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منطقة الخلیج
مقابل التطبیع مع إسرائیل، تسعى السعودیة للحصول على ضمانات أمنیة أمریكیة ومساعدة نوویة.1

المملكة العربیة السعودیة تسعى للحصول علىذكرت صحیفة وول ستریت جورنال یوم الخمیس أن(الحرة).
ضمانات أمنیة ومساعدة نوویة من الوالیات المتحدة مقابل تطبیع العالقات مع إسرائیل. وتشمل المباحثات بین
البلدین مطالبة الریاض واشنطن بتقدیم ضمانات أمنیة ومساعدة في تطویر برنامجھا النووي المدني. في المقابل

تسعى الوالیات المتحدة للتوسط في إقامة عالقات دبلوماسیة بین السعودیة وإسرائیل ... یزعم المسؤولون
اإلسرائیلیون أن المحادثات لم تتضمن أي تنازالت كبیرة من السعودیة فیما یتعلق بالقضیة الفلسطینیة. كما
ذكرت الصحیفة أن مسؤولین إسرائیلیین ووفدین من مراكز األبحاث األمریكیة المؤیدة إلسرائیل زاروا
الریاض العام الماضي، مشیرة إلى أن السعودیین ال ینظرون إلى القضیة الفلسطینیة على أنھا مصدر قلق

.رئیسي.

حقق االقتصاد(سكاي نیوز عربیة).االقتصاد السعودي یسجل أعلى معدل نمو بین دول مجموعة العشرین.2
العشرینمجموعةدولبیناألعلىوھو،٪8.7بلغاإلجماليالمحليللناتجنمومعدل2022عامفيالسعودي
أیًضاھوھذاالنمومعدلأقصى.كحد٪8.3إلىتقدیراتھاوصلتالتيالدولیةالمنظماتتوقعاتمتجاوزا

أعلى معدل سنوي منذ عقد  وفقًا للھیئة السعودیة العامة لإلحصاء. باإلضافة إلى ذلك، تم اإلعالن عن زیادة
التياألولىالمرةوھي،2022عامفيدوالرتریلیونمنأكثرإلىالجاریةباألسعاراإلجماليالمحليالناتج

یصل فیھا الناتج المحلي اإلجمالي للمملكة إلى ھذه القیمة اإلجمالیة.

قال وزیر خارجیة المملكة(العربیة اإلنجلیزیة).السعودیة مستعدة لتسھیل الحوار بین روسیا وأوكرانیا.3
األمیر فیصل بن فرحان، الخمیس، أن المملكة العربیة السعودیة مستعدة لتسھیل الحوار بین روسیا وأوكرانیا،
وقال األمیر فیصل خالل مؤتمر صحفي مع نظیره الروسي سیرجي الفروف في موسكوإن المملكة مستعدة
للتوسط لحل األزمة في أوكرانیا.. وقد ناقش وزیر الخارجیة السعودي والفروف التطورات الدولیة، بما في

ذلك الحرب في أوكرانیا  والعالقات الثنائیة  واستقرار أسواق النفط.
أعلنت(العربیة اإلنجلیزیة).أبوظبي تعھد برئاسة صنادیق الثروة السیادیة لكبار أفراد العائلة المالكة.4

أبوظبي، الخمیس، عن تعدیل إلدارة رأس أكبر صندوقین للثروات السیادیة لدیھا ، حیث عینت أعضاء بارزین
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من العائلة المالكة رؤساء لھذه الصنادیق. فقد قال المكتب اإلعالمي للحكومة إن الشیخ طحنون بن زاید آل
نھیان، أحد أقوى أعضاء العائلة المالكة في أبوظبي، عین رئیسا لجھاز أبوظبي لالستثمار وھو من بین أكبر
صنادیق الثروة السیادیة في العالم. والشیخ طحنون ھو شقیق رئیس اإلمارات العربیة المتحدة الشیخ محمد بن
زاید آل نھیان الذي تولى منصبھ في مایو الماضي بعد أن عمل كحاكم فعلي للبالد لسنوات. ویقدر صندوق

