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                                                          2020 تشرين األول  18 – 12
 سيرز -المركز السوري                                     

 : الوضع السوري  أواًل:
المنكوبة بالحرائق ومعاينة الخراب في ظل استمرار  رأس النظام بشار األسد في زيارة إلى قرى الساحل  -

 سيطرته. 
  ألهالي كمساعدات  دوالر مليار  7  مبلغ تخصيص  سيريتل لشركة القضائي الحارس يطلب من  مخلوف رامي -

 . الحرائق ومتضرري  الساحل
 .حلب  شرقي المحررة المناطق إلى منبج من للقادمين الدادات  عون  معبر يفتح السوري  الوطني الجيش -
 .الجنوبي  إدلب  بريف  معراتة قرية قرب  ميدانية ومدافع دبابات  ينشر  التركي الجيش -
 حيث  للمحروقات  المستوردة" وتد " شركة قبل من المحرر السوري  الشمال في المحروقات  بأسعار جديد  ارتفاع -
 .(المنزلي الغاز سطوانةوأ األوربي والمازوت  البنزين)
 االستعداد  بغية 9  بالنقطة المعروفة حماة شمال مورك في المراقبة نقطة بإخالء يقوم  التركي الجيش -

 . الروسي االحتالل قوات  عليها سيطرت  التي  المناطق من لالنسحاب 
  لنقل ذهابه أثناء األسد  ميليشيات  من قنصه جراء أريحا مدينة أبناء من" معتوق  نبيل محمد " استشهاد  -

 . حماة شمال مورك في التركية بالنقطة الخاصة المعدات 
 . الهول مخيم من بالخروج الزور دير نازحي من لدفعة تسمح" قسد "ميليشيات  -
 المحاميد  طه أبو القيادي و( صواريخ قصي أبو) الملقب " الكراد  أدهم" الحر الجيش  في السابق القيادي مقتل -
  عودتهم أثناء درعا، شمال تبنة بلدة  مفرق  من بالقرب إثر استهدافهم من قبل مجهولين   آخرين أشخاص  ثالثةو 

 . دمشق العاصمة من
 . بدمشق األركان  هيئة  دماغية وهو من ضباط سكتة إثر" الصالح محمد  جاسم " الركن العميد  هالك -
  والموارد  والعدل والتعليم والثقافة  التجارة وزراء هم: سوريين وزراء 7  على عقوبات  يفرض  األوروبي االتحاد   -

 .والنقل والمالية المائية
 

 : الوضع اإلقليميثانيًا: 
 

  لبنان: *
 .الموت  على  يرميهم من وهناك الروسي والسندان اإليرانّية المطرقة بين سورية دروز: جنبالط وليد   -
 .هللا حزب  لمواجهة ومستعد  مقاتل ألف 15 لديّ  : لجنبالط جعجع سمير اللبنانية القوات  حزب   رئيس -
 .الحدود  لترسيم  المتحدة األمم برعاية  الصهيوني والجانب  لبنان بين المباشرة غير  المفاوضات  بدء -
 .هللا حزب  بوجود  لبنان مع سالم ال :نتنياهو -
 



   السعودية: *
 حظر دخول البضائع التركية إلى المملكة وحظر بيعها.  -
 . قطر مع الخليج زمة أ لحل نتطلع :األدنى الشرق  لسياسة واشنطن معهد  مع لقاء في الخارجية وزير -
 

 وسط احتفال رسمي.  البحرين في صهيونية طائرة أول هبوط :البحرين *
  24الـ مهلة انتهاء قبل إسرائيل  مع التطبيع بشأن قرار التخاذ   اجتماًعا تعقد   السودانية الحكومة :السودان* 

 . األمريكية
 

 * تركيا:
 .تحتلها  التي األذربيجانية المناطق تخلي  أن األرمينّية القوات  على: الروسي لنظيره  التركي الدفاع وزير -
  االستفزازات  سمتهاأ ما بوقف وتطالب  المتوسط شرق  في  تركية تنقيب   سفينة نشر من  قلقها عن تعرب  فرنسا -

