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العناوين:





تركٌا تجهز إلنشاء نقطة عسكرٌة فً سهل الغاب ,وإصابة مدنٌٌن بانفجار عبوتٌن ناسفتٌن فً رٌف
درعا.
تواصل مكر األعداء لكسر إرادة أهل الشام ,والفروف ٌلتقً مع الوجه اآلخر للنظام المسمى زورا
بالمعارضة.
حظر األسلحة النووٌة...معاهدات الذئاب مع الخراف.
وزٌر الخارجٌة التركً ٌبشر بتحسٌن العالقات مع االتحاد األوروبً ,ونظٌره اإلٌرانً ٌدعو أمرٌكا
للعودة لالتفاق النووي.

التفاصيل:
بلدي نيوز /دخلت عشرات اآللٌات التركٌة ،أمس ،إلى بلدة قسطون فً سهل الغاب برٌف حماة الغربً بغٌة
إنشاء نقطة عسكرٌة فً البلدة .وقال ناشطون ،إن رتالا عسكرٌا ا للجٌش التركً ٌحوي مصفحات وشاحنات تحمل
مواد لوجستٌة قادمة من نقطة "بسامس" العسكرٌة التركٌة وصلت إلى بلدة قسطون فً سهل الغاب برٌف حماة
الغربً .وأضافت ،أن اآللٌات العسكرٌة تمركزت فً تجمع للمدارس وسط البلدة ،فً خطوة متوقعة إلنشاء نقطة
عسكرٌة للجٌش التركً فً البلدة .وكان الجٌش التركً بدأ ٌوم االثنٌن الماضً بترمٌم وتدشٌم أحد مدارس بلدة
قسطون ،حٌث تعتبر النقطة المزمع إنشاإها هً األولى فً أراضً محافظة حماة بعد سحب الجٌش التركً
لنقطتً المراقبة التركٌتٌن فً "مورك" و "شٌر مغار" نهاٌة العام الماضً.
بلدي نيوز /أصٌب مدنٌون بجروح متفاوتة ،الجمعة ،جراء انفجار عبوتٌن ناسفتٌن فً مدٌنة "جاسم" برٌف
درعا الشمالً .وقالت مصادر محلٌة ،إن عبوتٌن ناسفتٌن زرعها مجهولون قرب منزل "عبد هللا الحلقً" فً
مدٌنة جاسم شمال درعا .وأضافت المصادر أن انفجار العبوتٌن أدى إلى وقوع جرحى فً صفوف المدنٌٌن.
وذكرت أن (الحلقً) عمل مسبقاا فً الهٌئة الشرعٌة والمجلس المحلً فً جاسم ،قبٌل سٌطرة النظام على
المحافظة .وأشارت إلى أن األهالً فً مدٌنة جاسم شمال درعا ،عثروا على عبوة ثالثة لم تنفجر.
شام /فً نموذج قذر ممن ٌزعمون نفاقاا أنهم "معارضة" ,وهم فً حقٌقتهم الوجه اآلخر للنظام ..اجتمع وزٌر
الخارجٌة الروسً سٌرغً الفروف ،مع وفد من منصتً "موسكو والقاهرة" ،المحسوبتٌن على المعارضة
السورٌة ،وقال الفروف بعد اللقاء ،إن بالده مستعدة لمواصلة تعزٌز الحوار الشامل بٌن األطراف السورٌة من
أجل تسرٌع عودة األوضاع إلى طبٌعتها فً سورٌا .من جهتها صرحت الخارجٌة الروسٌة فً بٌان بؤن الفروف
استقبل ،ممثلٌن عن قٌادة منصتً "موسكو" و "القاهرة" ،قدري جمٌل وخالد المحامٌد وجمال سلٌمان ومهند
دلٌكان .وأضافت أن "سٌرغً الفروف أكد استعداد روسٌا الثابت لمواصلة تعزٌز حوار شامل وبناء بٌن
السورٌٌن من أجل تطبٌع الوضع فً سورٌا فً أسرع وقت".
بلدي نيوز /بحث المبعوث األممً الخاص إلى سورٌا غٌر بٌدرسون مع مٌخائٌل بوغدانوف ،نائب وزٌر
الخارجٌة الروسً ،التحضٌرات الجارٌة للجلسة القادمة للجنة الدستورٌة السورٌة وذلك باتصال هاتفً .وأكدت
الخارجٌة الروسٌة فً بٌان لها أن المكالمة التً جرت بمبادرة أممٌة ،تناولت بالتفصٌل المسائل المتعلقة بتنظٌم

