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العراق
(العربیةوزیر الدفاع األمیركي  یتعھد بمواصلة بقاء القوات األمریكیة في العراق خالل زیارتھ لبغداد.1

خالل زیارة یوم الثالثاء إلى العراق  لم یتم االعالن عنھاقال وزیر الدفاع األمریكي لوید أوستن،اإلنجلیزیة).
إنحسین،بصداملإلطاحةالمتحدةالوالیاتقادتھالذيالغزومنعاًما20منیقربمابعدتأتيومسبقا

واشنطن ملتزمة بالحفاظ على وجودھا العسكري في البالد ...وقال أوستن للصحفیین بعد لقائھ رئیس الوزراء
العراقي محمد السوداني ... " إن القوات األمریكیة مستعدة للبقاء في العراق بدعوة من الحكومة العراقیة". لدى

ومساعدةالمشورةبتقدیمتقومسوریافيإضافيجندي900والعراقفيجندي2500حالیًاالمتحدةالوالیات
.2014فيالبلدینكالفيواسعةمساحاتعلىاستولتالتيداعش،محاربةفيالمحلیةالقوات

قال وزیر الدفاع لوید.(رووداو)قتال داعش ھو ھدف واشنطن الوحید في العراق: وزیر الدفاع األمیركي.2
أوستن بعد وصولھ إلى العاصمة بغداد یوم الثالثاء، مع اقتراب الذكرى العشرین للغزو األمریكي للعراق
..."نحن نركز على مھمة ھزیمة داعش. وقال أوستن في مؤتمر صحفي ببغداد "نحن ھنا لیس ألي غرض

آخر"، مضیفًا أن القوات األمریكیة مستعدة للبقاء في العراق بدعوة من الحكومة ... من المقرر أن یزور أوستن
عاصمة إقلیم كردستان، أربیل، في وقت الحق من الیوم للقاء الرئیس والقائد العام للقوات المسلحة لإلقلیم ،

نیجیرفان بارزاني.

(الشرق األوسطوزیرة الخارجیة األلمانیة تدین الھجمات اإلیرانیة عبر الحدود خالل زیارتھا للعراق.3
عاًما20نحوبعدالعراقیةللعاصمةزیارةخاللبربوك،أنالینااأللمانیةالخارجیةوزیرةقالتاالنجلیزیة).

على الغزو الذي قادتھ الوالیات المتحدة، إن الھجمات الصاروخیة اإلیرانیة عبر الحدود العراقیة غیر مقبولة
وتعرض المدنیین واالستقرار اإلقلیمي للخطر. وقالت خالل زیارتھا یوم الثالثاء "إن النظام اإلیراني بھجماتھ
الصاروخیة ال یظھر فقط أنھ یقمع شعبھ بتھور ووحشیة، بل إنھ یعرض حیاة الناس واستقرار المنطقة بأكملھا
للخطر بسبب إصراره على التمسك بالسلطة". یذكر أن طھران أطلقت العام الماضي صواریخ على قواعد
لجماعات كردیة في شمال العراق تتھمھا بالتورط في االحتجاجات ضد القیود التي تفرضھا على النساء مما

تسبب في نزوح مئات األكراد اإلیرانیین ومقتل البعض منھم.
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إیران
من غیر المحتمل أن تدین الوكالة الدولیة للطاقة الذریة إیران في اجتماع مجلس إدارتھا ھذا األسبوع.4

یكون ھناك أي إدانة إلیران في اجتماع الوكالةیشیر مسؤولون غربیون إلى أنھ لن(إیران انترناشونال).
الدولیة للطاقة الذریة ھذا األسبوع في أعقاب زیارة رئیس الوكالة لطھران في نھایة األسبوع الماضي. ھذا و قد

تمت دعوة رافائیل غروسي، المدیر العام للوكالة الدولیة للطاقة الذریة، من قبل النظام اإلسالمي في محاولة
من النظام إلظھار الشفافیة، ولمحاربة تداعیات العقوبات المریرة التي تعیق اقتصاد البالد. وتلقى جروسي

تعھدات بأن الجمھوریة اإلسالمیة ستتعاون مع الوكالة الدولیة لحل القضایا العالقة فیما یتعلق بمراقبة األنشطة
النوویة السابقة، لكن التعھدات التي قطعتھا إیران لم یتم تفصیلھا بشكل واضح. وكان غروسي قد أعلن في

مؤتمر صحفي یوم االثنین أنھ ال یمكنھ ضمان أي تغییرات ملموسة أو أن شفافیة أكبرمن قبل النظام اإلیراني
ستنجم بسبب زیارتھ.

