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تركیا
على).العربیة(تركیا؟فيأردوغان"السلطان"عھد2023عامسینھيھلالسلطة،فيعاًما20بعد.1

الرغم من حجم السلطة التي عززھا على مر السنین، یواجھ أردوغان معركة شاقة في االنتخابات الرئاسیة
المقبلة. من غیر المرجح أن تكون الظروف التي سبقت ھذه االنتخابات في صالح فترة رئاسیة أخرى لھ ...

واجھ أردوغان انتقادات شدیدة تستھدف كیفیة تعامل حكومتھ مع كارثة [الزلزال] ، بما في ذلك عملیات اإلنقاذ
البطیئة وعدم تعاون أفراد الحكومة مع وكاالت اإلغاثة والسلطات المحلیة. وقد أشعل مرشح تحالف المعارضة
المكون من ستة أحزاب لمنافسة أردوغان في االنتخابات المقبلة، كمال كیلیجدار أوغلو، نیران غضب الجمھور
حیث قال: "لقد فشلوا في ھذا ألنھم فشلوا في كل قضیة أخرى، وال یعرفون كیف یدیرون الدولة و إذا كان ھناك

أي شخص مسؤول عن ھذه العملیة فھو أردوغان". و أضاف "ھذا الحزب الحاكم ھو الذي لم یجھز البالد
".عاما20لمدةلزلزال

أعلن وزیر(وكالة األناضول).جاویش أوغلو: اجتماع رباعي في موسكو لمناقشة الملف السوري.2
الخارجیة التركي، مولود جاویش أوغلو، أن اجتماًعا رباعیًا بین تركیا وروسیا وإیران والنظام السوري سیعقد
في موسكو األسبوع المقبل، تمھیًدا الجتماع وزراء الخارجیة. جاء ھذا اإلعالن ردا على سؤال خالل مؤتمر
صحفي مشترك مع نظیره اإلیراني، حسین أمیر عبد اللھیان، عقد في العاصمة التركیة أنقرة، یوم األربعاء،

عقب محادثات بین الطرفین.

إسرائیل و األراضي الفلسطینیة
. یھدف)تایمز أوف إسرائیل(المتظاھرون یستعدون لـ "یوم المقاومة" في جمیع أنحاء إسرائیل الخمیس.3

المتظاھرون إلى تعطیل طریق رئیس الوزراء إلى المطار في رحلتھ إلى إیطالیا، وقد حذرت الشرطة من
فرض الغرامات علیھم في حال حدوث ذلك؛ و یخطط المشاركون لمسیرات وإضرابات على مستوى البالد

وتعطیل خدمات المرور والقطارات. ھذا ومن المقرر أن تقوم حركة االحتجاج ضد خطط اإلصالح القضائي
للحكومة بشن حملة كبیرة ثانیة لتعطیل الحیاة الیومیة في إسرائیل یوم الخمیس، فیما یطلق علیھ النشطاء اسم
"یوم المقاومة". سیتضمن الیوم خططًا إلغالق الطرق حول مطار بن غوریون في محاولة لقطع الطریق على
رئیس الوزراء بنیامین نتنیاھو لعرقلة وصولھ إلى المطار في رحلتھ في زیارة رسمیة إلیطالیا. ھذا باإلضافة
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إلى المسیرات واإلضرابات المؤقتة في أماكن العمل وإغالق الطرق الرئیسیة وتعطیل خدمات القطارات
والتجمعات خارج منازل كبار المسؤولین الحكومیین.

).جیروزالیم بوست(سموتریتش یعتذر لجیش الدفاع اإلسرائیلي لقولھ إن على إسرائیل "محو" حوارة.4
توجھ وزیر المالیة بتسلئیل سموتریتش باعتذار رسمي على فایسبوك بسبب تعلیقاتھ في األول من مارس / آذار

حول بلدة حوارة الفلسطینیة بالضفة الغربیة - والتي قال فیھا إن على إسرائیل "محو" المدینة. أوضح
سموتریتش، الذي أثار غضبًا كبیًرا بسبب تعلیقاتھ، في اعتذاره أن صدیقًا لھ في سالح الجو اإلسرائیلي شاركھ

قلقھ بشأن ھذا الخطاب العنیف - وأبلغھ أن قلقھ ھذا  یتشاطره مع الكثیرین في سالح الجو اإلسرائیلي . قبل
یومین ، احتج سالح الجو على أفعال أحدث حكومة ائتالفیة إسرائیلیة برفض بعض طیاري االحتیاط حضور

التدریب.