الثروةصندوقمعھدیقدربینمااألصول،مندوالرملیار993یدیرلالستثمارأبوظبيجھازأنجلوبال
لإلماراتالسابقالرئیسھوالثروةصندوقإدارةلمجلسرئیسآخروكاندوالر.ملیار790بالرقمالسیادیة

الشیخ خلیفة بن زاید آل نھیان الذي توفي العام الماضي. یعتبر الشیخ طحنون أحد أكثر مستشاري الرئیس الشیخ
محمد بن زاید  ثقة  وقد تعامل مع ملفات السیاسة الخارجیة الحساسة بصفتھ مستشاًرا لألمن القومي.

قامت(المونیتور).اإلمارات ترفع الحظر عن عدة مواقع إخباریة قطریة وسط تحسن العالقات بین دولتین.5
اإلمارات العربیة المتحدة بإلغاء حظر عدد من المواقع اإلخباریة القطریة بعد أكثر من سبع سنوات من حظر

الوصول إلیھا. وتأتي ھذه الخطوة في أعقاب االجتماعات األخیرة رفیعة المستوى بین البلدین وتحسن العالقات
بینھما. المواقع اإلخباریة المملوكة لقطر مثل الجزیرة والجزیرة اإلنجلیزیة والعربي الجدید ووكالة األنباء

القطریة التي تدیرھا الدولة ھي من بین المنصات المفتوحة اآلن لسكان اإلمارات العربیة المتحدة والتي كانت
البلدین.بینالتوتراتتصاعدتحین2016عامأوائلمنذاألصلفيمقیدة

إیران
أذاع(إیران انترناشونال)."حصري: نتنیاھو یحذر من أنھ لن یتسامح مع وصول إیران "للعتبة النوویة.6

المحليبالتوقیتالخمیسمساءدقیقة25لاستمرتنتنیاھومعمقابلةفارسیةبدبلجةالدوليإیرانتلفزیون
إلیران. ُسئل نتنیاھو عما إذا كان لدیھ رسالة لإلیرانیین فقال: "نحن نقف معكم، أنا أقف معكم، معظم العالم یقف

معكم ... ال تفقدوا شجاعتكم ، كونوا قویا" ... رئیس الوزراء اإلسرائیلي بنیامین نتنیاھو قال إلیران
انترناشیونال إن طھران "تمضي قدما بشكل خطیر" في برنامجھا النووي وتقترب من "الخطوط الحمراء". و
أضاف الزعیم اإلسرائیلي أنھ عاد إلى الحكومة في المقام األول للتأكد من أن إیران ال یمكن أن تصبح "قوة
نوویة " ... كما شدد على أن الجمھوریة اإلسالمیة ترید أسلحة نوویة "لشراء حصانة" من  اساءاتھا للعالم

ولحمایتھا من الشعب اإلیراني الرافض لشرعیتھا. ومع ذلك، أعرب رئیس الوزراء اإلسرائیلي عن تفاؤلھ بأن
الغرب أصبح أكثر إدراًكا لألخطار التي یشكلھا النظام اإلیراني على العالم، ولیس فقط لشعبھ وإسرائیل. وعزا
ھذا "اإلنجاز المعجزة" إلى "شجاعة الشعب اإلیراني" الذي أظھر للعالم من خالل احتجاجاتھ األخیرة "الطبیعة

الحقیقیة" لھذا للنظام.
الوالیات المتحدة تفرض عقوبات على شبكة مقرھا الصین متھمة بدعم شركة إیرانیة لصناعة الطائرات.7

جدیدتین من العقوبات على إیران، بما یشملفرضت الوالیات المتحدة حزمتین(الشرق األوسط).المسیرة
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شبكة «ظل مصرفیة» تستخدمھا إیران للوصول إلى األنظمة المالیة الدولیة، وشبكة أخرى تتخذ من الصین
مقراً لھا تدعم صناعة المسیرات اإلیرانیة. وتأتي ھذه الخطوة بعد أن اتھمت وكاالت المخابرات األمریكیة
النظام اإلیراني بتشكیل تھدید لمصالح الوالیات المتحدة وشركائھا في الشرق األوسط ، بما في ذلك المملكة
العربیة السعودیة. فضالً عن "اقترابھ كثیراً" من القدرة على إنتاج مواد انشطاریة كافیة لصنع سالح نووي.

