نشرة أخبار المساء ليوم الثالثاء من إذاعة حزب التحرير والية سوريا
2021/01/26م
العناوين:
 الالجئون السورٌون وصمة عار فً جبٌن حكام المسلمٌن !.
 سالحكم عرضكم فال تسلّموه ..والثورة مستمرة ..فخذوا على أٌدي طاعنٌها !.
التفاصيل:
متابعات /وجّ ه ما ٌسمى بتجمع الضباط المنشقٌن األحرار ,بٌانا الٌوم الثالثاء ,إلى :األمٌن العام لألمم المتحدة
انطونٌوس غوتٌرٌس ,وما أسماها القوى الفاعلة فً القضٌة السورٌة ،عربٌا ،وإقلٌمٌا ،ودولٌا .وجاء فً بٌان
التجمع المزعوم ,والذي لم ٌسمع به من قبل ,أنه آن األوان لتشكٌل مجلس عسكري ٌضم نخبة من الضباط
الوطنٌٌن الذٌن لم تتلطخ أٌدٌهم بدماء السورٌٌن ،وهو ما ٌشكل المدخل الصحٌح والفاعل .للبدء بمرحلة نهاٌة
المؤساة التً فرضت على الشعب السوري .على ح ّد زعم البٌان.
األناضول /أقامت هٌئة اإلغاثة اإلنسانٌة التركٌة " ،"IHHالثالثاء ،حفل تسلٌم  451منزل طوب ألسر سورٌة
نازحة فً مدٌنة اعزاز شمالً حلب .كما تم تدشٌن مسجد و"مدرسة شرقً المدٌنة ،تحمالن اسمً شهٌدٌن من
طواقم هٌئة اإلغاثة التركٌة .ومع اقتراب الذكرى العاشرة للثورة السورٌة ،قالت صحٌفة "إندبندنت" البرٌطانٌة
إن الالجئٌن السورٌٌن مروا بالكثٌر من المآسً والصدمات ٌحتاجون اآلن إلى الدعم أكثر من أي وقت مضى،
هذا تعلٌق :كتبه الثالثاء إلذاعة المكتب اإلعالمً المركزي لحزب التحرٌر الدكتور فرج ممدوح( :تعلٌق).
وكاالت /أعلنت حكومة اإلنقاذ التً تدٌرها (منطقة إدلب ورٌف حلب الغربً) ،فً بٌان لها ،إغالق جمٌع محال
بٌع وشراء األسلحة .وأمهل القرار حتى تارٌخ  45من شباط المقبل إلغالق جمٌع محال تجارة األسلحة بشكل
كامل ،وإفراغها من محتوٌاتها ،فً المقابل ,وعلى قناته الرسمٌة بموقع تلغرام ,وجّ ه عضو لجنة االتصاالت
المركزٌة لحزب التحرٌر فً والٌة سورٌا أ .ناصر شٌخ عبد الحًّ نداء .الثالثاء .إلى أهلنا فً مخٌمات النزوح
وعموم المحرر ,جاء فٌه( :مقطع صوتً) .فً ذات السٌاق ,وافانا الناشط أحمد أبو الزٌن بالتعلٌق التالً:
(تعلٌق).
عنب بلدي /عاد وفد النظام فً الجلسة الثانٌة من أول أٌام محادثات الجولة الخامسة فً اللجنة الدستورٌة إلى
استحضار “اتفاق أضنة” مع تركٌا .ونقلت ٌومٌة عنب بلدي اإللكترونٌة ،االثنٌن عن عضو فً اللجنة الدستورٌة
(تحفظ على نشر اسمه) ،إن وفد النظام جاء لتمضٌة الوقت فقط ،وجاء فً ملخص للجلسة الثانٌة أعده أحد
أعضاء اللجنة ،لقد استمر أعضاء وفد النظام بتقدٌم مداخالت تحدد ماهٌة السٌادة وأركانها الداخلٌة .وجرت
نقاشات من الوفد حول “اتفاق أضنة”.
 /RTضربت منطقة الحدود السورٌة العراقٌة وداخل األراضً السورٌة هزة أرضٌة بقوة  1.4درجة على
مقٌاس رٌختر .وذكرت وسائل إعالم محلٌة أن الهزة حدثت على عمق حوالً  41كم ،وقد شعر بها السكان فً
المناطق الحدودٌة فً كل من سورٌا والعراق وجنوب تركٌا.

تركيا اآلن /أعلنت وزارة الدفاع التركٌة ،الٌوم الثالثاء ،عن إرسالها  55جندٌا للخدمة فً بعثة حلف شمال
األطلسً «الناتو» بالعراق .وقالت الوزارة فً تغرٌدة عبر حسابها الرسمً على توٌتر «لقد توجه مستشارونا
العسكرٌون إلى بغداد لدعم الجٌش العراقً الشقٌق والصدٌق كجزء من بعثة الناتو فً العراق ،وسٌخدم  55فردا
من بٌنهم عمٌد فً تلك البعثة».

