا مع وفد باكستاني زائر إن العقوبات األمریكیة على طھران غیر قانونیة، وإن باكستان ملزمة ببناء

دوالر.ملیار18قدرھاغرامةدفعأو2024مارس-فبرایرحتىأراضیھاعلىكیلومتًرا780بطولأنابیبخط

(إیرانإیران انترناشونال تكشف تفاصیل تھریب مالیین الدوالرات من العراق إلى الحرس الثوري اإلیراني.2

حول وحدة الحرس الثوري اإلیراني المكلفة بتھریب. بحسب المعلومات التي حصلت علیھا الصحیفةانترناشونال)

دوالرات أمریكیة من العراق إلى إیران ، فإن سفارة الجمھوریة اإلسالمیة في العراق تورطت أیًضا في عملیات

غسیل أموال تھدف إلى تحویل عائدات النظام من صادرات النفط والغاز إلى إیران.

. نفذت حكومة باكو مداھمة على مقراتانترناشونال)(إیرانأذربیجان تعلن عن إعتقال سبعة جواسیس إیرانیین.3

لشبكتین إعالمیتین إیرانیتین ھما قناتي "سالم نیوز" و "إنتراز" التلیفزیونیة األسبوع الماضي ، و عقدت محكمة

الجرائم الخطیرة في باكو الجولة األولى من االستماع في قضیة خمسة مشتبھ بھم آخرین، بمن فیھم قبطان أسطول

النفط لجمھوریة أذربیجان في بحر قزوین. كما أصدرت وزارة الخارجیة األذربیجانیة "تحذیًرا بالسفر" لمواطنیھا

بخصوص السفر إلى إیران.

( تسنیم نیوز).إیران تحذر الوالیات المتحدة من رد ساحق.4
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رد المتحدث باسم الخارجیة اإلیرانیة ناصر كنعاني على ما ورد على لسان وزیر الخارجیة األمیركیة بلینكن في

،حول منع إیران من امتالك سالح نوويمعرض إجابتھ على سؤال في مقابلة مع قناة الحدث خالل زیارتھ لمصر ،

بقولھ أن "جمیع الخیارات متاحة."

وقال الكنعاني، اإلثنین، إنھ "یجب على الحكومة األمریكیة أن تالحظ المسؤولیات القانونیة والدولیة لتھدیداتھا ضد

إیران ویجب أن تفكر أكثر في العواقب السیاسیة لھذه التصریحات االستفزازیة ..." مستھزًئا باالدعاء السخیف بأن

الوالیات المتحدة تدعم الشعب اإلیراني، خاطب الكنعاني واشنطن بالقول ، ضعوا حداً لھذا النفاق وال تستخفوا

بالذكاء السیاسي لألمة اإلیرانیة ".

ســـوریا

قالت مصادر سوریة.(النھار)إیران تعفي قائد الحرس الثوري اإلیراني في سوریا بعد الضربات اإلسرائیلیة.5

معارضة إن قیادة الحرس الثوري اإلیراني في سوریا أصدرت قرارا بإعفاء الحاج عسكر قائد الحرس الثوري

اإلیراني في مدینة البوكمال الحدودیة مع العراق من منصبھ وتعیین الحاج عباس بدال منھ. جاء قرار الحرس

الثوري اإلیراني بعد ساعات قلیلة من سلسلة غارات استھدفت قافلة للمیلیشیات اإلیرانیة كانت تعبر من العراق إلى

سوریا عبر معبر حدودي غیر شرعي.

.(تلفزیون سوریا)مبادرة مجتمعیة في محافظة درعا تجمع ملیوني دوالر في شھر واحد لتحل محل نظام فاشل.6

وسط تجاھل واضح من قبل مؤسسات النظام والدوائر الحكومیة للواقع الخدمي المتدھور في المحافظة ، أطلق

السكان المحلیون في عدد من المدن والبلدات ھذه المبادرة لتحسین وإصالح مرافق المیاه و اآلبار ، وإنارة الطرق

العامة باستخدام الطاقة الشمسیة وخطوط الھاتف ، وعملیات الصیانة لبعض المدارس. وجاءت التبرعات من

األثریاء السوریین وأصحاب رؤوس األموال من المغتربین في المحافظة ال سیما في دول الخلیج العربي.

یغطیھادولة180أصلمن179المرتبةتحتلسوریاأن2022لعام)CPI(الفسادمدركاتمؤشرأظھر.7

،2022لعامالعالميالفسادمؤشرقائمةفياألخیرةقبلمرتبتھاعلىسوریاحافظت.سوریا)(تلفزیونالمؤشر

دولة180فيوالفسادالشفافیةحاالتترصدالتي،الدولیةالشفافیةمنظمةعنالصادرالسنويالتقریربحسب

حول العالم. وقال التقریر الذي أصدرتھ المنظمة الدولیة الثالثاء إن الفساد یغذي الصراع المستمر في منطقة الشرق

األوسط وشمال إفریقیا.
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https://www.syria.tv/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%8B-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-2022
https://www.syria.tv/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%8B-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-2022