39ًتشملالعقوباتبأناألمیركیةالخزانةوزارةوأفادت مصرفیة"."ظلشبكةتشكلكیانا

قالت الدول.(العربیة اإلنجلیزیة)الدول األوروبیة تلغي قناة تجاریة لم تستخدم اصال  مع النظام اإلیراني.8
وحمایةإیرانمعالتجارةلتمكین2019عامفيتصمیمھتمنظامإلغاءقررتإنھاالخمیس،األوروبیة،

الشركات التي تتعامل معھا من العقوبات األمریكیة حیث أن ھذا النظام عالج حالة واحدة فقط . و قد صرحت
وفنلنداوألمانیابلجیكا-INSTEXنظامفيالعشرةالمساھمینأنوالفرنسیةاأللمانیةالخارجیةوزارتا

والدنمارك وفرنسا وھولندا والنرویج وإسبانیا والسوید والمملكة المتحدة - خلصوا إلى أنھ ال یوجد أساس
الستمراره بعد أن رفضت إیران باستمرار العمل مع المؤسسة.

أضیفت سفینة حربیة عابرة للمحیطات،تایمز).(طھرانبحریة الحرس الثوري اإلیراني تتسلم سفینة جدیدة.9
تدعى شھید مھدوي، إلى أسطول البحریة التابعة للحرس الثوري اإلیراني في مدینة بندر عباس الساحلیة

الجنوبیة صباح الخمیس. السفینة الحربیة متعددة األغراض شھید مھدوي،  صنعھا خبراء وفنیون محلیون و
األبعادثالثيبرادارومجھزةمتًرا27وعرضھامتًرا240طولھایبلغكماطن2100منأكثرتزن

وصواریخ بحر - بحر وبحر - جو وأنظمة اتصاالت متطورة للحرب اإللكترونیة. وذكرت تسنیم أن السفینة
الجدیدة قادرة على حمل أنواعا مختلفة من طائرات الھلیكوبتر والطائرات المسیرة والقوارب السریعة

تونس
أصدر الرئیس التونسي(الجزیرة).الرئیس التونسي یحل المجالس البلدیة ویدعو البرلمان الجدید لالنعقاد.10

قیس سعید مرسومین الخمیس. المرسوم األول یقضي بحل المجالس البلدیة واستبدالھا بمجالس مؤقتة حتى
موعد االنتخابات البلدیة القادمة مع تعدیل قانون انتخاب البلدیات. ونُشر ھذا المرسوم في الجریدة الرسمیة بعد
یوم من إعالن سعید عزمھ على حل المجالس المنتخبة ... المرسوم الثاني یدعو أعضاء مجلس النواب الجدید

لحضور جلستھ االفتتاحیة یوم االثنین. الجدیر بالذكر أن االنتخابات التشریعیة التي أجریت في دیسمبر الماضي
جرت بموجب دستور جدید یؤسس لنظام رئاسي ویحد من صالحیات البرلمان وقد شھدت ھذه االنتخابات

.2011ثورةمنذالناخبینقبلمنمسبوقةغیرمقاطعة

مصر
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تصاعد(الجزیرة).سد النھضة.. صور جدیدة باألقمار الصناعیة وسجال متصاعد بین مصر وإثیوبیا.11
السجال مجددا بین القاھرة وأدیس أبابا بشأن سد النھضة اإلثیوبي، تزامنا مع كشف صور أقمار صناعیة عن