 .التركية
  سورية من كل في والتطورات  وأرمينيا أذربيجان بين االشتباكات  هاتفي  اتصال في يناقشان وبوتين أردوغان -

 . وليبيا
 . التركي نظيره  من بدعوة  أنقرة إلى يصل القطرية المسلحة القوات  أركان رئيس  -
  يمكن. بالمثل سترد  تركيا فإن   اإلقليمية القضايا في االيجابي للعمل اإلرادة مصر أظهرت  إن :كالين ابراهيم -

 .المتوسط وشرق  وفلسطين ليبيا بشأن مصر مع مشترك بشكل العمل
  متر مليار 85  بحجم األسود  البحر في جديد  حقل اكتشاف عن  ُيعلن أردوغان طيب  رجب  التركي الرئيس -

 .الطبيعي الغاز من مكعب 
 

 * إيران:
 لكل دوالر.ألف ريال  304الريال اإليراني يهبط لمستوى قياسي جديد بلغ  -
 . كورونا بفيروس" صالحي أكبر علي" االيرانية النووية الطاقة منظمة رئيس إصابة -
 إدارة قرار رغم أكتوبر 18  من ابتداء إذن بدون  التقليدية األسلحة وشراء تصدير  لها يحق  أنه تعلن إيران  -

 . طهران على األسلحة حظر فرض  إعادة ترامب 
  حظر رفع بعد  صيني روسي إيراني عسكري   تعاون : اإليراني البرلمان في القومي األمن لجنة باسم المتحدث  -

 . إيران عن التسلح
 .لألسلحة ايران  استيراد  على األممي الحظر انتهاء يعلن ظريف -
  وبيع شراء في يساهم كيان  أو فرد  أي على عقوبات  لفرض  سلطاتها الستخدام  مستعدة واشنطن: بومبيو -

 . إيران إلى األسلحة
 

 :الوضع الدوليثالثًا: 
   * الواليات المتحدة األمريكية:



 . الدبلوماسيين بعثات  تستهدف والتي العراق في الميليشيات  تدعم إيران: بومبيو  -
 . الصومال من األمريكية القوات  النسحاب  خطط بوضع يطالب  ترامب  -
 .البالد  سيقود  من هو الراديكالي اليسار فإن االنتخابات   في بايدن فاز إذا: ترامب  -
 .التاريخ في مرشح أسوأ" أمام خسرت  إذا البالد  سأغادر: ترامب  -
 . كورونا بفيروس  إصابة ماليين 8 الـ حاجز  تتخطى المتحدة الواليات  -
 

  :* أرمينيا وأذربيجان
 .النار إطالق وقف لمراقبة كاراباخ في السالم حفظ قوات  نشر يجب : الروسي الخارجية وزير -
 . كاراباخ بشأن للنزاع  عسكري  حل هناك يكون   أن يمكن  بأنه التركي الموقف مع نتفق ال: الفروف -
 

  المعارض  تسميم بسبب  روسيا ضد  عقوبات  على باإلجماع  يوافقون  األوروبي االتحاد  خارجية وزراء :ايسرو * 
 " نافالني"
 

  :فرنسا* 
 كورونا.  فيروس تفشي  لمواجهة الكبرى  الفرنسية المدن من وعدد  باريس في ليلي تجول حظر فرض  -
مقتل معلم تاريخ فرنسي على يد طالب من أصول شيشانية بعد عرض المعلم صورًا مسيئة للنبي محمد   -

 عليه السالم بدعوى تعليم الطالب حرية الرأي والتعبير. 
  لهجوم ضحية وهو واإليمان، التعبير حرية ُيعلم كان ألنه اليوم، جبان بشكل ُقتل مواطنينا أحد : ماكرون  -
 ". إسالمي إرهابي"
 

 . كورونا تفشي  بسبب   نوفمبر في ببرلين  المقررة األوروبية القمة إلغاء  تعلن ميركل :ألمانيا* 
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