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سوریا
.)الحدث(قائد قوات سوریا الدیمقراطیة: لسنا جزء من حزب العمال الكردستاني وتركیا ستھاجم كوباني في فبرایر.1

قال قائد قوات سوریا الدیمقراطیة مظلوم عبدي في مقابلة الیوم الخمیس أنھ یتوقع أن تھاجم تركیا عین العرب (كوباني)
في فبرایر وال یعرف حتى اآلن ما إذا كانت روسیا أو النظام السوري أو إیران أو الوالیات المتحدة ستوقفھ. وقال أیًضا

إن قوات سوریا الدیمقراطیة لیست جزًءا من حزب العمال الكردستاني ، وھي مشروع سوري ، وترید في النھایة أن
تكون قوة تحت سلطة الحكومة السوریة.

ظھور متلفز حصري ألول مرة لقائد الجیش السوري الحر المدعوم أمیركیاً في التنف جنوب شرق سوریا المقدم.2
الجنرال ماكفارالند من القیادة المركزیة األمریكیة یقوم بزیارات. قال المقدم  القاسم إن)(تلفزیون سوریافرید القاسم

دوریة لھم ، مضیفا أن زیارتھ األخیرة أمس كانت لبدء المزید من التدریب للقوات السوریة على كیفیة مكافحة ھجمات
الطائرات بدون طیار. وتأتي ھذه الزیارة بعد استھداف قاعدة التنف قبل أیام بثالث طائرات مسیرة. و بشأن األوضاع

المعیشیة في مخیم الركبان ، قال القاسم إنھم یتواصلون مع دول المنطقة إلیجاد حل وأوضح أن مجموعتھ تقوم بعدة
دوریات لوقف تھریب الكبتاغون إلى األردن.

أعلنت السلطات القضائیة في ریف حلب الشمالي والمدعومة من تركیا ، عن اعتقال ستة عشر عنصرا من تنظیم.3
بالتعاون بین مقاتلین سوریین والسلطات التركیة في غازي. تمت العملیة(زمان الوصل)الدولة اإلسالمیة في حلب

التحقیق.ذمةعلىمتھًما16أصلمن15بحبسقراًراحلبفيالقضائیةالسلطةأصدرتحیثعنتاب

واسعة. في مداھمة(عنب بلدي)“قسد” تعلن اعتقال “والي الرقة” التابع لتنظیم الدولة اإلسالمیة شمال شرقي سوریا.4
النطاق شنتھا قوات سوریا الدیمقراطیة والقوات األمریكیة في الرقة والطبقة وضواحیھما لمحاربة إرھاب داعش ،

الدولةخالیابقیادةبتكلیفھالمیثانأحمدعطااعترفوقدھذاشخًصا.68منأكثراعتقالتمإنھاإلعالموسائلقالت
المدینة.فياألمنمقرعلىاألولكانون/دیسمبر26ھجومعنمسؤولیتھوأعلنالرقةفياإلسالمیة

. استولت الملیشیات اللبنانیة واإلیرانیة علىاألوسط)(الشرق«حزب هللا» یواصل السطو على عقارات جنوب دمشق.5
مخازن كبیرة مخصصة للخضار في جنوب دمشق و حولتھا إلى مقار لعناصرھا كما استولت مجموعات من

المیلیشیات نفسھا على فیالت مھجورة في الصبورة إحدى  المناطق األكثر ثراًء في دمشق.

اإلعالم السوري یسلط الضوء على رسالة من الكونغرس موجھة إلى الوزیر بلینكن تعرب عن القلق العمیق من.6
رئیس لجنة الشؤون الخارجیة في مجلس النواب األمریكيبعث.(عنب بلدي)سیاسة الوالیات المتحدة تجاه سوریا

بلینكن أعرب فیھا عن قلقھ الشدید من سیاسة إدارة بایدنإلى وزیر الخارجیة األمریكي أنتونيبرسالةمایكل ماكول
تجاه سوریا وحثھ على اتخاذ إجراءات فوریة لضمان عدم السماح بأي استثمار في سوریا معتبرا أنھ قد یكون شكال من

أشكال التطبیع.
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https://youtu.be/4PW-mnhgwfw
https://www.youtube.com/watch?v=Rj-MSrhhnIA
https://www.youtube.com/watch?v=Rj-MSrhhnIA
https://www.zamanalwsl.net/news/article/151450/
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https://foreignaffairs.house.gov/press-release/biden-admin-eroding-leverage-over-assad-mccaul-presses-state-to-reevaluate-early-recovery-aid/


العراق
خبر عاجل: من المرجح أن یفوز العراق بحكم للمحكمة التجاریة الدولیة ضد تركیا بشأن الترتیبات النفطیة بین تركیا.7

وھاب على تویتر یوم الخمیس أن المحكمة التجاریة الدولیة فيأفاد الباحث بالل( بالل عبد الوھاب- تویتر).وأربیل
باریس مستعدة إلصدار حكم تحكیم لصالح بغداد في دعوى رفعھا العراق ضد تركیا. وزعمت بغداد أن سماح أنقرة

لحكومة إقلیم كردستان بتصدیر النفط عبر خط األنابیب العراقي التركي دون موافقة بغداد یعد انتھاًكا التفاقیة خط
األنابیب بین البلدین.

