نشرة أخبار الصباح ليوم االثنين من إذاعة حزب التحرير والية سوريا
2021/01/25م
العناوين:
 حوران إلى الواجهة مجددا.
 مستشار األمن القومً األمرٌكً ٌإكد :التمسك الثابت للرئٌس باٌدن بؤمن كٌان ٌهود".
 مسلسل االنفجارات فً العراق نتاج المحتل وأذنابه ..وظرٌف الخارجٌة اإلٌرانٌة فمه ٌدٌنه !.
التفاصيل:
عنب بلدي /خٌر النظام السوري أشخاصا فً مدٌنة طفس برٌف درعا الغربً بتسلٌم أنفسهم لقواته أو الترحٌل
إلى مناطق سٌطرة المعارضة شمالً سورٌا ،وأعطى النظام مهلة حتى العاشرة من صباح االثنٌن ،لخلدون
الزعبً قائد فرقة “فجر اإلسالم” فً “الجٌش الحر” سابقا ،وإٌاد جعارة ،إٌاد الغانم ،محمد جاد هللا الزعبً
(قٌادي سابق) ،وطارق صبٌحً الذي قتل تسعة عناصر من قوى األمن الداخلً فً بلدة المزٌرٌب برٌف درعا،
فً  4من أٌار  ،0202ردا على مقتل ابنه .واستعاد المدافعون عن مدٌنة طفس النقاط التً تقدم إلٌها النظام
األحد ،وأظهرت صور لـ ”تجمع أحرار حوران” المحلً ،قال إنها بطاقات شخصٌة لقتلى قوات النظام ،التً
حاولت التقدم على أطراف طفس وبلدة الٌادودة .وكانت قوات النظام تراجعت من محٌط مدٌنة طفس ،وذلك بعد
اجتماع ضم “اللجنة المركزٌة” ووفدا من “اللواء الثامن” الذي ٌقوده أحمد العودة ،وضباط من “الفرقة الرابعة”
واللجنة األمنٌة .وكانت قوات النظام قصفت صباح األحد محٌط طفس من الجهة الجنوبٌة الغربٌة ،واستهدفت
مقرا عسكرٌا للقٌادي السابق ضمن الفصائل خلدون الزعبً .وحاصرت قوات النظام المدٌنة أمس ،وسٌطرت
على مبنى الري ،وهددت باقتحامها ما لم ٌسلم السكان السالح المتوسط وٌخرج النازحون من المدٌنة ،مع
المطالبة بتسلٌم عدد من األشخاص للنظام ،أو ترحٌلهم للشمال السوري .عناد جعبار القائد العسكري المستقل فً
المناطق المحررة ,رأى :أنه لوال أن النظام لم ٌآمن جانب قواد الفصائل وعدم فتح جبهات إدلب ورٌفً حلب
وخاصة الساحل لما تجرأ اآلن باقتحام طفس بدرعا .الناشط والمعلق السٌاسً أحمد أبو الزٌن(:تعلٌق) .فً ذات
السٌاق تداول ناشطون فً األراضً المحررة صوتٌة لحرّة من حرائر الشمال تستنصر عناصر الفصائل للفزعة
لدرعا(:مملف صوتً).
 /syria.tvقبٌل بدء الجولة الخامسة من اجتماعات اللجنة الدستورٌة ،تشهد هٌئة التفاوض السورٌة خالفات
أعادتها إلى الواجهة رسالة من منصتً موسكو والقاهرة وهٌئة التنسٌق ،إلى المبعوث األممً إلى سورٌا غٌر
بٌدرسن تدعوه للتدخل السرٌع وإٌجاد توافق داخل الهٌئة .وسبق ذلك "تعلٌق" السعودٌة عمل أعضاء من الهٌئة
فٌها ،بحجة انتهاء عقودهم .وما أجج الخالف أٌضا ،زٌارة جمال سلٌمان عضو منصة القاهرة قبل انقسامها،
وقدري جمٌل الذي ٌرأس منصة موسكو ،ومعهما خالد المحامٌد المقرب من روسٌا واإلمارات ،إلى موسكو
ولقاء وزٌر الخارجٌة الروسً سٌرغً الفروف .بٌنما تركٌا التً تدعم اجتماعات اللجنة الدستورٌة برعاٌة األمم
المتحدة ،أعلنت عبر تصرٌحات لوزٌر خارجٌتها مولود جاوٌش أوغلو عن تفاإلها بانعقاد الجولة الخامسة
الجتماعات اللجنة الدستورٌة السورٌة فً جنٌف.
المدن /شهدت حركة "أحرار الشام" انشقاق  422مقاتل من كتلة حمص تحت قٌادة أبو فٌصل األنصاري قائد
قوات المغاوٌر وانضمامها للجٌش الوطنً .وأرجعت المصادر أسباب االنشقاق إلى التعٌٌنات الجدٌدة التً

أصدرها القائد الجدٌد للحركة عامر الشٌخ الملقب بؤبو عبٌدة درعا ،وشهدت الحركة تعٌٌنات جدٌدة وُ صفت بؤنها
تتحٌز لجهة حسن صوفان الذي كان ٌقود محاولة انقالب على جابر علً باشا بالتعاون مع قائد الجناح
العسكري ،هذه التعٌٌنات رفضتها كتلة حمص مما أدى إلى اتخاذها قرار باالنشقاق .وأضاف المصدر أن الكتلة
الحالٌة لٌست األخٌرة التً ستخرج من الحركة وهناك عدد من الكتل على تواصل مع قٌادة الجبهة الشامٌة لٌتم
التنسٌق معها ،للعمل ضمن صفوفها فً الفٌلق الثالث التابع للجٌش الوطنً.
