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العناوين:
 هدوء حذر فً إدلب بعد ٌوم دام ,ومقتل عدد من عصابات النظام بهجمات جدٌدة فً رٌفً حمص
وحلب.
 كٌان ٌهود ٌواصل عربدته فً الضفة المحتلة ,وأردوغان ٌنتظر قمة الناتو لبحث العالقات مع واشنطن
وبارٌس.
 احتجاجات ضد ارتفاع األسعار فً السودان ,والرئٌس الجزائري ٌتكلم بلهجة ماكرون الحاقدة على
اإلسالم.
التفاصيل:
بلدي نيوز /شهدت أجواء منطقة إدلب ،هدوءا نسبٌا الٌوم الجمعة ،على خالف األٌام الماضٌة والتً شهدت
تصعٌدا جوٌّا وبرٌا للنظام وروسٌا أسفرت عن ارتكاب مجزرة وحركة نزوح باتجاه الشمال .فً السٌاق ،قال
ناشطون ،إن شابا ،استشهد صباح الٌوم ،متأثرا بجراحه ،لترتفع حصٌلة شهداء مجزرة ابلٌن إلى  23شهٌد .من
جانبه وكما عودنا ,أدان االئتالف العلمانً الموالً للغرب فً بٌان له ،أمس ،الهجوم الذي تشنه عصابات النظام
بمشاركة الطائرات الروسٌة على رٌف إدلب الجنوبً ،مطالبا بتدخل دولً لوقف الهجمة .وقال االئتالف فً
بٌانه أن النظام ارتكب بحق المدنٌٌن على مدار  21سنوات أفظع جرائم الحرب واستخدام األسلحة الكٌمٌائٌة،
والجرائم ضد اإلنسانٌة .واعتبر االئتالف أن “التطورات على مدار األسابٌع واألٌام الماضٌة والساعات األخٌرة،
تكشف عن نواٌا تصعٌدٌة خبٌثة على إدلب” .ولم ٌنس االئتالف مطالبة األطراف اإلقلٌمٌة والعربٌة والدولٌة
بالتدخل الجاد لوقف ممارسات النظام ورعاته ،مشٌرا إلى األمم المتحدة واألطراف الدولٌة الفاعلة مسؤولة
بالدرجة األولى عن وقف ما ٌجري .ورغم أن األطفال فً سورٌا صاروا ٌعرفون أن المجتمع الدولً المجرم
وعلى رأسه أمرٌكا هم الداعمون لنظام اإلجرام األسدي العمٌل ,ختم االئتالف بٌانه ،زاعما أن “استمرار حالة
الصمت تعطً رسالة خاطئة ،وسٌفهم منها على أنها ضوء أخضر إلجراء هجوم جدٌد ستكون له من دون شك
نتائج كارثٌة على كل األطراف”.
متابعات /نظم شباب حزب التحرٌر بعد صالة الجمعة ,وقفة بعنوان :فتح الجبهات تسقط االنتخابات ,وذلك فً
مخٌمات دٌر حسان  -برٌف إدلب الشمالً .وحمل المشاركون فً الوقفة الفتات قالت إحداها :لو فتحت الفصائل
الجبهات ما كان للطاغٌة أن ٌجري االنتخابات ,بٌنما قالت أخرى :رحم هللا شهداء جبل الزاوٌة والعار على من
ال ٌتحرك لفتح الجبهات ,وأضافت ثالثة :رغم مرارة الخذالن ال زال الشعب السوري ٌرٌد إسقاط النظام.
بلدي نيوز /أصٌب شابان بجروح متفاوتة ،مساء أمس ،إثر إطالق النار علٌهما من قبل مجهولٌن برٌف درعا
الغربً (جنوبً البالد) .وأفاد تجمع أحرار حوران ،أن الشابٌن "ٌامن أبو دحلوش ،وأحمد الحورانً" ،تعرضوا
إلطالق نار مباشر جنوبً مدٌنة "طفس" برٌف درعا الغربً ،فً وقت متأخر من مساء الخمٌس ،لٌتم نقلهم إلى
مشفى المدٌنة لتلقً اإلسعافات األولٌة .وأوضحت المصادر أن الشابٌن ٌنحدران من مدٌنة طفس وال ٌنتمٌان ألي
جهة عسكرٌة قبل وبعد إجراء التسوٌات فً المحافظة.