وقع البلدان مذكرة تفاھم ثنائیة.( باس نیوز)رئیس الوزراء العراقي یوقع اتفاقیة شراكة استراتیجیة مع فرنسا.8
لمكافحة الفساد واستعادة األموال العراقیة المنھوبة ، واتفاقیة شراكة استراتیجیة لزیادة التعاون االقتصادي واألمني

  وإعالن مشترك حول الحفاظ على التراث الثقافي واآلثار.

ناقش رئیس وزراء إقلیم كردستان مسرور بارزاني الحكم القضائي العراقي مع منسق شؤون الشرق األوسط في.9
االتحادیة العراقیة العلیا قرارا یمنع بغداد من إرسال. حیث أصدرت المحكمة(باس نیوز)البیت األبیض بریت ماكغورك

أملھخیبةعنبارزانيالوزراءرئیسوأعرب.2022عاممناألخیرینللشھریناالتحادیةالموازنةمنأربیلحصة
من حكم المحكمة في ظل "األجواء اإلیجابیة" وتحسن العالقات بین أربیل وبغداد ، ووصف الحكم بأنھ "ذو دوافع

سیاسیة وتجاوز لسلطة المحكمة".

تناولت المباحثات.(باس نیوز)رئیس اقلیم كوردستان نیجیرفان بارزاني یزور تركیا لبحث العالقات في مجال الطاقة.10
العالقات بین حكومة إقلیم كوردستان والحكومة الفیدرالیة العراقیة ، بما في ذلك المفاوضات لحل القضایا العالقة بین

الجانبین واالستفادة من الفرص الحالیة لتوسیع الشراكة المشتركة بین العراق وإقلیم كوردستان مع تركیا في مجال
الطاقة ، والذي یمكن أن یسھم بفاعلیة في ملء الفراغ وتلبیة احتیاجات العالم الیوم ، وخاصة في أوروبا وذلك في

مجاالت الغاز الطبیعي والطاقة ".

(العراقاخبار العراق تسلط الضوء على تقریر "ذا ھیل" الذي یكشف عن تواطؤ محتمل بین إقلیم كوردستان وتركیا.11
، أن حكومة إقلیم كردستان سمحت بالضربات التركیة رغمكشفت صحیفة "ذا ھیل" األمریكیة ، الیوم الخمیس.نیوز)

معارضة بغداد ، فیما أشارت إلى أن الخالفات بین األحزاب الكردیة تنذر بحرب أھلیة.

لبنان
األمریكيالدوالرمقابللبنانیةلیرة56000منیقربماإلىالعملةانخفاضمعالمركزيالبنكضداحتجاجات.12

إطارات سیارات بالقرب من البنك المركزي في بیروتأغلق محتجون لبنانیون طرًقا وأحرقوا.(میدل إیست آي)
ورددوا ھتافات مناھضة لحاكم البنك المركزي ریاض سالمة ، مع ھبوط العملة المحلیة الضعیفة إلى مستوى متدني

جدید أمام الدوالر.

الخلیج
وصلت شحنة الیوم.)(الشرق األوسطالسلطات السعودیة تصادر ثالثة مالیین حبة كبتاغون مخبأة في ألواح خشبیة.13

للمملكة.الشرقيالمیناءإلىالبحرعبركبتاغونحبة2،972،400منمكونة
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https://twitter.com/BilalWahab/status/1618793010002788352?s=20
https://twitter.com/BilalWahab/status/1618793010002788352?s=20
https://www.basnews.com/en/babat/792869
https://www.basnews.com/en/babat/792865
https://www.basnews.com/en/babat/792865
https://www.basnews.com/en/babat/792836
http://aliraqnews.com/%d8%aa%d9%82%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d8%a3%d9%85%d8%b1%d9%8a%d9%83%d9%8a%d8%a5%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%82-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d8%a7%d9%86%d9%8a-%d8%aa%d8%b1%d9%83%d9%8a-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%86/
https://www.middleeasteye.net/video/lebanese-protest-against-central-bank-currency-drops-new-low
https://aawsat.com/home/article/4120426/%D8%A5%D8%AD%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%A8-3-%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%AD%D8%A8%D8%A9-%D9%83%D8%A8%D8%AA%D8%A7%D8%BA%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9


