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إیران
نقابات المعلمین اإلیرانیة تتھم خامنئي بـ "اإلرھاب البیولوجي" رداً على حوادث تسمم الطالبات.1

7یومفياحتجاجاتإلىاإلیرانیینالمعلمینلنقاباتالتنسیقيالمجلسدعا.انترناشونال)(إیران
مارس ضد حوادث  تسمیم الطالبات الذي وصفوه بـ "اإلرھاب البیولوجي". و قد اتھمت دار المعلمین
علي خامنئي والمؤسسات الخاضعة لسیطرتھ بالمسؤولیة عن الحوادث ... ھذا وعلى الرغم من وجود

كامیرات المراقبة في معظم المدن، لم یتم اتخاذ إجراءات فعالة للعثور على المتورطین.

زیارة غروس مدیر الوكالة الدولیة للطاقة الذریة إلى إیران حیث یسعى العادة التعاون بین الوكالة.2
الوكالة الدولیة للطاقة الذریة رافائیل جروسيمن المقرر أن یسافر رئیس).العربیة اإلنجلیزیة(وإیران

إلى إیران لعقد "اجتماعات رفیعة المستوى"، حیث تحاول الوكالة إقناع طھران بالتعاون في تحقیق في
آثار الیورانیوم التي تم العثور علیھا في مواقع غیر معلنة. ھذا و قد أدى رفض إیران التعاون مع تحقیق
الوكالة الدولیة للطاقة الذریة في آثار الیورانیوم التي تم العثور علیھا في ثالثة مواقع غیر معلنة، إلى

قیام مجلس محافظي الوكالة الدولیة للطاقة الذریة بإصدار قرار في نوفمبر یطالب إیران بالتعاون بشكل
عاجل مع التحقیق. وقد انتقدت الوكالة الدولیة للطاقة الذریة إیران لفشلھا في إبالغھا مسبقا بالتغییرات

التي تم إجراؤھا على مجموعتین من أجھزة الطرد المركزي المتطورة لتخصیب الیورانیوم بنسبة
لھا.التابعفوردومصنعفيالمائةفي60إلىتصل

إیران(دعا عضو البرلمان األوروبي  وایمرز إلى إنشاء صندوق لدعم اإلضرابات في إیران.3
إلى إنشاء صندوق لدعم الحركة العمالیةدعا عضو البرلمان األوروبي تشارلي وایمرز).انترناشونال

اإلیرانیة باستخدام األصول اإلیرانیة المجمدة. جاء ذلك  في مؤتمر صحفي مع األمیر االیراني المنفي
رضا بھلوي،حیث ناقش ویمرز الحاجة إلى مساعدة العمال اإلیرانیین الذین یواجھون ظروف عمل
صعبة في الكیانات المملوكة للحرس الثوري اإلیراني. واقترح وایمرز كذلك االستیالء على أصول
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الحرس الثوري اإلیراني في الخارج إلنشاء صندوق لدعم اإلضرابات، مشیًرا إلى أنھ یمكن أن یساعد
الشعب اإلیراني على إنھاء النظام الحالي.

تستھدف؛الوالیات المتحدة تصدر مزیدا من العقوبات على إیران وسط دبلوماسیة متعثرة.4
اإلجراءات الجدیدة مبیعات النفط والبتروكیماویات اإلیرانیة، حیث تقول الوالیات المتحدة إنھا

الوالیات المتحدة جولة جدیدة من). فرضتالجزیرة(ملتزمة بخفض صادرات إیران من الطاقة
العقوبات على إیران، تستھدف مبیعات النفط والبتروكیماویات في البالد، مع استمرار تعثر الدبلوماسیة

بین واشنطن وطھران ... وقالت وزارة الخارجیة "إن الوالیات المتحدة ملتزمة بتخفیض فعلي
لصادرات الطاقة االیرانیة و سوف تعاقب أولئك الذین یسھلون تجارة البتروكیماویات" . وطالت

العقوبات شركة مقرھا فیتنام وشركتین مقرھما الصین واثنتین أخریین في إیران وواحدة في اإلمارات
العربیة المتحدة، متھمة إیاھا بالتورط "في نقل أو بیع" النفط والبتروكیماویات اإلیرانیة.

منطقة الخلیج
أعلن.أونالین)(الخلیجكابالتشحنةفيمخبأةمخدرقرصمالیین5تھریبتحبطالسعودیة.5

المتحدث باسم المدیریة العامة لمكافحة المخدرات السعودیة الرائد محمد النجیدي، عن إحباط محاولة
السوري"المتھمأنوأوضح...الشحنكابالتداخلأمفیتامینقرص4،900،000منأكثرتھریب

انتھك نظام أمن الحدود. "وأنھ أحیل إلى النیابة العامة بعد اتخاذ اإلجراءات القانونیة بحقھ.

