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العناوين:
 الطٌران الروسً ٌشن غارات متتالٌة على رٌف الالذقٌة الشمالً ,ومدفعٌة النظام تقصف جبل الزاوٌة
وسهل الغاب.
 كٌان ٌهود ٌواصل اعتقاالته فً فلسطٌن ,وتصرٌحات بلٌنكن صفعة للمعوّ لٌن على تغٌر اإلدارة
األمرٌكٌة.
 تفجٌر دام فً العراق ٌحصد عشرات الضحاٌا ,ومظاهرات ضد الوجود الفرنسً فً مالً.
التفاصيل:
بلدي نيوز – الالذقية /شنت الطائرات الحربٌة الروسٌة غارات متتالٌة طالت محٌط قرٌة الكبٌنة برٌف الالذقٌة،
بالتزامن مع تحلٌق لطٌران االستطالع ،صباح الٌوم  ،برٌف حماة .وأفاد ناشطون ،بأن الطائرات الحربٌة
الروسٌة قصفت بـ 5غارات بالصوارٌخ شدٌدة االنفجار محٌط قرٌة الكبٌنة شمال الالذقٌة ،مع ساعات الصباح
األولى .فً السٌاق ،قصفت قوات األسد بالمدفعٌة الثقٌلة والصوارٌخ كالا من "تالل الكبانة ،وعٌن عٌسى" فً
جبل األكراد شمال الالذقٌة ،و"فلٌفل ،وكفرعوٌد ،والفطٌرة ،وسفوهن" فً جبل الزاوٌة جنوب إدلب،
و"القرقور" ،و"الزقوم" فً سهل الغاب برٌف حماة الغربً دون تسجٌل أي إصابة تذكر.
بلدي نيوز /قال موقع "صوت العاصمة " ،إن حاجزا مؤقتا ٌتبع للمخابرات الجوٌة اعتقل الشابٌن "محمد
المصري" و"هاشم المصري" اللذٌن ٌنحدران من بلدة كناكر ،أثناء مرورهما فً منطقة السومرٌة متوجهٌن نحو
دمشق .وأضاف الموقع ،أن المعتقلٌن المذكورٌن خضعا لعملٌة التسوٌة األخٌرة فً كناكر قبل أشهر ،وانضما
إلى صفوف المٌلٌشٌا المحلٌة التابعة للفرقة الرابعة.
زمان الوصل /وصلت تعزٌزات عسكرٌة جدٌدة تابعة لعصابات النظام ،الٌوم الخمٌس ،إلى محافظة درعا قادمة
من العاصمة دمشق .وقال موقع حلب الٌوم إن التعزٌزات العسكرٌة التً تضمنت أكثر من عشرة دبابات
باإلضافة لعدد كبٌر من عناصر المشاة ،وصلت إلى منطقة “الضاحٌة” البوابة الغربٌة لمدٌنة درعا .الجدٌر
بالذكر أن الفرقة الرابعة التابعة لقوات النظام هددت قبل أٌام ،بعملٌة عسكرٌة تستهدف بلدات رٌف درعا
الغربً ،بالتزامن مع انسحاب عناصرها من منطقة الضاحٌة إلى مناطق أخرى.
شام /أعرب "االئتالف العلمانً السوري" الموالً للغرب فً بٌان له الٌوم ،عن تمنٌاته بالتوفٌق والنجاح للرئٌس
األمرٌكً "جو باٌدن" مع تولً إدارته مهامها ،راجٌا ا أن ٌكون عهد خٌر وأمان وازدهار .وزعم االئتالف أن
الدٌمقراطٌة والحكم الرشٌد الذي تمكن الشعب األمرٌكً ومؤسساته من حماٌتها هً ما ٌتطلع الشعب السوري
إلى تحقٌقه ،وال بد من خطوة مباشرة وحقٌقٌة تجاه تحقٌق مشروع الحكم الرشٌد والدٌمقراطٌة وحقوق اإلنسان
فً سورٌة برعاٌة األطراف الدولٌة المؤمنة بحقوق الشعوب .وأمل االئتالف أن تكون األولوٌة القصوى خالل
السنوات القادمة هً لتكرٌس القانون الدولً وحماٌة المدنٌٌن ودعم نضال الشعوب فً سبٌل الحرٌة والحكم
الرشٌد .وعبر االئتالف عن تطلعه إلى بناء عالقة فعالة وإٌجابٌة وتعاون جاد مع إدارة الرئٌس باٌدن ،بما ٌضمن
إنجاز خطوات حقٌقٌة تضمن الوصول إلى حل سٌاسً حقٌقً فً سورٌة ,وتنفٌذ القرار  5552ومحاسبة
مجرمً الحرب.

