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إسرائیل
. اعتقلت الشرطة)الشرق األوسط(إسرائیل تعتقل مستوطنین یشتبھ في مشاركتھم في ھجوم حوارة.1

اإلسرائیلیة خمسة مشتبھ بھم في ھجوم نفذه مستوطنون في الضفة الغربیة ھذا األسبوع، وھو ھجوم
وصفھ جنرال إسرائیلي بأنھ "مذبحة". وجاء الھجوم بعد إطالق نار من قبل فلسطیني أسفر عن مقتل
إسرائیلیین. وبحسب رویترز، قال سكان في القریة  إن المحالت التجاریة في قریة حوارة الفلسطینیة

ظلت مغلقة بأمر من الجیش االسرائیلي یوم األربعاء، وسط انتشار عسكري إسرائیلي مكثف. الشرطة
االسرائیلیة من جھتھا قالت انھم یتوقعون المزید من االعتقاالت خالل التحقیق الجاري في عنف

المستوطنین في قریة حوارة الفلسطینیة وما حولھا.

إخالء سارة نتنیاھو من صالون لتصفیف الشعر وسط المحتجین. أنقذت قوات األمن سارة من.2
ثالث ساعات، تم إخالء زوجة رئیس. بعد)جیروزالیم بوست(الصالون و ُمنعت من المغادرة

الوزراء بنیامین نتنیاھو، سارة نتنیاھو، من صالون لتصفیف الشعر في تل أبیب، بحسب وسائل إعالم
عبریة. وقد أنقذت قوات األمن نتنیاھو من الصالون حیث وقف مئات اآلالف من المتظاھرین یسدون

الخروج ویمنعونھا من المغادرة. تصرفت قوات األمن كما لو كانت ال تزال في الداخل حیث نقلوھا إلى
سیارة وابتعدوا عن مكان الحادث. لم تغادر القوات إال بعد إخطار المركبة بأن السیارة تمكنت من

االبتعاد.

إیران
أعلنت إیران، األربعاء، أن دبلوماسیین(طھران تایمز).إیران تطرد اثنین من الدبلوماسیین األلمان.3

ألمانیین مقیمین في طھران ھما شخصین غیر مرغوب فیھما في خطوة جاءت ردا على إجراء الماني
مشابھ. وقال المتحدث باسم الخارجیة اإلیرانیة ناصر كنعاني، في بیان، األربعاء، إن طھران طردت
الدبلوماسیین األلمان بعد إعالنھما شخصین غیر مرغوب فیھما بسبب تدخل الحكومة األلمانیة في

الشؤون الداخلیة والقضائیة للجمھوریة اإلسالمیة اإلیرانیة.
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شركات تتخذ من المملكة المتحدة وكندا وروسیا مقرات لھا تساعد إیران في التجسس على.4
تتعاونحصلت علیھا إیران إنترناشونال،وفقًا لمعلومات.(إیران انترناشونال)الھواتف المحمولة

شركات أجنبیة من المملكة المتحدة وكندا وروسیا مع شركة اتصاالت إیرانیة لتتبع المحتجین والوصول
إلى محتوى مكالماتھم أو رسائلھم.  شركة أریانتیل اإلیرانیة  نشرت شبكة ھواتف محمولة تعمل بكامل

طاقتھا في إیران و تم دمجھا مع نظام االعتراض القانوني لھیئة تنظیم االتصاالت اإلیرانیة. تكشف
الوثائق الداخلیة المسربة عن مستوى التعقید الذي تسعى إلیھ السلطات اإلیرانیة إلجراء عملیات

المراقبة والتحكم في الوصول إلى المعلومات واالتصاالت المتنقلة. یذكر أن أكبر شركات الھاتف
المحمول اإلیرانیة مملوكة بشكل أساسي للحرس الثوري، القوة الرئیسیة للجمھوریة اإلسالمیة في قمع

االحتجاجات المستمرة.

وصول وفد باكستاني إلى طھران إلجراء محادثات عاجلة بشأن أزمة تأجیل مد خط أنابیب الغاز.5
إلى طھران قریبًا إلجراء محادثات لتجنبمن المقرر أن یصل وفد من باكستان.(إیران انترناشونال)

اإلیراني.الغازنقلفيتأخرھابسببإلیراندوالرملیار18قدرھاغرامةباكستاندفعاحتمالأزمة
وسیلتقي مسؤولون من وزارات الطاقة والمالیة والخارجیة مع دبلوماسیین في طھران لمناقشة األزمة.