إیران
(إیران انترناشونال).الوالیات المتحدة تفرض عقوبات على مسؤولین إیرانیین في یوم المرأة العالمي.5

فرضت الوالیات المتحدة، األربعاء، عقوبات على مسؤولین وشركات إیرانیة بسبب انتھاكات خطیرة لحقوق
اإلنسان وصعدت الضغط على طھران بسبب قمع االحتجاجات. جاء التحرك األمریكي بالتنسیق مع االتحاد

للمرأة. وقد قالت وزارة الخزانة األمریكیة في بیان أنھاوأسترالیا في ذكرى الیوم العالميبریطانیااألوروبي و
فرضت عقوبات على اثنین من كبار مسؤولي السجون اإلیرانیین اتھمتھما بالمسؤولیة عن انتھاكات جسیمة

لحقوق اإلنسان خاصة ضد النساء والفتیات. كما فرضت واشنطن عقوبات على القائد األعلى للجیش اإلیراني
ومسؤول كبیر في الحرس الثوري اإلسالمي ومسؤول مرتبط بجھود الحكومة اإلیرانیة لتقید الوصول إلى

اإلنترنت. وبحسب البیان، تعرضت ثالث شركات إیرانیة وقادتھا للعقوبات.

مزاعم عن ارسال إیران لشحنات من الذخیرة لروسیا لدعم حربھا في أوكرانیا: رحلة سریة لسفن الشحن.6
زودت روسیا سرا بكمیات كبیرة من الرصاصقال مصدر أمني لشبكة سكاي نیوز إن إیران.(سكاي نیوز)

والصواریخ وقذائف الھاون من أجل الحرب في أوكرانیا وتخطط إلرسال المزید. وزعم المصدر أن سفینتي
شحن ترفعان العلم الروسي غادرتا میناء إیرانیًا في ینایر متوجھتین إلى روسیا عبر بحر قزوین، تحمالن ما

وقذائفالصواریخبقاذفاتخاصةذخیرةأنوُزعمقذیفة.ألف300وحواليرصاصةملیون100منیقرب
الھاون والمدافع الرشاشة كانت مدرجة في الشحنات.

(العربیةالمائةفي84بنسبةللیورانیومإیرانتخصیببشأنإنذاراتطلقواألوروبیةاألمریكیةالقوى.7
وأوروبا یوم األربعاء عن انزعاجھا من أن إیرانأعربت القوى الكبرى في الوالیات المتحدةاإلنجلیزیة).
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نقاوةدرجةمنجًداقریبةوھيالمائة،في84نقاءدرجةإلىالمخصبالیورانیوممنضئیلةكمیةأنتجت
الیورانیوم المستخدم في األسلحة النوویة، وقالت إن على إیران أن تشرح كیف حدث ذلك ... "فیما یتعلق

بالجزیئات المكتشفة للیورانیوم المخصب قال بیان أمریكي في اجتماع ربع سنوي لمجلس محافظي الوكالة
ھذامنبالغبقلقاإلدارةمجلسأعضاءجمیعیشعرأنیجب"دولة:35منالمؤلفالذریةللطاقةالدولیة

التطور المقلق".

رفعت(إیران انترناشونال).عائلة مواطن أمریكي قُتل في ھجمات الحرس الثوري اإلیراني تقاضي إیران.8
عائلة عمر "شیشو" محمود زاده ، المواطن األمریكي الذي قُتل في ھجوم بصاروخ بالیستي وطائرة مسیرة

12مع-زادهمحمودوقتلأمریكیة،محكمةأماماإلسالمیةالجمھوریةضدقضائیةدعوىالعراق،فيإیرانیة
آخرین على األقل - خالل الھجوم.  وقد شن الحرس الثوري  حملة قصف في أواخر سبتمبر، عندما صعد النظام