الــعــراق

أفادت قوات(رادو).ثمانیة صواریخ تستھدف قاعدة زلیكان العسكریة في العراق حیث تتمركز القوات التركیة.8

مكافحة اإلرھاب بإقلیم كردستان أن عدة صواریخ استھدفت قاعدة زیلكان العسكریة التي تستضیف القوات التركیة

في شمال العراق صباح األربعاء دون أن تسفر عن أي إصابات. وأعلن لواء المقاومة اإلسالمیة أحرار العراق ،

علىصاروخا20أطلقإنھقائال،البرقیةقنواتھعبرالھجومعنمسؤولیتھ،إیرانتدعمھمسلحفصیلوھو

القاعدة العسكریة ، مھددة بتوسیع عملیاتھ داخل األراضي التركیة.

یغطیھادولة180أصلمن157المرتبةیحتلالعراقأن2022لعام)CPI(الفسادُمدركاتمؤشرأظھر.9

القطاعلفسادالمتصورةالمستویاتخاللمنوإقلیمدولة180الفسادُمدركاتمؤشرویصنف.(المستقلة)المؤشر

الشفافیةمنظمةعنالصادرالمؤشرلمقیاسوفًقا...للغایة)(نظیف100إلىللغایة)(فاسد0منمقیاسعلىالعام

.100إجماليمن28فقطدرجةالعراقسجل،الثالثاءیومالدولیة

. اتفق الجانبان على السماح(عراقي نیوز)اتفاق بین العراق و سوریا لنقل البضائع عبر معبر القائم الحدودي.10

لشاحنات البضائع السوریة التي تنقل البضائع بالدخول إلى العراق عبر معبر القائم الحدودي مما یسمح بعودة أھم

شراكات التبادل التجاري لدى سوریا في المنطقة.

الخلیج

المحليالناتجأنرسمیةبیاناتأظھرت.الین)اون(الخلیج2022عامفي٪8.7بنسبةالسعودياالقتصادنما.11

الفترةبنفسمقارنةالمائةفي5.4بنسبةنمواسجل2022عاممنالرابعالربعخاللللسعودیةالحقیقياإلجمالي

المائةفي8.7قدرهنموا2022عامخاللالحقیقياإلجماليالمحليالناتجحققبینما،2021السابقالعاممن

.2011عامفيالمائةفي10بنسبةنمًواسجلعندماعاًما11منذاألعلىوھو،سنويأساسعلى
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https://www.iraqinews.com/iraq/iraqi-syrian-agreement-to-transport-goods-through-al-qaim-border-crossing/
https://www.skynewsarabia.com/business/1592867-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%94%D8%B9%D9%84%D9%89-2011-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D9%86%D9%85%D9%88-%D8%A8%D9%80-87-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%94%D8%A9-2022


. بحثت الدوحة وطوكیو توسیع(الخلیج اون الین)الطاقة والدفاع في طلیعة الحوار االستراتیجي القطري الیاباني.12

االستثمارات المشتركة في مجال الطاقة النظیفة وتعزیز التعاون الدفاعي ، وفي مجال األمن السیبراني ، باإلضافة

إلى االتفاق على إعفاء القطریین من تأشیرات الدخول إلى الیابان.

سفینةضبطت.الین)اون(الخلیجعمانخلیجفيدوالرملیون33بقیمةمخدراتتصادراألمریكیةالبحریة.13

USCGبقیمةالمیثامفیتامینمنكیلوغراما512ًوالحشیشمنكیلوغرام4000األمیركیةللبحریةالتابعة

ینایر.30فيعمانخلیجفيالدولیةالمیاهعبرتمرصیدسفینةفيأمریكيدوالرملیون33بنحوتقدرإجمالیة

تركیا

الناتوإلىوفنلنداالسویدتنضملمإذالتركیاF-16طائراتتوجدالإنھھولینفانالسناتورقال.14

تركیا ووصفھا بأنھا "حلیف غیر مخلص" ودعا مجلسانتقد السناتور الدیمقراطي كریس فان ھولین.(المونیتور)

الوالیاتعلىیتعینإنھالسناتوروقالالبالد.إلىF-16مبیعاتلمنعالمبذولةالجھودفيالنظرإلىالشیوخ

المتحدة واالتحاد األوروبي النظر في فرض عقوبات على تركیا إذا أحبط الرئیس رجب طیب أردوغان ترشیح

السوید لعضویة الناتو.
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https://alkhaleejonline.net/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%AA%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://alkhaleejonline.net/%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B6%D8%A8%D8%B7-%D9%85%D8%AE%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-33-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC-%D8%B9%D9%8F%D9%85%D8%A7%D9%86
https://twitter.com/US5thFleet/status/1620363096916377600?s=20&t=dMhDHvOu9xtm4SOlPaX4KQ
https://twitter.com/US5thFleet/status/1620363096916377600?s=20&t=dMhDHvOu9xtm4SOlPaX4KQ
https://www.al-monitor.com/originals/2023/01/senator-van-hollen-says-no-f-16s-turkey-if-sweden-finland-not-admitted-nato