فيدبيجماركنجحتالیوم).(اإلماراتمخدرقرصملیون34تھریبتحبطالمزدوجة""الضربة.6
البحریة.الجماركإلدارةتابعینجمركیینمركزینعبرمخدرقرصملیون34لتھریبمحاولتینمنع

شحنةفيمخبأةمخدرقرصملیون32.8ضبطالمزدوجة""الضربةعلیھاأطلقالتيالعملیةوشملت
تجاریة من المواد الغذائیة والمعدات الطبیة من دولة آسیویة إلى اإلمارات عبر میناء جبل علي.

ملیون1.2تھریبمحاولةاعتراضفيدیرةمیناءجماركمركزفيمفتشوننجحذلك،إلىباإلضافة
آسیویة.دولةمنقادمةبحریةمركبةفيمخبأةكیلوغرام227.88وزنھاكبتاغونحبة

ألغت(العربي الجدید).ألغت اإلمارات زیارة نتنیاھو في ینایر الماضي خوفا من التوترات مع إیران.7
اإلمارات زیارة مقررة لرئیس الوزراء اإلسرائیلي بنیامین نتنیاھو في ینایر الماضي بسبب مخاوف من
أن تثیر غضب إیران، بحسب تقریر لموقع واال اإلسرائیلي. وكان مكتب نتنیاھو صرح في وقت سابق
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أن الزیارة تأجلت ألسباب لوجستیة. ومع ذلك، كشف ثالثة مسؤولین إسرائیلیین لم یتم الكشف عن
أسمائھم أن اإلمارات تخشى أن یدلي نتنیاھو بتصریحات مناھضة إلیران خالل الزیارة، وھو ما كان

من شأنھ أن یزید التوترات معھا.

الیمن
رفضت ملیشیا(نافذة الیمن).مصادر في صنعاء تكشف عن توجیھات جدیدة للحوثیین لحظر الدوالر.8

الحوثي في   الیمن، المدعومة من إیران، تسلیم التحویالت المالیة للمواطنین بالدوالر األمریكي،
وأصدرت تعلیمات لمحالت الصرافة بتوزیع األموال بالریال الیمني بدالً من ذلك. وتسبب ذلك في

مشاكل للمواطنین الیمنیین الذین یتلقون حواالت مالیة بالدوالر، حیث ترفض محالت الصرافة منحھم
العملة.

مصر
.(الشرق نیوز)مصر تقرر زیادات في األجور والمعاشات التقاعدیة ،بعد قرار برفع أسعار الوقود.9

٪15قدرھاوزیادةبالدولةالعاملینألجوراألدنىالحدبزیادةالسیسيالفتاحعبدالمصريالرئیسأمر
في رواتب المتقاعدین .. سیتم رفع الحد األدنى لألجور حسب الدرجة الوظیفیة حیث بلغت أقل زیادة

شھریاًجنیھ3500بقیمةیعادلھاوماالسادسةالدرجةلموظفياألدنىالحدوسیكونشھریًاجنیھ1000
7000ًالدكتوراهولحامليشھریاً،دوالراً)113( البترولوزارةأعلنتذلك،غضونفيشھریاً.جنیھا

المصریة عن ارتفاع أسعار منتجات البنزین بسبب تقلبات أسعار خام برنت وسعر صرف الجنیھ أمام
الدوالر.

تونس
حثت جبھة اإلنقاذ الوطني(الجزیرة).حركة النھضة تدعو لمظاھرات سلمیة في تونس األحد..10

التونسیة المعارضة وحركة النھضة أنصارھما على تنظیم مظاھرات یوم األحد رغم قرار السلطات
بحظرھما. حیث رفض والي مدینة تونس السماح للجبھة بتنظیم احتجاجات األحد، متھًما بعض قادتھا
ب "التآمر على أمن البالد". واعتقلت السلطات مؤخرا ثالثة من قیادات جبھة اإلنقاذ المعارضة. ھذا
وینظم االتحاد العام التونسي للشغل، أكبر منظمة عمالیة في البالد، مظاھرة یوم السبت في العاصمة

التونسیة قبل االحتجاج المقبل. ومنعت السلطات التونسیة ماركو بیریز مولینا، النقابي اإلسباني
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المسؤول عن التعاون مع إفریقیا وآسیا، من المشاركة في االحتجاج، معتبرة إیاه شخًصا "غیر مرغوب
فیھ".