تجھیزات لتعبئة جدیدة لھذا السد. ... وكشفت الصور استمرار أعمال البناء و التعلیة الجدیدة لسد النھضة
استعداًدا للتعبئة الرابعة… تأتي ھذه التطورات  بعد التصریحات األخیرة لوزیر الخارجیة المصري سامح

شكري، التي حث فیھا إثیوبیا على التحلي بالمسؤولیة وحذر من أن مصر ستدافع عن مصالحھا. وكان شكري
قد قال إن خطر الممارسات اإلثیوبیة األحادیة على حوض األنھار المشتركة قضیة محوریة، ذاُت أولویة

متقدمة، ولھا تبعات مصیریة على أمن مصر القومي.

التضخممعدلقفزاقتصاد).(الشرقالتوقعاتمتجاوًزافبرایرفي٪31.9إلىمصرفيالتضخمقفز.12
معدلبلغحینفياإلطالق.علىلھمستوىأعلىمسجالًفبرایرفي٪40.26إلىمصرفياألساسي
أسعارسیرفعالمركزيالبنكبأنتوقعاتوسطللتضخمأرقامأحدثبعد٪15.65سالبالحقیقيالفائدة
تسارعإلىالدوالرأمامالجنیھقیمةوانخفاضالغذائیةالموادأسعارارتفاعأدىأساس.نقطة200الفائدة

التضخم في المدن المصریة خالل شھر فبرایر. وقد أدى ذلك إلى أعلى معدل تضخم في أكثر من خمس سنوات
متجاوًزا توقعات المحللین. وقد ساھم االرتفاع المستمر في أسعار السلع والخدمات في مصرأكبر دولة عربیة

من حیث عدد السكان  في ھذا االتجاه. بدوره أعلن الجھاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، أن أسعار
وقدینایر.في٪25.8مقابلفيفبرایرفيسنويأساسعلى٪31.9بنسبةارتفعتمصرفيالمستھلكین

وبلغ٪.31.9إلىأیًضاوصلعندما،2017أغسطسمنذمستوىأعلىوسجلالمحللینتوقعاتھذاتجاوز
.2007مارسمنذمستوىأعلىوھو،٪6.5شھريأساسعلىالتضخممعدل

السودان
صوت مجلس(الشرق نیوز).مجلس األمن الدولي یمدد العقوبات المفروضة على السودان لسنة إضافیة.13

األمن الدولي، األربعاء على تمدید العقوبات الدولیة المفروضة على السودان لسنة إضافیة على الرغم من
مناشدات الخرطوم لرفعھا. وحث السودان مجلس األمن مراًرا وتكراًرا على إلغاء العقوبات ورفع الحظر على

وزیرتعھدالماضيالشھروفي.2005عامالغربیةدارفورمنطقةفيالحربخاللفُرضالذياألسلحة
مّددعضوا15ًمنالمؤلّفاألمنمجلسلكّنالسودانيالطلببدعمالفروفسیرجيالروسيالخارجیة
12حتىاألسلحة،حظروعلىوتطبیقھاالعقوباتعلىباإلشرافالمكلّفةالخبراءللجنةالممنوحالتفویض
التصویت.عنوالصینروسیاامتنعتبینماالعقوباتتمدیدلصالحعضوا13وصوت.2024مارس

الیمن
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https://www.aljazeera.net/news/2023/3/9/%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%B3%D8%AF
https://www.asharqbusiness.com/article/47998/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B6%D8%AE%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AF%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%8A%D9%82%D9%81%D8%B2-%D8%A5%D9%84%D9%89-319-%D9%81%D9%8A-%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%8B-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7%D8%AA/
https://asharq.com/ar/6soooEUAG8VpvQVQe1fAu6-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D9%85%D8%AF%D9%91%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA/


قالت.(العربیة اإلنجلیزیة)األمم المتحدة تعلن عن "تقدم كبیر" في جھود منع كارثة تسرب نفطي في الیمن.14
األمم المتحدة یوم الخمیس إنھا اشترت سفینة إلزالة النفط وتجنب التسرب الكارثي المحتمل من ناقلة نفط  ترسو