قدس اإلخبارية /ش ّنت قوات كٌان ٌهود ،اللٌلة الماضٌة وفجر الٌوم ،حملة دهم واعتقاالت فً مناطق مختلفة
بالضفة المحتلة .ففً الخلٌل ،اعتقلت قوات االحتالل  6فلسطٌنٌٌن .وفً رام هللا ،اعتقلت قوات االحتالل  2شبان
من بلدة كوبر شمالً المدٌنة .وفً أرٌحا ،اعتقلت قوات االحتالل فلسطٌنٌا ،من مخٌم عقبة جبر لالجئٌن جنوبً
المدٌنة .وفً جنٌن ،اعتقلت قوات االحتالل ،شابٌن من بلدتً ٌعبد وقباطٌة جنوب غرب المدٌنة .وفً البٌرة
اعتقلت قوات االحتالل فلسطٌنٌة من حً البالوع.
مكتب فلسطين /قال وزٌر الخارجٌة األمرٌكً الجدٌد إن الرئٌس باٌدن ٌرى أن التسوٌة الوحٌدة للصراع
الفلسطٌنً "اإلسرائٌلً" والقابلة لالستمرار هً حل الدولتٌن ،ولكنه شكك بإمكان تحقٌق هذا الحل على المدى
القصٌر ،ودعا بلٌنكن "الٌهود" والفلسطٌنٌٌن فوراا إلى تجنب اتخاذ خطوات تزٌد هذه العملٌة تعقٌداا .وبخصوص
قرارات الرئٌس السباق ترامب المتعلقة باعترافه بالقدس عاصمة لـ"كٌان ٌهود" ونقل السفارة إلٌها أكد بلٌنكن أن
إدارة باٌدن ستلتزم بها .جاءت تلك التصرٌحات خالل جلسة استماع عقدها مجلس الشٌوخ للمصادقة على تعٌٌنه
وزٌرا للخارجٌة ..تحمل تصرٌحات بلٌنكن فً طٌاتها الكثٌر من الحقائق السٌاسٌة ،ومن هذه الحقائق أن العداء
للمسلمٌن وألهل فلسطٌن ال ٌتغٌر بتغٌر الرئٌس أو اإلدارة األمرٌكٌة ،وأن كل إدارة تحافظ على إنجازات اإلدارة
التً تسبقها فٌما ٌتعلق بتصفٌة قضاٌا المسلمٌن ومنها قضٌة فلسطٌن ،وأن الخط العرٌض لسٌاستهم هو حفظ أمن
كٌان ٌهود بما ٌحفظ وٌخدم مصالح الوالٌات المتحدة .وإن هذه التصرٌحات فٌها إجابة شافٌة لكل من عوّ ل على
تغٌر اإلدارة األمرٌكٌة أو رحٌل ترامب إلنقاذ قضٌة فلسطٌن ،فكما بٌّن بلٌنكن فإن إدارة باٌدن ستلتزم بما قدمه
ترامب من هداٌا لكٌان ٌهود ،وستعمل على منع وضع المزٌد من العراقٌل أمام مشروع الدولتٌن ،وبطبٌعة الحال
ستكون تلك السٌاسات بمثابة إبر تخدٌر ألهل فلسطٌن وللعرب والمسلمٌن ،بٌنما ٌستمر كٌان ٌهود ٌتوسع وٌتمدد
فً أرض فلسطٌن وٌفرض سٌاسات األمر الواقع .آن لألمة اإلسالمٌة ،وهً تشاهد انشغال الدولة األولى بترتٌب
وضعها الداخلً وترى عجزها عن تصفٌة قضٌة فلسطٌن ،أن تستعٌد دولتها وسٌادتها وسلطانها فتحل قضاٌاها
وتشرع فً سٌاستها الخارجٌة وفق األحكام الشرعٌة فتحرر فلسطٌن وتعٌدها درة تاج البالد اإلسالمٌة.
