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سوریا
أفاد( العربي الجدید).أعدمت داعش خمسة مدنیین آخرین أثناء جمعھم الكمأ في صحراء تدمر.1

منھم4،السوریةالبادیةفيجثثخمسةعلىالیومالعثورتمبأنھ،اإلنسانلحقوقالسوريالمرصد
أیام.قبلاختطفواالذینبینمن،16إلىالتنظیمعناصرأعدمھمالذینعددلیرتفع،واحدمكانفي

بینما كانوا یجمعون الكمأ في صحراء تدمر داخل صحراء حمص. محافظة الشرقیة بینھم امرأة
مجھوالً.59نحومصیریزالالفیما،النظامقواتفيوعضو

فبرایر12في.الوصل)(زمانمخدراتشحنةبإرسالاألردنیةاإلنسانیةللمساعداتیستجیباألسد.2
تھریبھاحاولأخرىومخدراتالكبتاغونمنجدیدةشحنةضبطاألردنیةالسلطاتأعلنت،2023

إلى الخلیج من األراضي التي یسیطر علیھا األسد.

أخبار(رئیس الخوذ البیضاء رائد الصالح یقول إن األمم المتحدة تھدد المنظمات اإلنسانیة السوریة.3
البیضاء) ، رائد الصالح ، عن تھدیدكشف رئیس منظمة الدفاع المدني السوري (الخوذ.)الشام

وكاالت األمم المتحدة للمنظمات اإلنسانیة السوریة بعد أن انزعجت وكاالت األمم المتحدة باتھاماتھا
بعدم االستجابة للكارثة اإلنسانیة بعد الزلزال. في سوریا. ونشر الصالح تغریدات عبر حسابھ الرسمي

على تویتر ، مشیرا إلى أن "وكاالت األمم المتحدة منزعجة من اتھامات بعدم االستجابة للكارثة
اإلنسانیة بعد الزلزال الذي ضرب سوریا" ، وقال إن األمم المتحدة ھددت المنظمات اإلنسانیة السوریة

وطالبتھم بذلك. "تحدید دورھم".

(الشرق األوسط).ضحایا سوریا نازحون بین السیارات والخیام والمالجئ المؤقتة.4
تأثرت خمس محافظات بشكل رئیسي"الوضع الذي نعیش فیھ ال یسمح لنا بالتفكیر في المستقبل."

في سوریا ، أبرزھا إدلب وحلب المتاخمتان لتركیا. وشاھد مراسلو وكالة األنباء الفرنسیة في المناطق
المتضررة المباني مدمرة بالكامل ، ونام العائالت في المدارس والمساجد والساحات وبساتین الزیتون

وحتى مخیمات النازحین التي لم تتأثر بتداعیات الزلزال.

https://www.alaraby.co.uk/politics/%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D9%8A%D8%B9%D8%AF%D9%85-5-%D9%85%D9%86-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%85%D8%A3-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://www.zamanalwsl.net/news/article/151825/
https://shaam.org/news/syria-news/raed-alsalh-ykshf-alamm-almthdh-thdd-almnzmat-alswryh
https://aawsat.com/home/article/4162011/%D9%85%D9%86%D9%83%D9%88%D8%A8%D9%88-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%AE%D9%8A%D8%A7%D9%85-%D9%88%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2-%D8%A5%D9%8A%D9%88%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%A4%D9%82%D8%AA%D8%A9


(النھار).لبنانسكانبھویشعرسوریایضربدرجة4.8بقوةزلزالاالرتدادیة:الھزاتاستمرار.5
البحرفيمركزهوكان،سوریا،الیومظھربعد،ریخترمقیاسعلىدرجة4.8بقوةزلزالضرب

قبالة مدینة الالذقیة. وشعر سكان الساحل السوري وحمص وحماة بالزلزال إضافة إلى بعض المناطق
اللبنانیة ومنھا بیروت.