فرات بوست /أفادت مصادر إعالمٌة عن سقوط عشرات القتلى من عصابات النظام بهجوم فً منطقة خناصر
برٌف حلب الشرقً .وقالت شبكة "الفرات" المحلٌة ،إن رتال عسكرٌا من "الفرقة  "32التابعة لعصابات النظام
تعرض لهجوم ٌرجح أنه من خالٌا تنظٌم الدولة ,قرب منطقة خناصر ,أثناء توجهه إلى مطار كوٌرس شرقً
حلب .وأشارت الشبكة إلى أن ثالثة ضباط من العصابات قتلوا وقرابة  22عنصرا .فً السٌاق هاجم مسلحون
مجهولون ٌوم أمس ،دورٌة لمٌلٌشٌا الحرس الثوري اإلٌرانً ،برٌف حمص الشرقً ،ما تسبب بسقوط قتلى
وجرحى .وأكد موقع "عٌن الفرات" أن المسلحٌن هاجموا دورٌة تضم سٌارتٌن عسكرٌتٌن ،باستخدام األسلحة
الرشاشة والقذائف الصاروخٌة .وأضاف الموقع أن الهجوم وقع بعد خروج الدورٌة من حقل جزل النفطً باتجاه
عقٌربات ،وأدى لمقتل أربعة عناصر من المٌلٌشٌات وإصابة آخرٌن بجروح متفاوتة.
عربي /12أصٌب عشرات الفلسطٌنٌٌن ،بٌنهم ثالثة بالرصاص الحً ،إثر تفرٌق قوات احتالل ٌهود ،لمسٌرة
منددة باالستٌطان ،قرب جبل صبٌح ،جنوبً مدٌنة نابلس .واستخدمت قوات االحتالل الرصاص المعدنً،
وقنابل الغاز المسٌل للدموع ،لتفرٌق المشاركٌن فً المسٌرة .فً السٌاق شنت قوات االحتالل حملة اعتقاالت
بالضفة الغربٌة المحتلة ،ففً بٌت لحم ،اعتقلت قوات االحتالل فجر الجمعة ،أربعة فلسطٌنٌٌن من عائلة واحدة
من بلدة جناتا شرق المدٌنة ،بعد دهم منازل ذوٌهم وتفتٌشها .وفً مدٌنة جنٌن اعتقلت قوات االحتالل شابٌن من
قرٌة مركة جنوب المدٌنة ،فً أثناء مرورهما على حاجز عسكري طٌار ،بالقرب من قرٌة الزاوٌة.
األناضول /قال الرئٌس التركً أردوغان ،إن قمة حلف شمال األطلسً "الناتو" تعد فرصة لبحث العالقات بٌن
أنقرة وكل من واشنطن وبارٌس .جاء ذلك فً تصرٌحات صحفٌة الجمعة ،عقب افتتاح مسجد بإسطنبول.
وتطرق أردوغان إلى قمة الناتو المقررة فً  21حزٌرانٌ/ونٌو الجاري فً بروكسل ،وزٌارته المنتظرة إلى
أذربٌجان عقب القمة .وحول لقائه الثنائً المرتقب مع نظٌره األمرٌكً جو باٌدن ببروكسل ،قال أردوغان:
"خالل قمة الناتو ستتاح لنا الفرصة لبحث العالقات بٌن تركٌا والوالٌات المتحدة مع السٌد باٌدن" .وبشأن لقائه
المرتقب مع نظٌره الفرنسً إٌمانوٌل ماكرون أفاد أردوغان" :ستتاح لنا الفرصة لمناقشة الجوانب اإلٌجابٌة
والسلبٌة للعالقات التركٌة الفرنسٌة".