لیبیا
صوت المجلس(الجزیرة).مجلس الدولة اللیبي یوافق على التعدیل الدستوري للتحضیر لالنتخابات.11

األعلى للدولة في لیبیا لصالح قبول التعدیل الثالث عشر لـ "اإلعالن الدستوري" الذي من شأنھ أن یوفر
أساساً إلجراء انتخابات نیابیة ورئاسیة. یأتي ذلك بعد موافقة مجلس النواب مؤخرا على التعدیل الذي
یؤمل أن ینھي األزمة السیاسیة المستمرة في البالد. في الوقت الحالي، تتصارع حكومتان على السلطة
في لیبیا، أحدھما یعینھ مجلس النواب واآلخر معترف بھ من قبل األمم المتحدة. ترفض حكومة الوحدة
التي یقودھا عبد الحمید الدبیبة، المعترف بھا من قبل األمم المتحدة، تسلیم السلطة ما لم تكن لحكومة

یعینھا برلمان منتخب حدیثًا.

العراق
(وكالة األنباءالعراق یستعد لتوقیع اتفاقیة مع إیران لتأمین كمیات الغاز المطلوبة لفصل الصیف.12

الخمیس، أنھ سیكون ھناك تغییر كبیر في. أعلن وزیر الكھرباء العراقي زیاد علي فاضل،العراقیة)
إنتاج الطاقة خالل موسم الصیف المقبل. وكشف أن الوزارة تسعى لتوقیع اتفاقیة غاز مع إیران لتلبیة

یحتاجونأنھمالوزیروأوضحالطاقة.لمنظومةإضافیةمیغاواطآالف7وتوفیرالمحطاتاحتیاجات
المقبل.الصیففيللمواطنینساعة24مدارعلىالكھرباءلتوفیرالطاقةمنمیغاواطألف35

األمین العام لألمم المتحدة یثیر الجدل بسبب صورة مع قادة المیلیشیات العراقیة المدرجین على.13
العام لألمم المتحدة أنطونیو جوتیریش معأثارت صورة األمین.(الحرة)لوائح العقوبات األمیركیة

قادة الفصائل العراقیة، المدرجین في قوائم العقوبات األمریكیة، ضجة في العراق. ویظھر في الصورة
غوتیریش واقفا بین قیس الخزعلي زعیم میلیشیا عصائب أھل الحق وریان الكلداني زعیم میلیشیا بابل.

فيلدورھما2019دیسمبرفيوشقیقھالخزعليعلىعقوباتاألمریكیةالخزانةوزارةوفرضت
انتھاكات حقوق اإلنسان في العراق وقتل المتظاھرین.

المغرب
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أعرب المغرب واالتحاد(الحرة).یعتزم المغرب واالتحاد األوروبي توسیع الشراكة لتشمل إسرائیل.14
األوروبي عن اھتمامھما بتوسیع شراكتھما لتشمل إسرائیل بحسب ما أعلن وزیر الخارجیة المغربي

ناصر بوریطة ومفوض االتحاد األوروبي لسیاسة الجوار أولیفر فارھیلي بعد اجتماع في الرباط. و قال
الجانبان أنھما یخططان لتطویر "تعاون إقلیمي ثالثي" بین المغرب واالتحاد األوروبي وإسرائیل في

المجاالت ذات االھتمام المشترك.

سوریا
(تلفزیونبعد الزلزال ، ارتفع عدد النازحین في شمال غرب سوریا إلى أكثر من ملیوني شخص.15

النازحین في المخیمات والمالجئ في شمالأفاد فریق "منسقو االستجابة السوریة" أن عددسوریا).
فيداخلیًاالنازحینعددزادقدو...فبرایر6زلزالبعدشخصملیونيیتجاوزاآلنسوریاغرب
والمالجئ.المخیماتداخلنازح2،016،344بإجماليبالمائة10.1بنسبةسوریاغربشمال

توفیت المعارضة(تلفزیون سوریا).وفاة المعارضة السوریة بسمة قضماني بعد صراع مع المرض.16
السوریة واألستاذة بمعھد العالقات الدولیة الفرنسیة، بسمة قضماني، بعد صراع مع المرض، الیوم

الخمیس، حیث نعاھا السوریون على مواقع التواصل االجتماعي.

. دعا)العربیة(األمین العام لألمم المتحدة یحث األمم المتحدة على إعادة المواطنین من مخیم سوریا.17
األمین العام لألمم المتحدة أنطونیو جوتیریش إلى سرعة إعادة األجانب المحتجزین في مخیم الھول

سیئ السمعة في سوریا والذي یأوي عوائل عناصر تنظیم داعش. یضم مخیم الھول المترامي األطراف
عائالتأفرادذلكفيبماشخص،50000منأكثرسوریاشمالفياألكرادیدیرهالذيوالمزدحم

مقاتلي داعش المشتبھ بھم باإلضافة إلى النازحین السوریین والالجئین العراقیین. ما یقرب من نصف
فيموجودمخیمأسوأإنأقولأنفيشكأدنىلدي"لیس...عاًما12عنأعمارھمتقلالمخیمسكان

عالم الیوم ھو مخیم الھول، مع أسوأ الظروف الممكنة للناس ومعاناة ھائلة لألشخاص الذین قد تقطعت
بھم السبل ھناك لسنوات".  بحسب غوتیریش