تركیـــا

أطلقت القنوات والمحطات.(الجزیرة)تم جمع ستة ملیارات دوالر أمریكي للتبرعات في تركیا.6
اإلذاعیة التركیة واألذریة و "القبرصیة التركیة" حملة تبرعات في تركیا لمساعدة المتضررین من

حملةتركیا)وخارجداخلإذاعیةمحطة562وتلفزیونیةمحطة213(القنواتتلكوبثتالزلزال.
مشتركة بعنوان "تركیا قلب واحد" شارك فیھا مشاھیر أتراك في تقدیم الحملة على الھواء مباشرة.

وملیونًا146وملیاًرا115بلغتكبیرةتبرعاتالحملةتلقت،المباشرالبثمنساعات7مداروعلى
دوالر).ملیار6.1(حواليتركیةلیرةألف528

المناجمعمالمنفریقوتمكن.األوسط)(الشرقاألنقاضتحتساعة248أمضتفتاةإنقاذتركیا:.7
أجھزةالتقطتأنبعد،"أتاباي"مبنىأنقاضتحتیوًما11مكثالذيالناجيإلىالوصولمن

االستشعار إشارات صوتیة من تحت األنقاض. ونُقلت الفتاة إلى المستشفى لتلقي العالج حیث ظھرت
علیھا عالمات التعب الشدید.

العراق

البنك المركزي العراقي یؤكد عزمھ على استقرار أسعار الصرف.8
صالحمحمدمظھروقال).األوسطالشرق("مزیفة"الخارجفيالعمالتتحویالتمن20٪

المستشار االقتصادي لرئیس الوزراء ... "االنخفاض في بیع العملة من قبل البنك المركزي جاء بسبب
التراكمات القدیمة أو رفضھا من قبل المنصة اإللكترونیة". كشف المستشار الحكومي ألول مرة عن
نسب األموال التي یتم تھریبھا إلى دول الجوار عبر مزاد العملة ، حیث قال: ھناك تزویر بأخذ العملة

https://www.annaharar.com/arabic/push-notification/16022023113107030
https://www.aljazeera.net/news/liveblog/2023/2/16/%d8%b2%d9%84%d8%b2%d8%a7%d9%84-%d8%aa%d8%b1%d9%83%d9%8a%d8%a7-%d9%88%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a7-%d8%ad%d8%b5%d9%8a%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%88%d9%81%d9%8a%d8%a7%d8%aa
https://aawsat.com/home/article/4161981/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%A5%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B0-%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A9-%D9%82%D8%B6%D8%AA-248-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B6
https://aawsat.com/home/article/4161251/%C2%AB%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A%C2%BB-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A-%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%B9%D8%B2%D9%85%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D9%81
https://aawsat.com/home/article/4161251/%C2%AB%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A%C2%BB-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A-%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%B9%D8%B2%D9%85%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D9%81


إلى الخارج .. باستیراد مواد ال تفید الشعب العراقي ، مؤكدا أن "نسبة عملیات تزییف العمالت األجنبیة
بالمائة".20إلىوصلتالخارجفي

استیاء امیركي من لقاء السفیر االسترالي في بغداد مع االرھابي الخزعلي. الوالیات المتحدة تحذر.9
بي سي" األسترالیة ، الخمیس ، بحدوثأفادت شبكة "إیھ(أخبار العراق).الحلفاء من تكرار ذلك

خالفات بین سیدني وواشنطن بشأن لقاء السفیرة األسترالیة في العراق بوال غانلي مع زعیم میلیشیا
العصائب اإلرھابي قیس الخزعلي ... ھاجمت الصحف األمریكیة وبعض المسؤولین السیاسیین

السفیرة االسترالیة في بغداد بسبب لقائھا مع الخزعلي ، في اشارة الى تصریحات وزیر الخارجیة
االمریكي االسبق مایك بومبیو ، والتي اعلن خاللھا زعیم "عصائب اھل الحق" مسئولیة قرابة ستة

االف ھجوم على القوات االمریكیة. .

