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العناوين:
 بعد "مجزرة أبلٌن" وسنوات طوٌلة من المكر والغدر :دجال أنقرة ٌعد أهل سورٌا بمستقبل مشرق.
 عدوان وهجوم وحشً من قوات االحتالل وعلى أفراد األجهزة األمنٌة والسلطة الفلسطٌنٌة ال تحرك
ساكنا !.
التفاصيل:
عنب بلدي /نشرت مجلة “ ”Newlinesتحقٌ ًقا ٌفٌد بوجود أدلة تدٌن منظمة فرنسٌة ،بجرائم حرب فً سورٌا.
وجاء فً التحقٌق ،الصادر الخمٌس ،أن منظمة “أنقذوا مسٌحًٌ الشرق” الفرنسٌة ،كانت تموّ ل سراً مٌلٌشٌا
“الدفاع الوطنً” الردٌفة للنظام السوري.
عنب بلدي /قالت منظمة “هٌومن راٌتس ووتش” أن شمال غربً سورٌا سٌتعرض لخطر فقدان الوصول إلى
المساعدات المنقذة للحٌاة ،إذا استخدمت روسٌا حق “النقض” (الفٌتو) ضد إعادة تفوٌض معبر “باب الهوى” ممر
المساعدات الوحٌد إلى المنطقة .وطالبت المنظمة فً تقرٌر لها ،مجلس األمن بأن ٌجدد خالل جلسته المقررة فً
 01من تموز المقبل ،اإلذن بمرور المساعدات عبر المعابر من العراق إلى شمال شرقً سورٌا.
األناضول /جدد الرئٌس التركً أردوغان الزمته األمرٌكٌة الجمعة ،فقال :سنواصل بذل قصارى جهدنا لضمان
مستقبل مشرق لجارتنا سورٌا على قاعدة وحدة أراضٌها ووحدتها السٌاسٌة .جاء ذلك خالل مشاركته عبر
اتصال مرئً من إسطنبول ،فً مراسم افتتاح سد "عفرٌن األعلى" بوالٌة كلّس ،جنوبً تركٌا .وأضاف
أردوغان أن "أجزاء كبٌرة من المناطق السورٌة القرٌبة من حدودنا جعلناها آمنة".
عنب بلدي“ /رداً على مجزرة أبلٌن” ،استهدفت “هٌئة تحرٌر الشام” و“الجبهة الوطنٌة” مواقع قوات النظام
براجمات الصوارٌخ وقذائف المدفعٌة ،فً جبلً الزاوٌة وشحشبو جنوبً إدلب ،وسراقب شرقها ،وسهل الغاب
شمالً حماة .وتم ربط االستمرار بقصف مواقع قوات النظام وحلٌفها الروسً باستمرار خروقاتهما للهدنة
المزمنة .و“ضاعفت قوات النظام مدعومة بالطٌران الروسً من قصفها على منطقة جبل الزاوٌة ،وارتكبت
مجزرة فً بلدة أبلٌن جنوبً إدلب ،قُتل فٌها  00شخصا ً بٌنهم امرأة وطفلها” .قراءة فٌما وراء المجزرة ٌقدمها
لنا الناشط والمعلّق السٌاسً أحمد أبو الزٌن( :تعلٌق).
 /pal-tahrir.infoأثبت عدوان قوات االحتالل األخٌر فً مدٌنة جنٌن .والذي أسفر الخمٌس عن استشهاد 3
شبان بٌنهم أسٌر محرر ,أثبت من جدٌد لكل أهل فلسطٌن ،ومن ضمنهم المنتسبٌن لألجهزة األمنٌة ،إجرام كٌان
ٌهود الذي ٌسعى الالهثون خلف سراب السالم للتصالح معه ،وٌثبت كذلك أن السلطة الفلسطٌنٌة التً دعت
اإلدارة األمرٌكٌة إلى ممارسة الضغط على "دوٌلة االحتالل" كً توقف اعتداءاتها ,ال ترى فً نفسها سوى
ذراعا أمنٌا لالحتالل ،وظٌفتها حماٌة االحتالل وتأمٌن متطلباته األمنٌة حتى لو كان المقابل أرواح المنتسبٌن
لألجهزة األمنٌة وأبناء فلسطٌن ،فها هً لم تحرك ساكنا لمقتل اثنٌن من أفراد األجهزة األمنٌة وآخر من أبناء
فلسطٌن وإصابة رابع ،وجل ما تقوم به هو االستنكار واإلدانة واالرتماء من جدٌد فً أحضان المؤسسات الدولٌة

المجرمة ,وأمرٌكا راعٌة االحتالل لقد حق على كل حر شرٌف أن ٌتبرأ من هذه السلطة وحق على كل منتسب
لألجهزة األمنٌة أن ٌتركها تركا نهائٌا ال عودة عنه.
المكتب اإلعالمي المركزي لحزب التحرير /التقى ممثل حركة حماس فً الٌمن معاذ أبو شمالة بأحد قٌادًٌ
ملٌشٌا الحوثً مقدما له هدٌة تقدٌرا لمواقف الحوثٌٌن تجاه قضٌة فلسطٌن .هذا تعلٌق :كتبه إلذاعة المكتب
اإلعالمً المركزي لحزب التحرٌر د .عبد هللا ناصر – والٌة األردن( :تعلٌق).
الحرة /نقلت صحٌفة "واشنطن بوست" عن مسؤولٌن أمرٌكٌٌن ,أن روسٌا تعتزم تزوٌد إٌران بنظام أقمار
اصطناعٌة متقدم ،سٌمنح األخٌرة قدرة غٌر مسبوقة على تعقب أهدافها فً كافة أنحاء الشرق األوسط ،ووفقا
للمسؤولٌن ،فمن المحتمل أن ٌتم إطالق القمر االصطناعً إلى المدار خالل األشهر القادمة.
المكتب اإلعالمي المركزي لحزب التحرير /الرئٌس األمرٌكً ،جو باٌدن ،لم ٌأت وحده إلى القارة األوروبٌة فً
جولته الخارجٌة األولى منذ تولٌه الرئاسة ،بل اصطحب معه جٌشا ً من الحراس والطائرات ،كما تشارك سفن
بحرٌة برٌطانٌة فً تأمٌن الحماٌة .وذكرت صحٌفة الصن البرٌطانٌة ،الخمٌس ،أن هناك "حلقة فوالذٌة" تحٌط
بتحركات باٌدن فً برٌطانٌا ،حٌث سٌحضر قمة مجموعة السبع .وهذه "الحلقة الفوالذٌة" ،حسب الصحٌفة،
والجٌش كما اعتبرها البعض ،تتكون من  011عنصر من جهاز الخدمة السرٌة ،أي األمن الرئاسً األمرٌكً،
وٌتابع هؤالء كل تحركات الرئٌس وٌؤمنون الحماٌة له ،فضال عن  01سٌارة فاخرة .هذا تعلٌق :كتبه إلذاعة
المكتب اإلعالمً المركزي لحزب التحرٌر د .ماهر صالح – أمرٌكا( :تعلٌق).