منذ سنوات قبالة سواحل الیمن التي مزقتھا الحرب ... یذكر أنھ لم یتم صیانة السفینة المھترئة و التي یبلغ
السفینةوتُركت2015عامفيالحرباندلعتوقدالمدمرة.الیمنیةاألھلیةالحرببدایةمنذعاًما47عمرھا

مھجورة قبالة میناء الحدیدة الذي یسیطر علیھ الحوثیون وھو بوابة مھمة للشحن إلى البالد التي تعتمد بشكل
كبیر على المساعدات الخارجیة الطارئة.

العراق
خلیج(نیوسابقونونوابوزراءبینھمكبارمسؤولینبحقتوقیفمذكرة43العراقیةالحكومةأصدرت.15

تتعلقالمسؤولینكبارضدواستقداماعتقالأمر43العراقیةالسلطاتأصدرت،شباط/فبرایرفينیوز).
بقضایا النزاھة بمن فیھم وزراء سابقون وأعضاء في البرلمان. وبحسب بیان صادر عن ھیئة النزاھة االتحادیة

األربعاء  فإن القضایا التي تورط فیھا مسؤولون كبار حققت فیھا مدیریات ومكاتب تحقیق الھیئة في بغداد
والمحافظات وأحیلت منذ ذلك الحین إلى القضاء.

سوریا
. أجرت صحیفة "فاینانشیال(الجزیرة)األمم المتحدة توظف ابنة رئیس مخابرات بشار األسد في أحد مكاتبھا.16

تایمز" البریطانیة تحقیقا في عملیات األمم المتحدة في مناطق سیطرة النظام السوري  كشفت فیھ أن ابنة اللواء
حسام لوقا رئیس المخابرات العامة للنظام السوري وأحد كبار المسؤولین السوریین الذین یخضعون للعقوبات

الدولیة قد تم توظیفھا من قبل األمم المتحدة في أحد مكاتبھا العاملة في المنطقة األمر الذي أثار غضب السوریین
على مواقع التواصل االجتماعي. كما سلط التحقیق الضوء على تعاون األمم المتحدة مع األجھزة األمنیة للنظام
و تمویلھا بشكل غیر مباشر للنظام.  حیث فرض النظام على موظفي األمم المتحدة البقاء في فندق فورسیزونز

في دمشق المملوك لرجل أعمال مقرب من األسد ویخضع للعقوبات الغربیة. إضافة إلى ذلك  یجبر النظام
السوري وكاالت اإلغاثة الدولیة على صرف الدوالر بالسعر الذي حدده المصرف المركزي السوري وھو أقل

بكثیر من سعره في السوق الموازیة مما یدعم احتیاطیات الخزینة من النقد األجنبي.

. أعلن نظام األسد وصول وزیر الخارجیةالیوم)(قناة حلبوزیر الخارجیة اإلیراني یزور الساحل السوري.17
اإلیراني حسین أمیر عبد اللھیان إلى الساحل السوري في إطار جولة دبلوماسیة بین سوریا وتركیا ومن المقرر

أن یتوجھ إلى العاصمة دمشق. وبحسب صحیفة الوطن الموالیة للنظام، وصل الوزیر اإلیراني إلى مطار
الالذقیة، الخمیس، بعد أن طار من العاصمة التركیة أنقرة، حیث التقى نظیره مولود جاویش أوغلو ... یوم

5

https://english.alarabiya.net/News/middle-east/2023/03/09/UN-announces-major-breakthrough-to-prevent-oil-spill-disaster-in-Yemen
https://thenewkhalij.news/article/290721/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82..-43-%D8%A3%D9%85%D8%B1-%D9%82%D8%A8%D8%B6-%D8%A8%D8%AD%D9%82-%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%86-%D9%83%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%8A%D9%86%D9%87%D9%85-%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%8A%D9%86-%D9%88%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8
https://www.aljazeera.net/programs/2023/3/9/%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%87%d8%a7-%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%ac-%d8%a8%d9%82%d8%a7%d8%a6%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%82%d9%88%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d9%85
https://halabtodaytv.net/archives/243971


الثالثاء ، السفیر اإلیراني في دمشق ، مھدي صبحان ، [أیًضا] زارت محافظة الالذقیة ، برفقة "قافلة من
المساعدات الغذائیة والمواد اإلغاثیة" ، لدعم "مواجھة تداعیات الزلزال" ، بحسب وكالة سانا.