وعقد الجلسة الخامسة للجنة الدستورٌة والتً ستستضٌفها جنٌف فً ٌ 52-52ناٌر "كانون الثانً" الجاري.
وأشار البٌان إلى أن هذه المشاورات جاءت مع التركٌز على أهمٌة مواصلة الحوار السوري الشامل بمساعدة
األمم المتحدة ،حٌث تم التؤكٌد على غٌاب أي بدٌل عن المضً قدما فً التسوٌة الشاملة لألزمة السورٌة بناء
على قرار مجلس األمن الدولً  .5522من جانبه أكد األستاذ ناصر شٌخ عبد الحً عضو لجنة االتصاالت
المركزٌة لحزب التحرٌر والٌة سورٌا :إن اشتداد مكر أعداء هللا على أرض الشام ال ٌعنً أنهم نالوا مرادهم،
فهم وإن كسبوا بعض جوالت من الصراع المحموم بٌن الحق والباطل ،إال أن العقبات أمام األعداء كؤداء ،وعلى
رأسها الحاضنة الشعبٌة التً ٌحاولون كسر إرادتها بكل وسٌلة شٌطانٌة ممكنة لتكفر بثورتها وتخضع لما ٌملى
علٌها ،وعلى رأسها التضٌٌق االقتصادي الممنهج ممن تسلطوا على رقاب األمة من قادة وفصائل وحكومات
زعمت تمثٌل الثورة ،واألمة تضعها فً خانة واحدة مع كل من ٌتآمر علٌها إلجهاض ثورتها.
مكتب فلسطين /ذكرت وكالة معا أن وزٌر خارجٌة السلطة شارك فً "معاهدة حظر األسلحة النووٌة ،إلى جانب
عدد من وزراء خارجٌة الدول األعضاء فً المعاهدة الدولٌة ،باإلضافة إلى أمٌن عام األمم المتحدة " .كما ورد
فً سٌاق الخبر أن د .رٌاض المالكً عبر عن فخر دولة فلسطٌن بمشاركتها فً صٌاغة المعاهدة التارٌخٌة
لحظر األسلحة النووٌة ،وبؤنها من أوائل الدول التً صدقت علٌها ،وأنها انضمت إلى جمٌع االتفاقٌات التً
تحظر أسلحة الدمار الشامل" ..فً تؤبٌد للهٌمنة والعدوان والتسلط وتؤكٌد لالستضعاف واالستخفاف من قبل
الدول الكبرى ،تقام معاهدة حظر األسلحة النووٌة التً ٌفاخر وزٌر خارجٌة السلطة بالمشاركة فٌها ،وقد أبرمت
من قبل كذلك االتفاقٌات التً ُتحرّ م على الدول امتالك أي سالح نووي وذلك فً الوقت الذي ال تزال فٌه الدول
الكبرى تحتفظ بالترسانات الضخمة من األسلحة النووٌة بما ٌحقق لوازم الهٌمنة على الدول والشعوب
المستضعفة ،وذلك لضمان السٌطرة علٌها ومص دمائها ونهب خٌراتها ،وفً منطق مقلوب بٌن ذئاب وخراف
فإن الحجة فً ذلك هً المحافظة على أمن "اإلنسانٌة" وسالمة البشرٌة .مع أن المشاهد المحسوس هو أن من
ٌملك السالح النووي هً الدول التً كانت وال زالت تمارس العدوان على الشعوب وتقتل البشر وتهلك الحرث
والنسل وعلى رأسها أمرٌكا .أما بالنسبة "للسلطة الفلسطٌنٌة" فإنها بمشاركتها فً تلك المعاهدة إنما تجلب
السخرٌة لنفسها ،وال تستخف إال بذاتها وهً تشارك فً معاهدة منع انتشار األسلحة النووٌة مع أنها ال تملك من
الطاقة إال طاقتها فً التنكٌل بؤهل فلسطٌن ،ولعل دافعها – أي السلطة  -فً التوقٌع لٌس إال بحثا عن موقع
ٌدرجها فً جدول بٌن أسماء الدول أو موقع على الخرائط حتى لو كانت نقطة ال أكثر.
الجزيرة /أعلن وزٌر الخارجٌة التركً مولود جاوٌش أوغلو توافق أنقرة واالتحاد األوروبً بخصوص العمل
على خارطة طرٌق من أجل تحدٌد خطوات ملموسة ٌمكن اتخاذها لتحسٌن العالقات بٌن الجانبٌن ،جاء ذلك فً
تصرٌحات صحفٌة ،أدلى بها الوزٌر من مقر الممثلٌة التركٌة الدائمة لدى االتحاد األوروبً ،عقب مباحثات مع
مسإولٌن أوروبٌٌن فً العاصمة البلجٌكٌة بروكسل .وأوضح جاوٌش أوغلو أن المسإولٌن األتراك لمسوا الجدٌة
ذاتها لدى نظرائهم األوروبٌٌن نحو تحسٌن العالقات ،مإكدا رغبة أنقرة بترجمة ذلك عملٌا .وذكر أن تركٌا
ترغب بتكوٌن أفضل عالقات مع جمٌع من ٌتخذ نهجا ا إٌجابٌاا حٌالها ،مشدداا أن أنقرة صادقة وتلتزم بؤي وعد
تقطعه.
الجزيرة /قال وزٌر الخارجٌة اإلٌرانً محمد جواد ظرٌف إن اإلدارة األمرٌكٌة الجدٌدة أمام خٌارٌن بشؤن
العالقة مع إٌران ،مذ ّكرا بما تعتبره بالده متطلبات إلنقاذ االتفاق النووي ،وهً الرفع "غٌر المشروط" للعقوبات
التً تستهدفها وعدم السعً إلى "انتزاع تنازالت" منها .ونبّه الوزٌر اإلٌرانً إلى أن إدارة باٌدن إما أن تتبنى ما
وصفها بالسٌاسٌات الفاشلة لترامب بعد انسحابه من االتفاق النووي مع إٌران ،أو أن تتخلص من هذه السٌاسات
بوقف سٌاسة الضغط األقصى والعودة إلى االتفاق .وأوضح ظرٌف أنه إذا فعلت واشنطن ذلك ،فستعود طهران

لتنفٌذ كامل التزاماتها بموجب االتفاق .وقال ظرٌف "ال ٌزال بإمكان الحكومة األمرٌكٌة الجدٌدة إنقاذ االتفاق،
لكن ذلك سٌتم فقط فً حال قدرتها على توفٌر إرادة سٌاسٌة حقٌقٌة فً واشنطن تسمح بإظهار أن الوالٌات
المتحدة مستعدة لتكون شرٌكا موثوقا به فً مسعى جماعً".

