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 التقرير األسبوعي ألهم التطورات والمتغيرات
                                                         2020 تشرين األول 25 – 19

 سيرز -المركز السوري 
 :الوضع السوري  أواًل:

 . في قدسيا بدمشق األسد بعبوة ناسفة استهدفت سيارتهمقتل عدنان األفيوني مفتي دمشق وريفها لدى نظام  -
 الجيش التركي ينهي إخالء نقطة المراقبة في مورك بالكامل. -
 بنسبة مئة بالمئة.  شهر خالل الثانية للمرة والمازوت  البنزين سعر رفعي  نظام األسد  -
  15وتحرير الشام ما أدى إلى مقتل نحو  غارة لطيران التحالف استهدفت اجتماعًا لقادة من حراس الدين  -

 .إدلب  غربي جكارة منطقة في شخصًا وعدد من الجرحى
 . يعتقد أنه روسي الشرقي حلب  بريف جرابلس مدينة قرب  الكوسا قرية في" الفيول" سوق  على مجهول قصف -
 هيئة تحرير الشام تسيطر على عّدة مقرات تتبع أحرار الشام. -
 ."كورونا" بفيروس إصابته يعلن" مصطفى  الرحمن عبد " المؤقتة السورية الحكومة رئيس -
 اإلفراج عن العميد أحمد رحال في غازي عينتاب وعودته إلى اسطنبول. -

 :  :الوضع اإلقليميثانياً
  لبنان: *
  اللبناني هللا حزب  في بالقيادي تتعلق معلومات  أي حول  دوالر مليون  جائز خمسة  تضع مريكيةاأل الخارجية  -
 .واليمنسورية   في الحزب  عمليات  لقيادة  " طبطبائي علي  هيثم"
 . اللبنانية الحكومة بتشكيل لتكليفه الحريري  يستدعي ون ميشيل ع -
   :اإلمارات *
 . تأشيرة بدون  مارات اإل بدخول  للصهاينة سمح قرار إماراتي مرتقب ي  -
 . وقت  أقرب  في بينها وبين الكيان الصهيوني سفارات  بفتح  مطالب إماراتية -
 . السودان عن  نيابة ألمريكا  دوالر مليون  335 البالغة المالية  التعويضات  دفع على وافقت  اإلمارات  :كوشنر -
 سوء  بعد   العالج  لتلقي  صهيوني  لمشفى"  عريقات   صائب "   يةفلسطين السلطة ال  مفاوضي  كبير  نقل  :فلسطين  *

 . بكورونا صابته إ جراء الصحية حالته
  :السودان* 
  األمريكيين اإلرهاب  لضحايا كتعويضات  دوالر مليون  335 دفع على وافقت  السودانية الحكومة: مب اتر   -

 .التعويضات  مبلغ إيداع بمجرد  لإلرهاب  الراعية الدول قائمة من السودان اسم رفع وسيتم وعائالتهم
 .لإلرهاب  الراعية الدول الئحة  عن  السودان اسم رفع رسمياً  الكونغرس من يطلب  ترامب  -
 . بينهما العالقات  تطبيع على وافقا والسودان الصهيوني الكيان أن أعلن مب اتر   :األبيض  البيت  -
 .رهاب اإل قائمة على اللبناني هللا حزب  وضع  على وافق السودان -
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 بعد إعالنه التطبيع.  دوالر مليون  370  قدرها منحة السودانية الحكومة يمنح الدولي البنك -
  تقوض  التي االستفزازية  السياسات  على الرد  ضرورة  على واليونان قبرص  قادة مع  اتفقنا: السيسي :مصر* 

 .االستقرار
 * تركيا:

  سارية تبقى أن وأشك  المستوى  رفيعي مسؤولين بين  تتم لم ليبيا في النار إطالق وقف اتفاقية: أردوغان -
 .المفعول

  والقنصلية مريكيةاأل والسفارة تركيا، في األميركيين والمواطنين المصالح على هجمات   من أميركي تحذير -
 بشكل مؤقت.  عملها تعلق

 . القادم األسبوع لها مخطط كان عسكرية  لتدريبات  واليونان تركيا بإلغاء يرحب  الناتو عام مينأ -
 أردوغان: ماكرون يحتاج لعالج نفسي.  -
 إيران:* 
 .الماضي شباط منذ  األولى للمرة كورونا بفيروس واحد  يوم في بةخمسة آالف إصا :  اإليرانية الصحة وزارة  -
 . األسلحة استيراد  عن الحظر رفع بعد   التسلح سباق تدخل لن طهران: موسكو في اإليراني السفير -

 :  :الوضع الدوليثالثاً
   * الواليات المتحدة األمريكية:

  خطوط تدعم بأنشطة لقيامهم  كونغ وهونغ بالصين وأفراد  كيانات  على عقوبات   تفرض   واشنطن: بومبيو -
 . اإليرانية الشحن

  وحسن قاووق  نبيل اللبناني  هللا لحزب  المركزي  المجلس  في العضوين على عقوبات  فرض : األمريكية لخزانةا -
 . إيرانية كيانات  وخمسة البغدادي

  :وأذربيجان* أرمينيا 
  وقف الخارجيين الالعبين على  ويجب  كاراباخ في النار إطالق لوقف كبير جهد  لبذل نحتاج: الفروف -

 . التصعيدية اللهجة
 . زنغيالن مدينة على  يسيطر األذري  الجيش -
 . النهاية حتى سنقاتل كاراباخ، لنزاع دبلوماسي حل هناك يعد  لم فصاعدا، اآلن من  :األرمني الخارجية وزير -
   :ايسرو * 
 . الرئاسية االنتخابات  اقتراب  مع مولدوفا في لثورة باإلعداد  واشنطن يتهم الروسية االستخبارات  رئيس -
 .خاباروفسك إقليم في Su-34   نوع مقاتلة قاذفة تحطم -
 . جنازته في سنشارك عظمى كدولة روسيا دفن  يريد   من: بوتين فالديمير -
  :فرنسا* 
 طعن المرأتين مسلمتين في باريس. عملية  -
 . الفرنسي" هافر  لو" ميناء في ضخم حريقاندالع  -