ضدواألمریكیةالدولیةالعقوباتلكن،2015عامبحلولالمشروعتنفیذیتمأنالمفترضمنكان
إیران وضغط واشنطن على إسالم أباد حالت دون تنفیذه حتى اآلن.

منطقة الخلیج
جددت دولة(الخلیج أونالین).وسط موجة التطبیع العربي قطر تجدد رفضھا للتقارب مع نظام األسد.6

قطر موقفھا من النظام السوري، مؤكدة أنھ لم یتغیر رغم التوجھ األخیر بین الدول العربیة نحو تطبیع
العالقات مع حكومة بشار األسد. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجیة القطریة، ماجد األنصاري، في
إیجاز صحفي، الثالثاء، إن أسباب تعلیق عضویة سوریا في الجامعة العربیة ما زالت قائمة، ولن یكون

ھناك أي تغییر في موقف قطر من ھذا األمر إال إذا تم التوصل إلى حل سیاسي حقیقي.

التقى وزیر الدفاعاإلنجلیزیة).(العربیةتوقیع اتفاقیة دفاع بین السعودیة والمملكة المتحدة.7
السعودي األمیر خالد بن سلمان بوزیر الدفاع البریطاني بن واالس یوم األربعاء في العاصمة السعودیة
الریاض. وذكرت وكالة األنباء السعودیة (واس) أنھ تم خالل االجتماع التوقیع على إعالن نوایا بشأن
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نظامتصمیمتم).FCAS(المستقبليالقتاليالطیراننظامبرنامجفيالمملكةمشاركة
)Combat Air Future System،(الرئیسقبلمن2017عامفيمرةألولعنھاإلعالنتمالذي

وEuro�ghterمحللیحل،میركلآنجیالاأللمانیةالمستشارةثمماكرونإیمانویلالفرنسي
Dassault Rafale2040عاممناعتباًراالمأھولةوغیرالمأھولةالطائراتمنبمزیج.

الیمن
قال مسؤول).العربیة اإلنجلیزیة(مقتل شخصیة بارزة في تنظیم القاعدة في ضربة جویة في الیمن.8

أمني إن حمد بن حمود التمیمي، القیادي البارز في تنظیم القاعدة في جزیرة العرب، الذي تعتبره
واشنطن من أخطر فروع الشبكة العالمیة المتطرفة، لقي حتفھ في غارة جویة إلى جانب حارسھ

الشخصي. وقالت المصادر إن التمیمي، المعروف أیضا باسم عبد العزیز العدناني، ترأس مجلس قیادة
القاعدة في جزیرة العرب وعمل "كقاضي" للجماعة المتشددة.

العراق
غوتیریش یدعو الى تسریع تنفیذ اتفاق شنكال والحوار بین اربیل وبغداد حول حصة اإلقلیم في.9

جوتیریش، األمین العام لألمم المتحدة  إلىفي زیارة للعراق، دعا أنطونیو(باس نیوز).المیزانیة
كردستان على إجراء حوار مع الحكومةوحث حكومة اقلیماتفاقیة سنجارالتنفیذ السریع التفاق

الفیدرالیة حول موازنة اإلقلیم. وأعرب غوتیریش عن التزام األمم المتحدة بدعم العراق في تعزیز
مؤسساتھ الدیمقراطیة، ودفع السالم، والتنمیة المستدامة، وحقوق اإلنسان لجمیع العراقیین. كما أشاد
األمین العام بالتزام العراق بتعزیز الحوار والدبلوماسیة من أجل االستقرار اإلقلیمي، وأعرب عن

تقدیره لجھود العراق إلعادة مواطنیھ من شمال شرق سوریا.

قتل(أخبار الشرق).غارة جویة تركیة تقتل زعیم میلیشیا یزیدیة موالیة لحزب العمال الكردستاني.10
مسؤول أمني في فصیل إیزیدي موال لحزب العمال الكردستاني، األربعاء، في ھجوم بطائرة مسیرة

تركیة في سنجار بالعراق، بحسب وكالة مكافحة اإلرھاب في إقلیم كردستان. كما قتل في الھجوم
حارس المسؤول األمني. وقبل یومین، أدى ھجوم مماثل في سنجار إلى مقتل مسؤول عسكري ومقاتلین

عسكریةوقاعدةموقًعا40حواليفيالتركیةالقواتتتمركزوھذااالیزیدي.الفصیلنفسمناثنین
معصراعفيكانواالذینالكردستاني،العمالحزبمقاتليوتستھدفعاًما،25منذالعراقشمالفي