ھجماتھ على إقلیم كردستان العراق، للضغط على جماعات المعارضة الكردیة اإلیرانیة التي اتھمھا بإثارة
شرطةیدعلىعاًما22العمرمنالبالغةأمینيمھساالكردیةاإلیرانیةالمرأةوفاةأشعلتھاالتياالضطرابات

األخالق. الدعوى القضائیة، التي رفعتھا زوجة محمود زاده وابنتھ یوم االثنین في المحكمة الجزئیة األمریكیة
األضرارعنتعویًضادوالرملیون50ودوالر،ملیون300قدرهبتعویضتطالبالعاصمة،واشنطنفي

"عن اإلصابات الجسدیة البالغة وغیرھا من األضرار التي ال یمكن إصالحھا" نتیجة عملیات القتل خارج نطاق
القضاء واألعمال اإلرھابیة المزعومة من قبل الجمھوریة اإلسالمیة وذراعھا العسكري الحرس الثوري.

دعا وزیر الخارجیة اإلیراني(طھران تایمز).إیران تصدر تحذیراً جدیاً من التواجد اإلسرائیلي في القوقاز.9
أمیر عبد اللھیان، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظیره التركي مولود جاویش أوغلو في أنقرة، دول منطقة

القوقاز إلى التحلي بالیقظة في مواجھة إسرائیل وعدم تقدیم ذریعة لوجودھا في المنطقة. وشدد وزیر الخارجیة
اإلیراني على أن "وجود إسرائیل في القوقاز ھو أحد الشواغل المھمة، وإیران تحذر جمیع األطراف من

التصرف بحذر تجاه إسرائیل وعدم تقدیم ذریعة لوجود إسرائیل في القوقاز".

العراق
علق(العربیة).كتائب حزب هللا المدعومة من إیران: لسنا مقیدین بأي تفاھمات بین بغداد وواشنطن.10

المتحدث باسم میلیشیا حزب هللا العراقي، أبو علي العسكري، على الزیارة األخیرة لوزیر الدفاع األمریكي لوید
أوستن إلى بغداد ولقائھ برئیس الوزراء محمد شیاع السوداني. وأوضح العسكري أن المیلیشیا لیست ملزمة بأي

تفاھمات بین األحزاب السیاسیة العراقیة والقوات األمریكیة. وأضاف أن الملیشیا ال تتطلب إذنًا من أحد
لمواجھة القوات األمریكیة.
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مصر
قررت الحكومة المصریة ،(الحرة).وسط أزمة الدوالر.. مصر تخفض شروط االستثمار مقابل الجنسیة.11

األربعاء، تقدیم تسھیالت لمنح الجنسیة المصریة للمستثمرین األجانب مقابل شراء المنشآت أو االستثمار في
الشركات أو إیداع أموال بالدوالرو یسعى القرار لجذب المزید من العمالت الصعبة إلى البالد ... من أھم

التسھیالت الجدیدة تخفیض المبلغ المطلوب لشراء عقار مملوك للدولة أو أي شخصیة اعتباریة مقابل الحصول
لتحویلحاجةھناكیعدولمدوالر،300000إلىدوالر500000منالمبلغتخفیضتمحیثالجنسیةعلى

المبلغ من الخارج. بدالً من ذلك، یمكن دفعھا داخل البلد طالما أنھا دخلت عبر منفذ جمركي مع وجود إثباتات
على ذلك.

منطقة الخلیج
انطلقت أكبر(الخلیج أونالین).السعودیة والبحرین تشاركان في أكبر مناورة بحریة بالشرق األوسط.12

مناورة بحریة في الشرق األوسط ، الثالثاء، في البحرین واألردن بمشاركة القوات السعودیة. الھدف األساسي
من التمرین ھو تأمین ممرات الشحن العالمیة وردع التھدیدات المحتملة. أكدت وزارة الدفاع السعودیة إطالق

IMX(الجنسیاتمتعددالمختلطالدوليالبحريالتمرین / CE23(السعودیةوالبحریةواألردن.البحرینفي
من بین القوات المشاركة في التمرین.

