نشرة األخبار ليوم الجمعة من إذاعة حزب التحرير والية سوريا
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العناوين:
 طائرات ٌهود تجدد قصفها لمواقع نظام أسد والمٌلٌشٌات اإلٌرانٌة قرب حماة.
 تعكس اهتماما متزاٌدا بطرٌق “ ..”M4االحتالل الروسً ٌواصل إرسال قوات إلى شرق الفرات.
 النظامان السعودي والقطري ال ٌملكان من أمرهما شٌئا ,وأوسمة االستحقاق فً الدنٌا ،ألوٌة غدر فً
اآلخرة !.
التفاصيل:
زمان الوصل /أُصٌب القٌادي فً "فٌلق الشام" النقٌب "أبو عبدو سراب" صباح الجمعة ،إثر زراعة عبوة ناسفة
بسٌارته الخاصة داخل بلدة "الفوعة" شمال إدلب .فً سٌاق قرٌب توفً المزارع "سعد علً برد" المنحدر من
مدٌنة "تفتناز" شمال إدلب متأثرا بجراحه صباح الٌوم ،جراء عملٌة اغتٌال تعرض لها قبل ٌومٌن أمام منزله
وسط المدٌنة من قبل ملثمٌن ٌستقلون سٌارة ،ما أدى إلى إصابته فً ساقٌه وصدره ونقله إلى المشافً بحالة
خطرة .وال تزال المناطق المحررة تشهد فلتانا أمنٌا ٌزداد سوءا ،كان آخرها مقتل ناشط إعالمً وإصابة آخر
فً مدٌنة "الباب" شرق حلب.
زمان الوصل /جدد طٌران ٌهود ,فجر الجمعة ،قصفه لمواقع عسكرٌة تابعة لنظام أسد والمٌلٌشٌات الطائفٌة فً
رٌف حماة .وكعادتها ،زعمت وكالة النظام "سانا" أن وسائط الدفاع الجوي تصدت للعدوان الذي استهدف محٌط
مدٌنة حماة ،وأسقطت غالبٌة معظم الصوارٌخ .قالت مواقع محلٌة موالٌة للنظام السوري إن  3أشخاص من
عائلة واحدة قتلوا جراء القصف فً حً كازو بمدٌنة حماة .باإلضافة إلى تدمٌر ثالثة منازل للمواطنٌن على
الطرف الغربً لمدٌنة حماة” .وكانت طائرات ٌهود قصفت قبل أسبوع مواقع تابعة للنظام والمٌلٌشٌات اإلٌرانٌة
الطائفٌة على الحدود السورٌة – العراقٌة موقعة عشرات القتلى ،فً وقت تكثف فٌه غاراته على مواقع فً
دمشق ورٌفها ودرعا والقنٌطرة ،دون أي رد من نظام أسد الذي ٌدعً "المقاومة والممانعة".
عنب بلديٌ /واصل جٌش االحتالل الروسً إرسال قوات إلى منطقة شرق الفرات ،ما ٌعكس اهتماما متزاٌدا
بالمنطقة وبطرٌق “ .”M4وذكر موقع “ ”Rusvesnaالروسً ،الجمعة ،أن طائرات تابعة لسالح الجو الروسً
تواصل نقل قوات روسٌة إلى مطار “القامشلً العسكري” فً سورٌا .ووصلت ،الخمٌس ،رحلة من الطٌران
العسكري الروسً تقل جنودا روس .ومهمة تلك القوات ،بحسب اإلعالم الروسً ،ضمان األمن فً شرق
الفرات ،وحماٌة حركة المدنٌٌن والبضائع على طول الطرٌق السرٌع “ ”M4الذي ٌربط القامشلً بحلب
والساحل.
األناضول /التقى وزٌر الخارجٌة التركً مولود تشاووش أوغلو ،أمٌن عام حلف شمال األطلسً (الناتو) ٌنس
ستولتنبرغ ،فً مقر الحلف بالعاصمة البلجٌكٌة بروكسل .وفً تغرٌدة على توٌتر ،الجمعة أكد تشاووش أوغلو
بعد اللقاء" :إن لتركٌا دور دفاعً وردعً هام داخل الحلف ،سنواصل دعمنا لمهام الناتو فً أفغانستان
والعراق" .وفً األثناء هدد الرئٌس التركً أردوغان بتدخل عسكري فً سنجار وشن هجوم شمال العراق,
قائال" :لدي عبارة أقولها دائما قد نأتً على حٌن غرة ذات لٌلة".

 /RTأعلن وزٌر الخارجٌة اإلٌرانً محمد جواد ظرٌف ,الجمعة ,أن "طهران مستعدة للحوار مع دول الخلٌج
استجابة لدعوة قطر أو دعوة سابقة من الكوٌت" .وبعد إتمام المصالحة الخلٌجٌة ،تتجه األنظار إلى قطر ،وقٌامها
بالكثٌر من الوساطات فً ملفات عدة ،أطرافها بعض دول الخلٌج ،على رأسها ملف إٌران والسعودٌة .هذا
تعلٌق :كتبه إلذاعة المكتب اإلعالمً المركزي لحزب التحرٌر د .محمد الطمٌزي( :تعلٌق).
 /hizb-ut-tahrir.infoقبٌل انتهاء والٌته كرئٌس ألمرٌكا وبفارق أٌام عدة فقط ،منح دونالد ترامب ،كال من
ملك المغرب ،وملك البحرٌن ،وسام االستحقاق العسكري برتبة قائد أعلى ،تكرٌما لهما ألن كال منهما وقع اتفاقٌة
تطبٌع العالقات الدبلوماسٌة الكاملة مع كٌان ٌهود .هذا تعلٌق :كتبته إلذاعة المكتب اإلعالمً المركزي لحزب
التحرٌر راضٌة عبد هللا( :تعلٌق).