.1984عاممنذالتركیةالحكومة
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. قالت وزارة الخارجیة)دیلي صباح(أنقرة: تقیید اللغة التركمانیة في العراق ھو انتھاك للحقوق.11
التركیة، األربعاء، إن تقیید االستخدام الرسمي للغة التركمانیة في شمال كركوك من خالل قرار األمین

العام لمجلس الوزراء العراقي، یعد انتھاًكا للحقوق األساسیة للتركمان. وأوضحت الوزارة في بیان
مكتوب أن القرار یتعارض أیضا مع مواد الدستور العراقي ... "ندعو السلطات العراقیة إلى مراجعة

ھذا القرار بسرعة". یذكر أن محافظة كركوك تضم عدًدا كبیًرا من التركمان العراقیین، ویعود تاریخھم
إلى العھد العثماني، واتخذت تركیا، جارة العراق، موقفًا حازًما ضد محاوالت التالعب بالتركیبة

العرقیة للمنطقة.

تركیا
رفض(مجلة زیتون).البرلمان التركي یرفض مقترح قانون ترحیل الالجئین السوریین من تركیا.12

البرلمان التركي اقتراًحا من أحزاب المعارضة لبدء عملیة ترحیل الالجئین السوریین إلى بالدھم بعد
الذياالقتراحالوطنیةالحركةوحزبالحاكموالتنمیةالعدالةحزبنوابرفضحیثفبرایر.6زلزال

تقدم بھ الحزب الجید وحزب الشعب الجمھوري. وطالب االقتراح المرفوض بالتخطیط الفوري والبدء
في عملیة إعادة الالجئین السوریین إلى وطنھم بسبب كارثة الزلزال التي صاحبھا مخاطر سیاسیة

واقتصادیة ودیموغرافیة.

اعتقلت الشرطة التركیة،األناضول).(وكالةالشرطة التركیة تعتقل قیادیاً بداعش في اسطنبول.13
األربعاء، قیادیاً في تنظیم الدولة اإلسالمیة یُعرف بـ "أبو حذیفة" في اسطنبول. عمل المشتبھ بھ قاضیًا

والرقة.ومنبجأبیضتلبینتنقلو،2018و2014عاميبینسوریافياإلرھابيالتنظیمفيشرعیًا

.(الجزیرة)موعدھافيستجرىاالنتخاباتأنیؤكدأردوغانوالیات،10فيالطوارئحالةرغم.14
أعلن الرئیس التركي رجب طیب أردوغان أن االنتخابات الرئاسیة والبرلمانیة ستجرى كما ھو مخطط

ذلكجاءشخص.ألف45منأكثربحیاةأودىالذياألخیرالزلزالمنالرغمعلىمایو،14فيلھا
خالل حدیث أردوغان إلى برلمانیین من حزب العدالة والتنمیة الحاكم، متھًما المعارضین بمحاولة

استغالل الزلزال ألغراض سیاسیة.

مصر
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ینایرفيدوالرملیار5.2بمقدارالمصريالمصرفيللقطاعاألجنبیةاألصولصافيانخفض.15
ملیار160.2قیمتھبمابمصرالمصرفيللقطاعاألجنبیةاألصولصافيانخفضالجدید).(العربي

جنیھ مصري في ینایر/ كانون الثاني، ورجحت وكالة رویترز أن یكون السبب في ذلك استحقاق دیوناً
وتصفیة المستوردین ألعمال متراكمة في الموانئ. وأظھرت بیانات البنك المركزي أن صافي األصول

كانوندیسمبر/نھایةفيملیار494.3سالبمنجنیھ،ملیار654.43سالببلغللقطاعاألجنبیة
صافيفيدوالرملیارات5.3إلىیصلانخفاضاًھذاویعنيرویترز.وكالةنقلتھلماوفقاًاألول،

أرصدة األصول األجنبیة للقطاع المصرفي المصري، بناء على أسعار صرف البنك المركزي في
نھایة الشھر. وقال ألین ساندیب من نعیم للسمسرة "صافي األصول األجنبیة تعرض لضغوط، ألسباب

من بینھا آجال استحقاق الدیون الخارجیة وتصفیة الواردات المتراكمة في الجمارك قبل شھر رمضان".