تركیا
قال.(وكالة األناضول)بسبب "المناخ السیاسي الحالي" ، تركیا تؤجل االجتماع الثالثي القادم مع السوید وفنلندا.14

مولود جاویش أوغلو في مؤتمر صحفي مشترك مع نظیره الصربي إیفیكا داتشیتش ، إن االجتماع الذي سیعقد بموجب
لھ".معنى"ال،والسویدوفنلنداتركیاقبلمن2022یونیوفيالموقعةالثالثیةالمذكرة

(وكالةوزیر الخارجیة التركي ینتقد وزیر الخارجیة األمریكي السابق بومبیو بشأن مزاعم تركیا في كتابھ األخیر.15

ووزیر الخارجیة التایالندي دون برامودویناي في. في مؤتمر صحفي مشترك مع نائب رئیس الوزراءاألناضول)
العاصمة أنقرة ، قال جاویش أوغلو إن مزاعم بومبیو بأن تركیا لم تكن قادرة على محاربة داعش ، وبالتالي فإنھ تم

اتخاذ قرار الشراكة مع وحدات حمایة الشعب ھي مزاعم غیر واقعیة. وتابع: "ثانًیا ، فإن الجیش الوحید في الناتو الذي
داعشمنإرھابي4500منأكثرعلىقضینالقدالتركي.الجیشھوداعشإرھابیيضدمباشرةمعاركفيشارك

یسمحلمأنھوذكر2019لعامبنسمعإردوغاناجتماععنأیًضاأوغلوجاویشتحدثوالعراق".سوریامنكلفي
للوزیر بومبیو بدخول االجتماع الفردي بین أردوغان وبنس مدعیا أن الوزیر كان یعاني من انھیار نفسي.

إیران
FIDEبطولةفيشاركتأنبعد.انترناشونال)(إیرانإیرانمنھربتشطرنجبطلةیلتقياإلسبانيالوزراءرئیس.16

World Rapid and Blitz Chessإلىالعودةبعدمتحذیًراالشریعةخادمسارساداتتلقتالحجاب،ارتدائھابدون
إیران واضطرت إلى طلب اللجوء. الیوم تم استضافتھا من قبل رئیس الوزراء اإلسباني بیدرو سانشیز في مدرید للعب

مباراة شطرنج بینھما.

ناقش رئیس الموانئ والمنظمة.(طھران تایمز)طھران تسعى إلى التعاون مع طوكیو لتطویر البنیة التحتیة للموانئ.17
یومطھرانفيالیابانيالسفیرمعوالتدریبوالعبورالتحتیةالبنیةمجالفيالتعاون)PMO(اإلیرانیةالبحریة

الثالثاء. حیث أبدت الیابان اھتمامھا باالستثمار في میناء شھید رجائي في مقاطعة ھرمزجان و الذي سبق لھا التفاوض
في مجال التعاون البحري في ھذا المیناء.

و ذكرت المصادر أنھ  تم صد الھجوم في حین توفي(عرب نیوز).ھجوم مسلح على السفارة األذربیجانیة في طھران.18
موظف یعمل لدى وكاالت إنفاذ القانون األذربیجانیة المسؤولة عن حمایة السفارة ، وأصیب آخر.

مصر
عبد. قرر الرئیس المصري(األھرام أون الین)القاھرة ونیودلھي لالرتقاء بالعالقات الثنائیة إلى شراكة استراتیجیة.19

الفتاح السیسي ورئیس الوزراء الھندي ناریندرا مودي االرتقاء بالعالقات بین البلدین - خاصة العالقات السیاسیة و
.العالقات في مجاالت األمن والدفاع والطاقة واالقتصاد - إلى مستوى الشراكة االستراتیجیة

29.84عندلھسعرأدنىالبالدعبرالبنوكفيالدوالرسعرسجلإندبندنت).(مصرالخمیسالیوممصرفيالدوالرسعراستقرار.20

للدوالر.
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https://www.aa.com.tr/en/europe/next-tripartite-meeting-with-sweden-finland-postponed-due-to-current-political-environment-turkiye/2798323
https://www.aa.com.tr/en/europe/next-tripartite-meeting-with-sweden-finland-postponed-due-to-current-political-environment-turkiye/2798323
https://www.iranintl.com/en/202301265215
https://www.tehrantimes.com/news/481253/Tehran-Tokyo-seek-expansion-of-port-maritime-co-op-in-Persian
https://www.arabnews.com/node/2239941/middle-east
https://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/1234/485006/Egypt/Foreign-Affairs/UPDATED-Cairo-and-New-Delhi-to-elevate-bilateral-r.aspx
https://www.egyptindependent.com/us-dollar-price-stabilizes-in-egypt-on-thursday/