أعلنت وزارة الداخلیة اإلیرانیة،(إندبندنت العربیة).النظام اإلیراني یعلن اعتقال متسببین بتسمم الطالبات.5
الثالثاء، عن أولى االعتقاالت بقضیة تسمیم مئات طالبات المدارس خالل الثالثة أشھر الماضیة، وقال نائب

وزیر الداخلیة مجید میر أحمدي للتلفزیون الرسمي، إن "العدید من األشخاص اعتقلوا في خمس محافظات و أن
التحقیقات متواصلة ". ولم یذكر تفاصیل عن ھویات المعتقلین أو مالبسات اعتقالھم أو مدى تورطھم في ھذه

القضیة الغامضة التي تثیر غضبًا كبیًرا في إیران، حیث تطالب عائالت التلمیذات السلطات بالتحرك.

في تصریحات.( تسنیم نیوز)إیران تدعي تطویر صواریخ بالیستیة یمكنھا إصابة أھداف بحریة متحركة.6
یوم االثنین، قال رئیس أركان القوات المسلحة اإلیرانیة اللواء محمد حسین باقري أن إیران اكتسبت المعرفة

الفنیة إلنتاج صواریخ بالیستیة قادرة على ضرب الوحدات البحریة المتحركة. وأضاف أنھ تم اختبار الصاروخ
بنجاح ویتم إنتاجھ بكمیات كبیرة، مشیًرا إلى أن إیران اآلن من بین الدول الثالث الوحیدة في العالم التي لدیھا

الخبرة في تصنیع ھذه الصواریخ  كما قال إن الصاروخ الجدید سیضمن أمنًا ملحوظًا في البحار المحیطة
كیلومتر.1000منأكثرقطرھانصفدائرةضمنبإیران

منطقة الخلیج
عین أمیر قطر الشیخ تمیم بن حمد آل ثاني الشیخ.(الخلیج أونالین)أمیر قطر یعین رئیسا جدیدا للوزراء.7

محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئیسا جدیدا للوزراء خلفا للشیخ خالد بن خلیفة بن عبد العزیز آل ثاني ... ولد
مناصبعدةشغل.2003عامقطرجامعةمنوتخرج1980عامثانيآلالرحمنعبدبنمحمدالشیخ

بمیلھمعروفوھوالخلیجيالنزاعإلنھاءالجھودقاد.2016عاممنذالخارجیةوزیرآخرھاكاندبلوماسیة
إلى التعاون والمشاركة متعددة األطراف.
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الشرق(وزیر الخارجیة السعودي یدعو للحوار مع إیران ویقول إن الوضع في سوریا "غیر مقبول".8
وجود أي تباین في العالقات بین بالدهنفى األمیر فیصل بن فرحان، وزیر الخارجیة السعودي،).األوسط

واإلمارات العربیة المتحدة، مؤكدا أن التقاریر التي تتحدث عن تباعد في العالقات بین البلدین "مبالغ فیھا" ..
وأكد األمیر فیصل بن فرحان، أن االتفاق النووي مع إیران "لیس مثالیاً، ویجب أن یعالج مخاوف دول الجوار"،
وأضاف: "نحن منفتحون على الحوار مع إیران»" ...وكشف وزیر الخارجیة السعودي، عن وجود حوار لعودة

سوریا إلى الحضن العربي، "لكن من المبكر الحدیث عن ذلك"، إال أنھ شدد بالقول: "یوجد إجماع على أن
الوضع في سوریا لیس مقبوالً".

(العربیةوزیر الخارجیة السعودي: السیاسة السعودیة بعدم زیادة إنتاج النفط ھذا العام صحیحة.9
إن القرارات بشأن إنتاج النفط التي اتخذتھا دولقال وزیر الخارجیة السعودي یوم الثالثاءاإلنجلیزیة).

مجموعة أوبك بلس تعكس اإلجماع في المجموعة، وأن سیاسة المملكة العربیة السعودیة الحالیة  المتمثلة في
أنھا لن ترفع اإلنتاج ھذا العام صحیحة. وقال األمیر فیصل بن فرحان للصحفیین في لندن "نقول دائما إننا

ملتزمون باستقرار السوق و أن السوق ال تحتاج إلى أي تغییرات في اإلنتاج حتى نھایة العام."