أ ف ب /أكدت منظمة األمم المتحدة للطفولة (ٌونٌسف) فً بٌان أن أكثر من نصف األطفال فً سورٌا ال ٌزالون
محرومٌن من التعلٌم .وقالت المنظمة ،األحد إن "األطفال فً سورٌا ٌواصلون دفع ثمن األزمة التً ستترك
عالمة قاتمة فً ذكرى مرور عشر سنوات على بدئها ،والذي ٌحل فً آذار من هذا العام" .وأضاف بٌان
للمنظمة أن "نظام التعلٌم فً سورٌا ٌعانً من اإلجهاد الكبٌر ،ونقص التموٌل ،والتفكك وعدم القدرة على تقدٌم
خدمات آمنة ومستدامة لمالٌٌن األطفال".
 /RTأكد مستشار األمن القومً األمرٌكً ،جٌك سالٌفان ،أن إدارة الرئٌس الجدٌد ،جو باٌدن ،ستعمل بشكل وثٌق
مع كٌان ٌهود لحل القضاٌا األمنٌة اإلقلٌمٌة بناء على اتفاقات التطبٌع .وأفاد البٌت األبٌض ،فً بٌان األحد ،بؤن
سالفان أجرى السبت اتصاال هاتفٌا مع رئٌس مجلس األمن القومً فً كٌان ٌهود ،مائٌر بٌن شبات ،حٌث أكد له
"التمسك الثابت للرئٌس باٌدن بؤمن الكٌان" ،وأضاف البٌت األبٌض أن سالٌفان أكد أن الوالٌات المتحدة
ستخوض تنسٌقا وثٌقا مع تل أبٌب بشؤن كل قضاٌا األمن اإلقلٌمً.
المكتب اإلعالمي المركزي لحزب التحرير /قتل  20مدنٌا على األقل ،وأصٌب أكثر من  112أشخاص آخرٌن،
فً تفجٌرٌن انتحارٌٌن بحزامٌن ناسفٌن فً سوق للمالبس المستعملة فً ساحة الطٌران وسط العاصمة العراقٌة
بغداد ،بحسب ما أفاد به مصدر فً وزارة الصحة العراقٌة لبً بً سً .هذا تعلٌق :كتبه إلذاعة المكتب
اإلعالمً المركزي لحزب التحرٌر بالل زكرٌا( :تعلٌق).
المكتب اإلعالمي المركزي لحزب التحرير /أقر وزٌر الخارجٌة اإلٌرانً محمد جواد ظرٌف ،بتموٌل بالده
للملٌشٌات الموالٌة لها فً المنطقة ،مبررا ذلك بؤنه "إنفاق من أجل السٌاسة الخارجٌة" .وردا على سإال حول
تصرٌحات محمود الزهار ،القٌادي فً حركة "حماس" الفلسطٌنٌة الموالٌة لطهران ،الذي أكد تسلمه حقائب
تحمل  00ملٌون دوالر من المساعدات من قائد فٌلق القدس السابق بالحرس الثوري اإلٌرانً ،قال ظرٌف فً
مقابلة مع صحٌفة "اعتماد" اإلٌرانٌة بث مقطع منها الخمٌس على توٌتر" :ننفق دائما من أجل السٌاسة
الخارجٌة" .هذا تعلٌق :كتبه إلذاعة المكتب اإلعالمً المركزي لحزب التحرٌر محمد عبد الملك.
رووداو /اعتبر األمٌن العام لالتحاد العالمً لعلماء المسلمٌن علً القرداغً أن تلقً لقاح كورونا له حكم الواجب
على المسلمٌن "حتى لو تبٌن دخول مكونات من الخنزٌر فٌه" .وقبل ثالثة أٌام .خلص جواب سإال قال فٌه أمٌر
حزب التحرٌر العالم الجلٌل عطاء أبو الرشتة إلى أن التطعٌم حكمه الندب ،ولٌس فرضا .وأكد أن التطعٌم
بلقاحات تحتوي على مواد محرمة أو نجسة جائز مع الكراهة ألن التطعٌم داخل تحت باب التداوي ،إال إذا تبٌن
أن فٌه ضررا فعندها ال ٌجوز .وختم أمٌر حزب التحرٌر جوابه بالقول :حتى اآلن لم أصل إلى القطع برأي
حول الضرر واألذى من هذا الدواء ،ولذلك فؤترك األمر للمرء وفق ما ٌطمئن.
األناضول /أعلنت رئٌسة وزراء اسكتلندا نٌكوال ستورغن ،األحد ،أنها ستجري استفتاء فً اإلقلٌم لالستقالل عن
برٌطانٌا .وقالت ستورغن إنها ستجري استفتاء حول االستقالل إذا فاز الحزب الوطنً االسكتلندي باألغلبٌة فً
انتخابات أٌار/ماٌو ،بغض النظر عما إذا وافقت الحكومة البرٌطانٌة على هذه الخطوة أو لم توافق ،والشهر

الماضً ،دعت رئٌسة وزراء اسكتلندا إلى االستقالل عن المملكة المتحدة ،عقب التوصل إلى اتفاق تجاري بٌن
االتحاد األوروبً وبرٌطانٌا لمرحلة ما بعد "برٌكست".