إسرائیل واألراضي الفلسطینیة
(تایمز أوفقال وزیر المالیة سموتریتش أن على إسرائیل أن "تمحو" بلدة حوارة الفلسطینیة.18

على إسرائیل أن "تمحو" بلدة حوارةواقترح الوزیر الیمیني المتطرف بتسلئیل سموتریتشإسرائیل).
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https://www.alhurra.com/morocco/2023/03/02/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D8%AA%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%B9-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%AA%D9%87%D9%85%D8%A7-%D9%84%D8%AA%D8%B4%D9%85%D9%84-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
https://www.syria.tv/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B2%D8%AD%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%84-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://www.syria.tv/%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B3%D9%85%D8%A9-%D9%82%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B6
https://english.alarabiya.net/News/middle-east/2023/03/02/UN-chief-urges-nations-to-repatriate-citizens-from-Syria-camp-
https://www.timesofisrael.com/israel-should-wipe-out-palestinian-town-of-huwara-says-senior-minister-smotrich/


الفلسطینیة في الضفة الغربیة.ھذا وقد  صرح سموتریتش، وزیر المالیة والوزیر المسؤول عن الشؤون
المدنیة في الضفة الغربیة، بھذا التصریح في أعقاب ھجوم نفذه إرھابي من حوارة أسفر عن مقتل
شقیقین إسرائیلیین. ورد المستوطنون المتطرفون بالھجوم على أنحاء البلدة، مما أسفر عن مقتل

فلسطیني بالرصاص وإصابة عدد آخر بجروح بالغة.

(یدیعوت400-إسالجويالدفاعبصواریخإیرانبتزویدروسیاتقومأنإسرائیلتخشى.19
غیر مسبوق"  مع إیران، بما في ذلك فيذكرت بلومبرج أن روسیا عرضت"تعاونًا دفاعیًااحرونوت).

400-إسالجويالدفاعلنظامیمكنللخبراء،ووفقًاالجوي.والدفاعواإللكترونیاتالصواریخمجاالت
علىللطائراتحمراء"منطقةیخلقممامیالً،155إلىیصلبمدىجویةأھدافیضربأن،

ارتفاعات عالیة". وبینما لم تؤكد روسیا بعد ما إذا كانت ستزود إیران باألسلحة، فإن تقاربھا المتزاید مع
إیران أثار مخاوف.

(یدیعوت احرونوت).تتطلع إسرائیل إلى نقل الحجاج الفلسطینیین إلى السعودیة لتخفیف التوترات.20
أفادت مصادر أن إسرائیل تدرس السماح للفلسطینیین من الضفة الغربیة بالسفر مباشرة من مطار
رامون إلى المملكة العربیة السعودیة ألداء فریضة الحج في مكة. وتجري دراسة ھذه المبادرة بعد

تصاعد العنف في اآلونة األخیرة، لكن الموافقة علیھا ستعتمد على تعاون الحكومة السعودیة. ھذا وقد
أوصى جھاز األمن الداخلي اإلسرائیلي ومنسق أنشطة الحكومة في جیش الدفاع اإلسرائیلي بالموافقة

على الخطوة.

تركیا
(تلفزیون سوریا).الفروف وجاویش أوغلو یبحثان تطبیع العالقات بین أنقرة والنظام السوري.21

ناقش وزیر الخارجیة الروسي، سیرغي الفروف، والتركي مولود جاویش أوغلو تطبیع العالقات بین
تركیا والنظام السوري في االجتماع الوزاري لمجموعة العشرین في نیودلھي. وذكرت الخارجیة

الروسیة أنھا تركز على العمل مع دول المنطقة لتطبیع العالقات التركیة مع النظام السوري مع بذل
جھود مشتركة للقضاء على التھدیدات اإلرھابیة.

صوت(وكالة األناضول).البرلمان التركي یصوت باإلجماع لتشكیل لجنة تحقیق بعواقب الزالزل.22
البرلمان التركي باإلجماع على تشكیل لجنة للتحقیق في آثار زلزال كھرمان مرعش الذي وقع في أوائل
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https://www.ynetnews.com/article/bkulgbcco
https://www.ynetnews.com/article/sy8ztm0rs
https://www.syria.tv/%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%88%D9%81-%D9%88%D8%AC%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%B4-%D8%A3%D9%88%D8%BA%D9%84%D9%88-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%86%D9%82%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D9%8A%D8%B5%D9%88%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D9%84%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84-%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%A8%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%84-/2835840


فبرایر. تھدف اللجنة إلى التحقیق في جمیع جوانب تداعیات الزلزال، بما في ذلك إنشاء مباٍن مقاومة
للزالزل وإجراءات لزیادة كفاءة مشروع التحول الحضري.
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