لبنان
قال مسؤول(نھارنت).ستبدأ شركة توتال انرجیز الفرنسیة أعمال التنقیب في لبنان في أواخر سبتمبر.10

بالشركة إن شركة توتال إنرجي الفرنسیة العمالقة للنفط ستبدأ التنقیب عن احتیاطیات الغاز المحتملة في البلوك
فيواإلنتاجللتنقیبالعامالمدیرمارتینیر،الديرومانوقالأیلول.سبتمبرأواخرفي9رقماللبنانيالبحري
"سیتمحمیة،عليوالنقلالعامةاألشغالوزیرمعبیروتفيُعقداجتماععقب،TotalEnergiesشركة

اإلعالن عن نتائج عملیات الحفر في نھایة ھذا العام".

أعلنت وزارة الخارجیة اللبنانیة الیوم(الشرق األوسط).لبنان یستعید حق التصویت في األمم المتحدة.11
(الثالثاء)، أن لبنان الذي یمر بأزمة مالیة خانقة، استعاد حق التصویت في األمم المتحدة بعد دفع مستحقات

لبنانإنغوتیریشوقالسنوات.ثالثخاللالثانیةللمرةخسرهقدكانأنبعدوذلك.2023و2022عامي
األجنبیةبالعملةدیونھاسدادعنالدولةوتخلفتالتصویت.حقالستعادةدوالرملیون1.8حواليلسدادبحاجة

المجاالتجمیعفياإلنفاقتقلیصمعالوقتذلكمنذكبیرحدإلىعاجزةوأصبحت2020عامفي

سوریا
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(عنببسبب جرائم عنف جنسي، االتحاد األوروبي یفرض عقوبات على الحرس الجمھوري في سوریا.12
فرض االتحاد األوروبي عقوبات على تسعة أفراد وثالثة كیانات متورطة في جرائم عنف جنسيبلدي).

وانتھاكات لحقوق المرأة، بما في ذلك الحرس الجمھوري السوري ... یوم الثالثاء، و قد نقلت وكالة فرانس
برس عن مصادر دبلوماسیة أن االتحاد األوروبي فرض عقوبات على ھیئات وأشخاص في ستة دول، وھي

سوریا وإیران وروسیا وبورما وجنوب السودان وأفغانستان ... یعتبر الحرس الجمھوري من أقوى التشكیالت
العسكریة المقاتلة ضمن صفوف قوات النظام السوري، والمسؤولة عن حمایة العاصمة دمشق من أي تھدید.

وتنتشر فرقھا على مداخل العاصمة االربعة اضافة الى انتشارھا في المحافظات األخرى.

تركیا
المتحدة،األممقالتصباح).(دیليدوالرملیار100تتجاوزقدتركیازلزالأضرارإنتقولالمتحدةاألمم.13

الثالثاء، إن االضرار الھائلة  الناجمة عن الزالزل التي ضربت جنوب تركیا الشھر الماضي تقدر بأكثر من
النتعبراجتماعفيللصحفیینالمتحدةلألممالتابعالتنمیةبرنامجمنفینتونلویزاوقالتدوالر.ملیار100
أنمضیفة،دوالر"ملیار100منأكثرستبلغوحدھااألضرارأنبالفعلالواضح"منعنتابغازيوالیةمن

فيفبرایر6فيدرجة7.6و7.7قوتھابلغتالتيالزالزل"تسببت.ذلك.أكثرمنالتعافي"ستكونتكالیف
أضرارأوانھیارإلىوأدىشخص45000منأكثرمقتلعنأسفرمماتركیا،جنوبفيالنطاقواسعدمار

مبنى.ألف230منألكثرجسیمة

منسق اإلغاثة التابع لألمم المتحدة: سلسلة التورید العالمیة غیر قادرة على إمداد تركیا بالخیام الكافیة.14
في تركیا، ألفارو رودریغیز، إن الحاجة ماسة للخیام إثرقال المنسق المقیم لألمم المتحدة(وكالة األناضول).