بموجب.)رووداو(سیوقع العراق اتفاقیة مع شركة جنرال إلكتریك األمریكیة لتحسین الكھرباء.10
مذكرة التفاھم ، سیتم توقیع العقد لمدة خمس سنوات ، من أجل استمرار عمل وحدات إنتاج الطاقة التي

أعدتھا الشركة ... لتولید الكھرباء بشكل مرحلي یتناسب مع كمیة الوقود والموارد المتاحة.

الخلیج
أعلن الزعیمان خاللواألوسط).(الشرقاإلمارات تتدخل في السودان وتؤسس مجموعة دعم كبار.11

زیارة قام بھا القائد العسكري السوداني فتاح البرھان إلى رئیس دولة اإلمارات العربیة المتحدة محمد بن زاید آل نھیان ،
تشكیل مجموعة عمل مشتركة رفیعة المستوى لوضع رؤیة لتسییر العالقات الثنائیة.

2384فرنساأجلت،اآلنحتى.(الجزیرة)منقبولإجالءعملیاتفيقطرمساعدةتطلبفرنسا.12
للخطرمعرضونأفغاني2600منوأكثر،أوروبیًا17وفرنسیًا142بینھم،أفغانستانمنشخًصا

لماكرون.وفقًا،أغسطس17منذ

إیران(یتزامن لقاء الوالیات المتحدة في عمان مع تقریر عن محادثات لتحریر أمیركیین في إیران.13
مالي محادثات مع المسؤولین العمانیینأجرى المبعوث األمریكي الخاص إلیران روبرت.)الدولیة

حول إیران ، حیث ظھرت تقاریر عن محادثات غیر مباشرة إلطالق سراح سجناء أمریكیین محتجزین
اإلیرانیةاألموالمندوالرملیارات7أنسابقوقتفيسيبيإنشبكةذكرت...طھرانفي

المحتجزة في كوریا الجنوبیة سیتم اإلفراج عنھا كجزء من صفقة األسرى. سأل مراسل إیران الدولیة

http://aliraqnews.com/%d8%a7%d9%85%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d8%b6-%d8%a3%d9%85%d8%b1%d9%8a%d9%83%d9%8a-%d8%a8%d9%84%d9%82%d8%a7%d8%a1-%d8%b3%d9%81%d9%8a%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a7-%d9%81%d9%8a/
http://aliraqnews.com/%d8%a7%d9%85%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d8%b6-%d8%a3%d9%85%d8%b1%d9%8a%d9%83%d9%8a-%d8%a8%d9%84%d9%82%d8%a7%d8%a1-%d8%b3%d9%81%d9%8a%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a7-%d9%81%d9%8a/
https://www.rudaw.net/sorani/middleeast/iraq/160220233
https://aawsat.com/home/article/4161231/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84-%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%B1%D9%81%D9%8A%D8%B9-%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA
https://www.aljazeera.net/news/2021/8/28/%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%B4-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%AA%D9%85%D9%8A%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D9%85%D8%A9
https://www.iranintl.com/en/202302158885


المتحدث باسم وزارة الخارجیة نید برایس عما إذا كانت الوالیات المتحدة مستعدة لمنح الشعب اإلیراني
تأكیدات بأن أي أموال یتم اإلفراج عنھا لن ینتھي بھا األمر في أیدي الحرس الثوري اإلیراني. ورد

برایس بأنھ لیس في وضع یسمح لھ بتأكید أو نفي أي تقاریر.