الجزيرة /ارتفعت إلى  25قتٌال و 111جرحى حصٌلة تفجٌرٌن صباح الٌوم الخمٌس فً سوق شعبً مكتظ فً
ساحة الطٌران (وسط بغداد) .وقال وزٌر الصحة العراقً إن معظم الجرحى غادروا المستشفٌات .وقال المدٌر
العام للدفاع المدنً فً العراق إن إحصاء ضحاٌا التفجٌر المزدوج وسط بغداد ما زال مستمرا ،واتهم تنظٌم
الدولة بالوقوف وراء الهجمات .وأوضح بٌان لوزارة الداخلٌة العراقٌة أن الشخص األول فجّر نفسه فً سوق
"البالة"" ،بعد أن ادعى أنه مرٌض فتجمع الناس حوله" .وأضاف أن الشخص الثانً فجر نفسه "بعد تجمع الناس
لنقل الضحاٌا الذٌن أصٌبوا فً التفجٌر األول" .وسُمع دوي االنفجار فً كل أنحاء العاصمة ،وانتشر جنود فً
الساحة بكثافة ،وأغلقوا الطرق المؤدٌة إلى مكان االنفجار .ولم تتبن أي جهة الهجوم حتى اآلن.
سبوتنيك /تحدث وزٌر الخارجٌة اإلٌرانً ،محمد جواد ظرٌف ،عن العالقات مع الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة،
ومسألة اعتبارها عدوا دائما .وقال ظرٌف ،فً مقابلة مع صحٌفة "اعتماد" اإلٌرانٌة ،بث مقطع منها الٌوم
الخمٌس ،على "توٌتر"" ،لم أقل إنها عدوة ,وأنا مسؤول فقط عن تصرٌحاتً .لقد دفعت ثمن المحادثات مع
الوالٌات المتحدة عندما حدثت للمرة األولى" .وأضاف ،إن "دوره كوزٌر خارجٌة إلٌران كان بارزا فً إبرام
االتفاق النووي ،لكن دوره فً السٌاسة الخارجٌة كان صفرا" ،مؤكدا أنه "لعب دورا محدود جدا فً صٌاغة
السٌاسات اإلقلٌمٌة لطهران".
الجزيرة /تصدت قوات الشرطة فً مالً لمظاهرة مناهضة للوجود العسكري الفرنسً فً البالد .وحسب تقارٌر
إعالمٌة محلٌة ،فإن مئات األشخاص ملؤوا أمس األربعاء ساحة االستقالل بالعاصمة باماكو للمشاركة فً

مظاهرة مناهضة لفرنسا ،غٌر أن السلطات منعتها بسبب التدابٌر االحترازٌة المفروضة لمواجهة فٌروس
كورونا .واستخدمت عناصر الشرطة غاز الفلفل لتفرٌق المتظاهرٌن الذٌن رددوا هتافات مناهضة لفرنسا.
وحسب تقارٌر إعالمٌة ،فقد تنامت حالة الغضب ضد الوجود الفرنسً بعد وقوع أحداث راح ضحٌتها مدنٌون،
فً الوقت الذي أكدت فٌه السلطات العسكرٌة الفرنسٌة أنها تواجه من تصفهم بالمتشددٌن .وبداٌة الشهر الجاري،
أفاد مسؤول محلً فً دولة مالً بأن أكثر من  111مدنً قتلوا فً غارة جوٌة استهدفت منطقة موبتً (وسط
البالد).