. أفادت منصات إعالمیة مقربة منسوریا)(تلفزیونإیران تنشر رادار عسكري  لإلنذار المبكر في سوریا.18
الحكومة اإلیرانیة، األربعاء، أن إیران نشرت راداًرا عسكریًا لإلنذار المبكر في سوریا. وتداول حساب تویتر
اإلیراني "تندار" صورة لرادار "مطلع الفجر" قیل إن القوات اإلیرانیة نصبتھ داخل األراضي السوریة و لم یتم
الكشف عن الموقع بالتحدید. وبحسب ضیاء قدور  الكاتب والباحث في الشؤون اإلیرانیة  فإن الغرض من نشر

ھذه المعدات ھو توفیر تحذیر مبكر من الضربات اإلسرائیلیة المحتملة.

تركیا
قیمة اللیرة التركیة ، الخمیس، مستوى قیاسي جدیدسجلت(الحرة).تراجع اللیرة التركیة إلى مستوى قیاسي.19

للزالزلاالقتصادياألثرتقییمیحاولونالمستثمرونالیزالحینفيالدوالر،مقابل18.962بلغمنخفض
الھائلة التي ضربت البالد الشھر الماضي. باإلضافة إلى التأثیر االقتصادي للزالزل، فإن االنتخابات الرئاسیة

الذینتركیافيللمستثمرینبالنسبةالیقینعدمحالةمنتزیدمایو14فيإجراؤھاالمقررالمقبلةوالبرلمانیة
یتوقون لمعرفة ما إذا كانت أنقرة ستواصل سیاساتھا المنتھجة في عھد الرئیس، رجب طیب إردوغان، أم

ملیار2.25اقترضتأنھاالخمیس،التركیة،الخزانةوزارةأعلنتوھذاالمعارضة..وعدتكماستتغیر
الدولیةاألسواقمنالمقترضالمبلغإجماليیصلوبذلك.2029عامفيتستحقدولیةسنداتشكلدوالرعلى

قدالمركزيالبنكاحتیاطيفإن،نفسھالوقتوفيالعام.ھذااآلنحتىدوالرملیارات5إلىالخزانةقبلمن
.الماضيالشھردوالرملیار9.3بمقدارانخفض

إسرائیل و األراضي الفلسطینیة
ما ال یقل عن ثالثة مدنیین إسرائیلیینأصیب.(جیروزالیم بوست)جرح ثالثة في ھجوم إرھابي في تل أبیب.20

بطلقات ناریة في ھجوم إطالق نار بالقرب من مقھى في شارع دیزنغوف في تل أبیب مساء الخمیس ... بحسب
قائد شرطة منطقة تل أبیب، قُتل إرھابي واحد، بینما ال یزال البحث عن إرھابیین محتملین آخرین  ... تم اإلبالغ

فيهللاراممنبالقربالفلسطینیةنعلینقریةسكانمنعاما،23خواجة،معتزأنھعلىاإلرھابيھویةعن
الضفة الغربیة و كان ناشطا في حماس و سجن في السجون اإلسرائیلیة مرتین لحیازتھ أسلحة ممنوعة، بحسب

تقاریر إعالمیة فلسطینیة.
ھرتسوغ یخبر التحالف الحاكم بالتخلي عن حزمة اإلصالح "القمعیة"،و بضرورةالسعي إلى اإلجماع.21