إسرائیل
(المراقبنتنیاھو وبوتین یتفقان على مواصلة الضربات الجویة على المقرات اإلیرانیة في سوریا.14

الروسیة ، فإن التفاھمات بینحسب د. محمود الحمزة ، الباحث والخبیر في الشؤونالسوري).
إسرائیل وروسیا بشأن سوریا لیست جدیدة. وسبق أن أبلغت إسرائیل روسیا بنیتھا شن ضربات جویة ،
لكن مستوى التنسیق بین الجانبین تراجع في اآلونة األخیرة. لكن مع عودة نتنیاھو الذي تربطھ عالقة
قویة بالرئیس الروسي فالدیمیر بوتین ، ارتفع مستوى التنسیق مرة أخرى ، ویعود الطرفان اآلن إلى

مسارھما السابق.

أنباء عن نقاش "حاد وصاخب" بین واشنطن وتل أبیب .. توقعات بتصویت مجلس األمن على دعوة.15
في نیویورك أن مجلس األمن الدوليأفاد مراسل الجزیرة.(الجزیرة)إسرائیل لوقف االستیطان

سیناقش یوم اإلثنین المقبل مشروع قرار یطالب إسرائیل بالوقف الفوري لجمیع األنشطة االستیطانیة
في األراضي الفلسطینیة المحتلة ... وأفاد موقع "واال" أن المناقشة - التي قالھا األبیض وكان البیت مع

ممثل الحكومة اإلسرائیلیة ووزیر الشؤون اإلستراتیجیة رون دیرمر في ھذا الصدد - كان حاًدا
وصاخبًا.

نقلت القناة).الجزیرة(المخابرات اإلسرائیلیة تحذر من أن سیاسة بن غفیر ستفجر الوضع األمني.16
أنمنغفیربنتحذیرهباررونیناإلسرائیليالداخلیةالمخابراتجھازرئیسعناإلسرائیلیة13

أفعالھ في القدس ستدفع المزید من الفلسطینیین إلى دائرة تنفیذ العملیات.

إیران
یأتي ھذا التطور(إیران الدولیة).لم یعد الصینیون على استعداد للعمل في مشاریع النفط اإلیرانیة.17

في الوقت الذي یزور فیھ الرئیس إبراھیم رئیسي بكین ھذا األسبوع في زیارة رسمیة لمناقشة تنفیذ
علیھاالعملیتملمالتفاصیللكن،عامكمخطط2021عامفيتوقیعھاتمعاًما25مدتھاتعاوناتفاقیة

https://syrianobserver.com/news/81733/avoiding-russian-israeli-clash-messages-to-iran.html
https://www.aljazeera.net/news/2023/2/16/%d8%a3%d9%86%d8%a8%d8%a7%d8%a1-%d8%b9%d9%86-%d9%86%d9%82%d8%a7%d8%b4-%d8%ad%d8%a7%d8%af-%d9%88%d8%b5%d8%a7%d8%ae%d8%a8-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d9%88%d8%a7%d8%b4%d9%86%d8%b7%d9%86-%d9%88%d8%aa%d9%84
https://www.aljazeera.net/news/2023/2/16/%d8%a3%d9%86%d8%a8%d8%a7%d8%a1-%d8%b9%d9%86-%d9%86%d9%82%d8%a7%d8%b4-%d8%ad%d8%a7%d8%af-%d9%88%d8%b5%d8%a7%d8%ae%d8%a8-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d9%88%d8%a7%d8%b4%d9%86%d8%b7%d9%86-%d9%88%d8%aa%d9%84
https://www.aljazeera.net/news/2023/2/16/%d8%a5%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%8a%d9%84-20
https://www.iranintl.com/en/202302151102


مناآلنالمشروعتنفیذسببمراديیذكرلم،المعتدلاإلخباري24رویدلموقعوفقًا،ذلكومعبعد.
قبل خبراء إیرانیین.