الزلزال المدمر الذي ضرب جنوبي البالد، مؤكدا أن سلسلة التورید العالمیة عاجزة عن تلبیة ھذا االحتیاج.. لم
تأتيحیثدوالرملیون100بمقدارإالأشھرثالثةغضونفيدوالرملیارلجمعالمتحدةاألممنداءتمویلیتم

معظم المساعدات من الوالیات المتحدة وألمانیا. وأشار رودریغیزإلى أن ھناك حاجة إلى مساھمات إضافیة
الزلزال.منتضررتوالیة11فيیعیشونشخصمالیین9لحوالياإلنسانیةاالحتیاجاتلتلبیة

إسرائیل واألراضي الفلسطینیة
(تایمزإرھابي حادثة حوارة المزعوم بین ستة فلسطینیین قتلوا في غارة للجیش اإلسرائیلي على جنین.15

ممیت في بلدة حوارة شمال الضفة الغربیة ھو واحداإلرھابي المزعوم وراء ھجوم إطالق نارأوف إسرائیل).
من ستة فلسطینیین قتلوا عندما داھمت القوات اإلسرائیلیة جنین وتبادلت إطالق النار مع مسلحین یوم الثالثاء.

العاماألمنجھازوقالالعملیة.فيقتلعاما)49(خروشةحسینالفتاحعبدإنفلسطینیونمسؤولونوقال
(الشاباك) إن خروشة، عضو في حماس من مخیم عسكر لالجئین بالقرب من نابلس، ھو اإلرھابي الذي فتح
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https://www.timesofisrael.com/at-least-6-palestinians-killed-as-idf-raids-jenin-in-apparent-hunt-for-huwara-gunman/


ھالیلاإلسرائیلییناألخوینمقتلإلىأدىممافبرایر،26فيحوارةفيتسیركانتإسرائیلیةسیارةعلىالنار
ویاجل یانیف.

دیرمر وھنغبي یجتمعان مع كبار المسؤولین األمریكیین في العاصمة وسط توترات في الضفة الغربیة.16
اجتماعات مع نظرائھم األمریكیین في. عقد اثنان من كبار المسؤولین اإلسرائیلیین(تایمز أوف إسرائیل)

واشنطن یوم االثنین في الوقت الذي كانت فیھ إدارة بایدن تفكر في منع دخول وزیر إسرائیلي دعا إلى "محو"
بلدة فلسطینیة بأكملھا األسبوع الماضي. وقد التقى وزیر الشؤون اإلستراتیجیة رون دیرمر ومستشار األمن

القومي تساحي ھنغبي بوزیر الخارجیة األمریكي أنتوني بلینكین ومستشار األمن القومي جیك سولیفان لمناقشة
سعي إیران للحصول على الطاقة النوویة وتھدیدھا للمنطقة، لكن المحادثات تضمنت أیًضا التركیز على العنف

المستمر في الضفة الغربیة، وفقًا للقراءات األمریكیة ... ناقش بلینكن ودیرمر وھنغبي العالقات األمریكیة
اإلسرائیلیة، وااللتزام بمنع إیران من تطویر سالح نووي والعمل المشترك لدفع "التعاون المتبادل بشأن

التھدیدات التي تشكلھا إیران"، وكذلك العنف األخیر في إسرائیل والضفة الغربیة و "ضرورة اتخاذ جمیع
األطراف خطوات الستعادة الھدوء وتھدئة التوترات".

شمال أفریقیا
الجزائرياإلسالميأجرى).24فرانس(24لفرانسحصریةمقابلةیمنحإفریقیاشمالفيالقاعدةزعیم.17

24لفرانسحصریةمقابلةاإلسالمي،المغرببالدفيالقاعدةلتنظیمالحاليالزعیمالعنابي،یوسفعبیدةأبو
،2021عامماليفياختطفالذيدوبواأولیفییھالفرنسيالصحفيتحتجزمجموعتھأنرسمیًافیھاأكد

وناقش دور الجماعات الجھادیة في منطقة الساحل ... وعندما سئل عما إذا كان تنظیم القاعدة في بالد المغرب
اإلسالمي یخطط لھجمات في فرنسا، قال العنابي إن نزاع مجموعتھ مع فرنسا اقتصر على القضایا المحلیة في
منطقة الساحل وأفریقیا على نطاق أوسع. ومضى في انتقاد القادة الغربیین لفشلھم في االعتراف بأن مصالح

القاعدة في بالد المغرب اإلسالمي كانت حصریة في أفریقیا.
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