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العناوين:
 معاناة أهل الخٌام سببها القادة اللئام" ,ومن جنٌف ..الراعً األمرٌكً ٌؤكد :أن عودة الالجئٌن بعٌدة
المنال.
 الربا محرم فً العسر والٌسر .قلٌله وكثٌره حرام ! وأردوغان ال ٌخدع إال نفسه.
 قائد احتالل بغداد سنة  .. 3002وزٌرا للدفاع فً فرٌق باٌدن.
التفاصيل:
بلدي نيوز /أعادت الفرقة الرابعة من فوات النظام المدعومة من إٌران ،اقتحام الرٌف الغربً لمحافظة درعا.
وأعادت انتشارها فً قرى المزٌرٌب والٌادودة وخراب الشحم برٌف درعا الغربً .ونصبت عددا من الحواجز
عسكرٌة على مداخل ومخارج القرى .تم اعتقال عدد من المواطنٌن منذ صباح الٌوم ولم ٌطلق سراحهم حتى
اآلن.
بلدي نيوز /كثفت عصابات أسد ،السبت ،قصفها المدفعً والصاروخً على قرى وبلدات رٌف إدلب الجنوبً،
شمال غربً سورٌا .وقال ناشطون ،إن قوات النظام استهدفت بعدد من قذائف المدفعٌة الثقٌلة بلدتً "البارة
وكنصفرة" فً منطقة جبل الزاوٌة برٌف إدلب الجنوبً ،دون وقوع أضرار بشرٌة .تزامنا مع تحلٌق ّ
مكثف
لطائرات روسٌا الحربٌة فً سماء رٌف إدلب الشرقً والجنوبً ،دون تنفٌذ أي غارات جوٌّة .من جهته ,أنشأ
الجٌش التركً نقطتان عسكرٌتان ،الجمعة ،فً بلدة قسطون من سهل الغاب برٌف حماة .وسط انتشار مكثف
للقوات التركٌة ،على طرٌق حلب – الالذقٌة الدولً المعروف باتستراد  ،M4وذلك من الجهة الجنوبٌة لمدٌنة
إدلب ،قبل تسٌٌر دورٌة تركٌة منفردة على األوتوستراد الدولً.
منبر األمة /نشرت قناة منبر األمة على منصة ٌوتٌوب ,الجمعة ,مقطعا مصورا بعنوان" :معاناة أهل الخٌام
بسبب القادة اللئام" ,تناولت فٌه إحدى الحرائر أسباب وصول النازحٌن والمهجرٌن إلى ما وصلوا إلٌه ,وكٌفٌة
الخروج منها ,وجاء فٌه( :مقطع صوتً).
 /geneva.usmission.govألقى مارك كاساٌر القائم بأعمال بعثة الوالٌات المتحدة لدى المنظمة الدولٌة فً
جنٌف ,كلمة بالده الجمعة فً مؤتمر هٌئة المفاوضات السورٌة حول الالجئٌن ,فقال كاساٌر :لقد كانت األمم
المتحدة واضحة فً أن الظروف المواتٌة لعودة الالجئٌن لم ٌتم تلبٌتها حالٌا فً سورٌا ،بل إنها فً الواقع بعٌدة
المنال .وأكد كاساٌر على أن الحل الدائم الذي سٌساعد فً تمهٌد الطرٌق لعودة لالجئٌن ,ممكن فقط ,من خالل
العملٌة السٌاسٌة المحددة فً قرار مجلس األمن رقم  .3322وفً الترجمة العملٌة لخطاب الحل السٌاسً
األمرٌكً ,قال المبعوث األممً الخاص إلى سورٌا غٌر بٌدرسون ،أن المفاوضات السورٌة لم تجلب حتى اآلن
"تغٌٌرات ملموسة" أو "رؤٌة حقٌقٌة" ,وفً مؤتمر صحفً عقده بٌدرسون فً مكتب األمم المتحدة بمدٌنة جنٌف،
الجمعة ،قال إن هناك حاجة إلى تعاون دولً لحل األزمة السورٌة ،موضحا أن الجولة الخامسة من اجتماعات
اللجنة الدستورٌة السورٌة ستبدأ فً جنٌف السوٌسرٌة فً  32كانون الثانًٌ /ناٌر الجاري ،مشٌرا أنه سٌجتمع
بشكل منفصل مع الرؤساء المشاركٌن للنظام والمعارضة ٌوم  32كانون الثانًٌ /ناٌر .واعتبر بٌدرسون ،أن ما
تم تحقٌقه فً ملف تبادل المعتقلٌن إلى اآلن “مخٌب لآلمال” ،ولم ٌشهد الملف أي تقدم حقٌقً.