أفاد تقریر.(إیران الدولیة)الوالیات المتحدة تؤكد أن الرجل البارز في القاعدة موجود في إیران.18
لألمم المتحدة أن سیف العدل ، الزعیم الجدید للقاعدة على ما یبدو ، موجود في إیران ، وأكدت الوالیات

المتحدة المعلومات یوم األربعاء. وُسئل المتحدث باسم وزارة الخارجیة األمریكیة نید برایس خالل
مؤتمره الصحفي الیومي للتعلیق على تقریر األمم المتحدة. وقال: "تقییمنا یتوافق مع تقییم األمم المتحدة
... تقدیم مالذ آمن للقاعدة ھو مثال آخر على دعم إیران الواسع النطاق لإلرھاب ، وأنشطتھا المزعزعة

لالستقرار في الشرق األوسط وما وراءه."

).الشرق األوسط(بعد خمسة أشھر من االحتجاجات ... المعارضة اإلیرانیة تسعى لتوحید صفوفھا.19
السلطةجھازمعاشتبكوامابقدرالبعضبعضھممعاإلیرانيالنظاممعارضواشتبك،1979ثورةمنذ

في طھران. الیوم ، ومع ذلك ، ھناك محاولة للتوصل إلى إجماع لتحویل المظاھرات إلى اقتراح سیاسي
المنفیینالمعارضةلرموزمؤتمراواشنطنفيجورجتاونجامعةاستضافت،فبرایر10في...بدیل

الذین ، حتى وقت قریب ، لم یتحدثوا مع بعضھم البعض. ومن بین ھذه الشخصیات مسیح علي نجاد
الذي شن حمالت ضد الحجاب ، وحمید إسماعیلیون المتحدث باسم أقارب ضحایا تحطم الطائرة

.1979ثورةبھ.أطاحالذيالشاهنجلبھلويورضا،2020عامإیرانأسقطتھاالتياألوكرانیة

لبنان
المنار- تابع لحزب(منفذ إعالمي لحزب هللا یسأل: ھل ھذه ساعة تخلي أمریكا عن ریاض سالمة؟.20

عن وشیكة فرض عقوبات أمیركیة على محافظانتشرت خالل الساعات الماضیة أنباء).هللا اللبناني
مصرف لبنان ریاض سالمة ، في أنباء اعتبرھا البعض مفاجئة ألن الرجل كان دائماً مدعوماً أمریكیاً
ولھ غطاء كامل من واشنطن وحملھ. كل ما طلبتھ. في كثیر من الحاالت كان "ملكاً أكثر من الملك" ،

حیث كان ھو ومن معھ من البنوك دائماً یزایدون على األمریكیین أنفسھم في فرض حصار على بعض
اللبنانیین وتكریس عقوبات علیھم بإغالق الحسابات ومنع التحویالت المالیة ، والتحقق من مصادر

األموال ، حتى لو كانت مبالغ صغیرة تأتي من مغترب ألسرتھ في لبنان ، وممارسات أخرى زادت من
الخناق على اللبنانیین. لكن یبقى السؤال األھم: ھل حان وقت تخلي أمریكا عن ریاض سالمة؟

https://www.iranintl.com/en/202302157586
https://aawsat.com/home/article/4162376/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AE%D9%85%D8%B3%D8%A9-%D8%A3%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%B9%D9%89-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AA%D9%88%D8%AD%D9%8A%D8%AF-%D8%B5%D9%81%D9%88%D9%81%D9%87%D8%A7
https://www.almanar.com.lb/10368393


حطم عشرات المتظاھرین واجھات.(النھار)الغضب في لبنان - حرق المصارف والطعام بالدوالر.21
البنوك وأحرق بعضھا في بیروت ، احتجاجاً على عدم قدرتھم على سحب ودائعھم في وقت سجلت فیھ

العملة المحلیة تدھوراً قیاسیاً جدیداً ، وأعلن وزیر االقتصاد أنھ سیصدر الیوم الخمیس قراراً. إلزام
أصحاب السوبر ماركت بتسعیر المنتجات الغذائیة بالدوالر.

https://www.annaharar.com/arabic/news/arab-world/lebanon/16022023085916459/%D8%BA%D8%B6%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%86%D9%87%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%B6%D8%AF-%D8%B9%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%81