.
شركةقامتأونالین).(الخلیجتكساسوالیةفيدوالرملیار8.5بقیمةجدیًدامشروًعاتطلقللطاقةقطر.13

قطر للطاقة وشركة شیفرون فیلیبس للكیماویات بوضع حجر األساس لمشروع البولیمر "المثلث الذھبي" في
علىیقعالذيالجدیدالمشروعدوالر.ملیار8.5المشروعھذاإنشاءتكلفةتبلغتكساس.بوالیةأورانجمقاطعة

سنویًا،طنملیون2.08تبلغعالمیةقدرةبأكبرإیثیلینوحدةیتضمنھیوستن،شرقكیلومتًرا180بعد
ووحدتین إلنتاج البولي إیثیلین عالي الكثافة بطاقة إجمالیة تبلغ ملیوني طن سنویًا. . من المقرر أن تصبح ھذه

الوحدات األكبر من نوعھا في العالم، وفقًا لتقاریر وكالة األنباء القطریة (قنا) یوم األربعاء.

عقدت اللجنة الوزاریة(نیو خلیج نیوز).السعودیة تترأس اجتماع الرباعیة العربیة لتتبع األزمة اإلیرانیة.14
العربیة الرباعیة المكونة من السعودیة واإلمارات والبحرین ومصر، األربعاء، اجتماعا برئاسة المملكة العربیة
السعودیة لمتابعة تطورات األزمة مع إیران وبحث سبل معالجة التدخالت اإلیرانیة في الشؤون الداخلیة للدول

الوزاري،المستوىعلىالعربیةالدولجامعةلمجلس159الدورةأعمالھامشعلىاالجتماعوُعقدالعربیة.
المنعقدة بمقر األمانة العامة لجامعة الدول العربیة بالقاھرة.

سوریا
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https://alkhaleejonline.net/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D9%84%D9%82-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D9%8B-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%8B-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%83%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-85-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1
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تعرضت منطقة دیر الزور شرقي(العربیة).طائرات مسیرة أمریكیة تستھدف أسلحة إیرانیة في دیر الزور.15
سوریا، األربعاء، لھجوم بطائرة مسیرة أسفر عن مقتل أربعة أفراد في منطقة تسیطر علیھا الفصائل المدعومة
من إیران. وبحسب العربیة / الحدث، فقد كشفت مصادر غربیة أن الھجوم الذي استھدف أسلحة إیرانیة نفذتھ
الوالیات المتحدة بالتنسیق مع إسرائیل ... وأشار رامي عبد الرحمن مدیر المرصد السوري لحقوق اإلنسان أن

المستودع یقع في منطقة سكنیة مما یؤكد مجددا أن الشاحنات التي تدخل عبر الحدود العراقیة إلى سوریا،
تھرب أسلحة للمیلیشیات اإلیرانیة، تحت غطاء المواد الغذائیة وغیرھا.

.(تلفزیون سوریا)الدفاع األمیركیة: لن نغیر نھجنا في سوریا وتھریب المخدرات یھدد اإلقلیم بالكامل.16
صرحت الوالیات المتحدة أن سیاستھا تجاه سوریا لم تتغیر وأن تھریب المخدرات عبر الحدود السوریة

األردنیة یشكل تھدیًدا للمنطقة ككل.حیث أكدت دانا سترول، نائبة مساعد وزیر الدفاع األمریكي لشؤون الشرق
األوسط ، خالل زیارتھا إلى عمان، أن واشنطن لن تغیر نھجھا تجاه سوریا ولن تطبع عالقاتھا مع نظام األسد،

وفق ما أوردتھ وسائل إعالم أردنیة.

مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة یدعم إنشاء مؤسسة للتحقیق في مصیر المعتقلین السوریین.17
المتحدة عن دعمھ الكامل إلنشاء مؤسسة للتحقیقأعرب مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم(تلفزیون سوریا).

في مصیر المعتقلین السوریین وشدد على ضرورة محاسبة جمیع مرتكبي االنتھاكات في سوریا. تم نقل ھذا
الموقف إلى مفوض األمم المتحدة السامي لحقوق اإلنسان ، فولكر تورك، خالل أول إحاطة لھ عن حالة حقوق
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https://www.alarabiya.net/arab-and-world/syria/2023/03/08/%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%81-%D9%85%D8%AE%D8%B2%D9%86-%D8%B5%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://www.syria.tv/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%86-%D9%86%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%86%D9%87%D8%AC%D9%86%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%AA%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%8A%D9%87%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84
https://www.syria.tv/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D8%B5%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86