الجزيرة /أغلق محتجون عددا من الطرق الرئٌسٌة فً العاصمة السودانٌة (الخرطوم) ،أمس الخمٌس ،احتجاجا
على قرار الحكومة إنهاء دعم الوقود .وأنهت الحكومة دعم الوقود الثالثاء الماضً ،فً إطار إصالحات
اقتصادٌة بأوامر من صندوق النقد الدولً ،ما ضاعف األسعار وسط أزمة اقتصادٌة عمٌقة .وباإلضافة إلى
الخرطوم ،شهدت مدن سودانٌة أخرى احتجاجات مماثلة على تردي األوضاع االقتصادٌة فً البالد .واتهم
المتظاهرون الحكومة االنتقالٌة برئاسة عبد هللا حمدوك بالفشل فً تسٌٌر دَ فة الحكم فً البالد.
المكتب اإلعالمي المركزي لحزب التحرير /أكد الرئٌس الجزائري عبد المجٌد تبون أن بالده كانت على "حافة
الهاوٌة" عندما انتخب فً عام  ،3122زاعما أن "أٌدٌولوجٌة اإلسالم السٌاسً لن ٌكون لها وجود فً الجزائر".
وأشار فً حدٌثه ألسبوعٌة "لو بو إن" الفرنسٌة ،إلى أن "اإلسالم السٌاسً لم ٌكن عقبة فً طرٌق التنمٌة فً
بلدان مثل تونس وتركٌا أو مصر ،مثل هذا النموذج من اإلسالم السٌاسً ال ٌزعجنً ألنه ال ٌعلو فوق قوانٌن
الجمهورٌة التً ستطبق بحذافٌرها" .هذا تعلٌق كتبه إلذاعة المكتب اإلعالمً المركزي لحزب التحرٌر ,األستاذ
ولٌد بلٌبل( :تعلٌق).
الجزيرة /اعتبر وزٌر الدفاع األمرٌكً ،لوٌد أوستن ،أن أهداف بالده تحققت فً أفغانستان ،مؤكدا مواصلة
مراقبة المقاتلٌن هناك ،وخالل جلسة استماع أمام لجنة القوات المسلّحة فً مجلس الشٌوخ ،أمس الخمٌس ،قال
أوستن إن بالده حققت أهدافها فً أفغانستان ،وستنتقل إلى عالقات عمل ثنائٌة مع شركائها األفغان .وأضاف

وزٌر الدفاع األمرٌكً أن الوالٌات المتحدة ستواصل مساعدة الحكومة األفغانٌة على الوفاء بمسؤولٌاتها تجاه
مواطنٌها ،كما ستعمل على القٌام بما هو ضروري لحماٌة الدبلوماسٌٌن األمرٌكٌٌن .وأكد أوستن أن الجٌش
األمرٌكً بدأ بالفعل ،انطالقا من دول الخلٌج ،فً إجراء عملٌات استطالع جوي لمراقبة الجماعات فً
أفغانستان .وأضاف "ما نبحث عنه هو إمكان تقلٌص المسافات فً المستقبل ،من خالل نشر قدرات معٌَّنة فً
البلدان المجاورة .وما ٌزال األمر قٌد التفاوض" ،حٌث تتفاوض واشنطن مع دول مجاورة ألفغانستان إلنشاء
قواعد للمراقبة هناك .فً السٌاق طالبت حركة طالبان الخمٌس ،بسحب القوات التركٌة من أفغانستان ،بموجب
اتفاقها مع واشنطن ،الذي ٌقضً بسحب جمٌع القوات األجنبٌة .وقال المتحدث باسم طالبان سهٌل شاهٌن؛ إن
"تركٌا كانت جزءا من قوات الناتو خالل السنوات الـ 31األخٌرة ،ومن ثم فعلٌها أن تنسحب من أفغانستان بناء
على االتفاق الذي وقعناه مع الوالٌات المتحدة فً  32شباط /فبراٌر ."3131