). قرر مجلس الوزراءناشونالذي(مصر تعید العمل بالتوقیت الصیفي بعد عقد من الغاءه.16
المصري، األربعاء ، استعادة العمل بالتوقیت الصیفي بعد ما یقرب من عقد من الزمن على الغاءه. وقال

في بیان إن المصریین سیقدمون ساعاتھم ساعة واحدة في آخر جمعة من أبریل ویعیدونھا في نفس
الوقت في نھایة یوم  الخمیس في نھایة أكتوبر. أضاف البیان "القرار اتخذ في ضوء الظروف

االقتصادیة والمتغیرات التي یشھدھا العالم وتوفیر الطاقة". سعت مصر خالل العام الماضي إلى توفیر
الطاقة في ضوء التكالیف المرتفعة التي سببتھا الحرب الروسیة األوكرانیة وإتاحة المزید من الغاز

الطبیعي للتصدیر إلى أوروبا.

تونس
أبدت قطر استعدادھا لتمویل أو.(الخلیج أونالین)قطر مستعدة لتمویل مشاریع تنمویة في تونس.17

المساھمة في تنفیذ مشاریع في تونس. حیث بحث رئیس مجلس الوزراء ووزیر الداخلیة القطري ،
الشیخ خالد بن خلیفة آل ثاني، ذلك خالل لقائھ بالرئیس التونسي قیس سعید. وتشمل المشاریع منصة
اإلنتاج في سیدي بوزید، ومستشفى لألطفال بمنوبة، والتعاون في مجال الریاضة بنقل أحد المالعب

التي استضافت نھائیات كأس العالم األخیرة إلى تونس.
سوریا

داعشمنعنصرا150منأكثریأسران)SDF(الدیمقراطیةسوریاوقواتالدوليالتحالف.18
األكراد، بدعم من التحالف الذي تقودهألقت قوات سوریا الدیمقراطیة التي یقودھا(باس نیوز).

فيالجھادي)IS(اإلسالمیةالدولةتنظیمأعضاءمن150منأكثرعلىالقبضالمتحدة،الوالیات
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https://www.basnews.com/en/babat/797671


شمال سوریا. وبحسب بیان صدر الثالثاء، نجحت العملیة في إزالة الخالیا النائمة لداعش التي شكلت
تھدیًدا للمجتمعات المحلیة في المنطقة. وأصدر التحالف الدولي بیانا على موقع تویتر جاء فیھ: "بدعم

عسكریة،عملیةفيداعشمنإرھابیا150منأكثرالدیمقراطیةسوریاقواتاعتقلتالتحالف،من
وتمت إزالة الخالیا النائمة التي تشكل خطرا على المجتمع".

(تلفزیون سوریا).المملكة المتحدة: تجارة المخدرات تمول أسلوب حیاة فاخرة للنظام السوري.19
خاطبت سفیرة المملكة المتحدة لدى األمم المتحدة، باربرا وودوارد، مجلس األمن الدولي مساء الثالثاء،
قائلة إن النظام السوري یتسبب في زعزعة االستقرار في المنطقة من خالل إنتاج وتھریب الكبتاغون،

وھي تجارة تبلغ قیمتھا عشرات الملیارات من الدوالرات بینما یعیش السوریون في خیام في طقس
شدید البرودة، یتمتع النظام بأسلوب حیاة فاخر ممول من ھذه التجارة غیر المشروعة. كما أعربت

السفیر وودوارد عن خالص تعازي المملكة المتحدة للمتضررین من الزلزال األخیر في سوریا وتركیا،
مضیفًة أن المملكة المتحدة قدمت تمویًال إنسانیًا إضافیًا لشمال غرب سوریا وأصدرت تفویًضا عاًما

بإعفاء المزید من المساعدات من العقوبات.

في أول زیارة یقوم بھا مسؤول كبیر من األمم المتحدة إلى المنطقة، دعا مدیر منظمة الصحة.20
وجھ المدیر العام لمنظمة الصحة العالمیة،(الجزیرة).العالمیة إلى دعم دولي لشمال غرب سوریا

تیدروس أدھانوم غیبریسوس، نداًء لتقدیم الدعم الدولي للمتضررین من الزلزال األخیر في شمال غرب
سوریا. وھذه ھي الزیارة األولى لمسؤول أممي رفیع المستوى إلى مناطق سیطرة المعارضة. یأتي ھذا
النداء وسط ارتفاع عدد حاالت اإلصابة بالكولیرا، بحسب السلطات الطبیة.یذكر أن جبریسوس وصل

إلى محافظة إدلب من تركیا المجاورة وقام بجولة في ثالثة مستشفیات في المنطقة. كما تفقد ملجأ
للمتضررین من الزلزال، وقال غبریسوس خالل مؤتمر صحفي عقب زیارتھ: "الناس في شمال غرب

سوریا بحاجة إلى مساعدة المجتمع الدولي للتعافي وإعادة البناء".
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https://www.aljazeera.net/news/2023/3/2/%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84-%D8%A3%D9%85%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9