راديو الكل /قال المتحدث باسم هٌئة التفاوض ٌحٌى العرٌضً ،الجمعة ،فً تصرٌح لقناة روسٌا الٌوم ،إن “أٌاد
خارجٌة لها هدف من خلخلة الهٌئة ونسف مصداقٌتها خاصة أنها الجهة الوحٌدة التً تسعى للتمسك بالقرار
الدولً” ،دون أن ٌحدد هذه األٌادي .والتقى ممثلون عن منصتً موسكو والقاهرة وزٌر الخارجٌة الروسٌة
سٌرغً الفروف فً موسكو الخمٌس ،لبحث الخالفات داخل هٌئة التفاوض ،فً وقت أرسلت السعودٌة رسالة
إلى الهٌئة تبلغها وقف نشاط مكتبها فً الرٌاض إلى حٌن حل هذه الخالفات .ما ٌعنً تجمٌد عمل المكتب.
وحسب مصادر فً منصة موسكو ،فقد "ناقش المجتمعون وضع العملٌة السٌاسٌة الراهن وضرورة الدفع باتجاه
التنفٌذ الكامل للقرار  ،3322وت ّكون الوفد من رئٌس منصة موسكو قدري جمٌل ،ومهند دلٌقان ،وجمال سلٌمان
ممثال عن منصة القاهرة ،باإلضافة إلى خالد المحامٌد العضو السابق فً هٌئة التفاوض ,وعراب تسلٌم حوران,
الذي تسببت محاولة ضمه لمنصة القاهرة بتفجر الخالفات بٌن أعضائها .وتدعم السعودٌة ومصر منصتً
موسكو والقاهرة وهٌئة التنسٌق بدمشق ،فٌما تدعم تركٌا وقطر الكتل التً تمثل االئتالف والفصائل العسكرٌة
وما ٌسمون المستقلٌن الحالٌٌن.
 /Arammeأعلن فراس طالس ،نجل وزٌر الدفاع األسبق ،عن تفاصٌل االجتماع بٌن نظام أسد ومسؤولٌن من
كٌان ٌهود .وقال طالس ،فً منشور على صفحته فً موقع "فٌسبوك"" :لم ٌعقد اجتماع بٌن بشار أسد أو فرٌقه
فً حمٌمٌم مع المسؤولٌن من كٌان ٌهود ،وإنما اجتمع "علً مملوك" بـ"ٌوسً كوهٌن" "رئٌس الموساد" فً
مكان آخر".
 /hizb-ut-tahrir.infoتحدث الرئٌس أردوغان فً اجتماع المجلس التنفٌذي دٌك ( .)DEIKوقد انتقد نسبة
الربا المرتفعة ،بٌنما شدد على االنضباط المالً .وذكر أردوغان أنه ٌعرف كٌف تستغل البنوك عالم األعمال
وقال "أنا ضد الفوائد العالٌة" .ولكن "عندما ٌكون ذلك مناسبا ،نتحدث عن جعل تركٌا جنة الربا .مزٌد من
الضوء فً تعلٌق :كتبه السبت أحمد سابا( :مقطع صوتً).
األناضول /أجرى وزٌر الدفاع األمرٌكً الجدٌد ،لوٌد أوستن ،اتصاال هاتفٌا مع ٌنس ستولتنبرغ ،أمٌن عام حلف
شمال األطلسً(ناتو) ،الجمعة ،فً أول اتصال دولً له بعد تولٌه منصبه .وبحسب بٌان وزارة الدفاع األمرٌكٌة
فإن "المسؤولٌن تناوال القٌم المشتركة ،وقوة الردع للناتو ،وهٌكله الدفاعً ،والشراكة األمنٌة القائمة ،وبعثات
الحلف فً كل من أفغانستان والعراق" .والجمعة ،وافق مجلس الشٌوخ األمرٌكً ،على تعٌٌن الجنرال أوستٌن،
وزٌرا للدفاع فً إدارة الرئٌس جو باٌدن .واحتاج للحصول على استثناء خاص من الكونغرس كونه تقاعد
مؤخرا وتم ترشٌحه لمنصب ٌخصص عادة للمدنٌٌن .ووصفته مصادر عسكرٌة أنه على اطالع كبٌر بما ٌجري
فً الشرق األوسط» .فٌما ٌعرفه العراقٌون جٌدا فقد كان قائد القوات األمرٌكٌة التً دخلت بغداد عام  ،3002ثم
انتقل إلى أفغانستان حتى العام  ،3002وفً  3002تولى قٌادة فٌلق متعدد الجنسٌات فً العراق.