الخمیس، تشریع اإلصالح القضائي المقترح. استنكر الرئیس إسحاق ھرتسوغ، مساء(تایمز أوف إسرائیل)
من الحكومة ووصفھ بأنھ "قمعي" وضار بالدیمقراطیة، ودعا إلى التخلي عنھ على الفور واستبدالھ بإطار
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https://www.syria.tv/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B7%D9%84%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AC%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D8%9F
https://www.alhurra.com/turkey/2023/03/09/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89-%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1
https://www.haberler.com/ekonomi/merkez-bankasi-rezervleri-son-1-ayda-9-3-milyar-15685690-haberi/
https://www.haberler.com/ekonomi/merkez-bankasi-rezervleri-son-1-ayda-9-3-milyar-15685690-haberi/
https://www.jpost.com/breaking-news/article-733905
https://www.timesofisrael.com/herzog-tells-coalition-to-abandon-oppressive-overhaul-package-seek-consensus/


توافقي لإلصالح . في خطاب خاص لألمة ألقاه بنبرة حادة وخطیرة، قال الرئیس إن األزمة الوطنیة بسبب
جھود التحالف إلضعاف القضاء كانت "كارثة" و "كابوس". وأصر على أن مسؤولیة "قادة الدولة" في الحكومة
أن تنحي جانبا التھمة التشریعیة المعقدة لئال تنحدر البالد إلى ھاویة مجتمعیة ودستوریة ... خالل خطابھ ، أعلن

الرئیس أنھ في مناقشاتھ مع النواب في طرفي االنقسام السیاسي، تمكن من وضع صیغة لالتفاق على غالبیة
الخالفات الرئیسیة في األزمة ... لكن ھرتزوغ أضاف أن المعارضة وكذلك التحالف الحاكم بحاجة إلى وضع

مصلحة البالد فوق السیاسة لمنع إسرائیل من "السقوط من على حافة الھاویة".

اإلسرائیلیون یحتجون في مختلف أنحاء البالد في "یوم االضطراب" الثاني ضد اإلصالح القضائي.22
في جمیع أنحاء إسرائیل ضد خطةتظاھرت یوم الخمیس حشود من اإلسرائیلیین.(جیروزالیم بوست)

اإلصالح القضائي. وقد قطع المتظاھرون حركة المرور إلى منطقة المغادرین في مطار بن غوریون كجزء
من احتجاجات التي تجري في جمیع أنحاء البالد. كان الھدف عرقلة رحلة رئیس الوزراء بنیامین نتنیاھو

المخطط لھا إلى إیطالیا ... في ھذه األثناء وصل وزیر األمن القومي إیتامار بن غفیر إلى مطار بن غوریون قبل
عدة ساعات من وصول رئیس الوزراء، قائالً إنھ كان ھناك لمنع الفوضى. بعد عدة ساعات أعلن إقالة رئیس

ماطوالمتظاھرا24ًعنیقلالمااعتقالتم،وقد...إشیدعمیحاياإلسرائیلیةالشرطةفيأبیبتلمنطقة
یسمى بـ "یوم االضطراب".

لبنان
إلىالعودةعناللبنانیةالمصارفجمعیةأعلنت.)LBCI(تلفزیونآذار14فيستضرباللبنانیةالبنوك.23

لمعالجةسریعةقانونیةإجراءاتاتخاذإلىالجمعیةودعت.2023آذار14الثالثاءصباحمنابتداءاإلضراب
مسألة تناقض المعاییر في بعض األحكام التي تستنزف مابقي من أموال تعود لجمیع المودعین ولیس لبعضھم
على حساب اآلخرین. كما حثت الجمعیة الحكومة على معالجة األزمة بطریقة عقالنیة وعادلة ونھائیة ، مؤكدة

أن الدولة اللبنانیة تتحمل المسؤولیة األساسیة في ھذا المجال.
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https://www.jpost.com/breaking-news/article-733771
https://www.lbcgroup.tv/news/lebanon/691114/%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%81-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1%D9%8B-%D9%85%D9%86-%D8%B5%D8%A8/ar

