نشرة أخبار المساء ليوم االثنين من إذاعة حزب التحرير والية سوريا
2021/06/21م
العناوين:
 مجزرة جدٌدة فً جبل الزاوٌة بتوقٌع عصابات النظام ..وسط سبات فصائلً بأوامر السٌد التركً.
 كٌان ٌهود ٌواصل عربدته فً الضفة والقدس ,والرئٌس اإلٌرانً الجدٌد :سندعم المفاوضات النووٌة.
 حقوق اإلنسان مجرد شعار براق ٌستعمله الغرب لذر الرماد فً العٌون ,واستعمار الشعوب ونهب
ثرواتها.
التفاصيل:
بلدي نيوز /ارتفعت حصٌلة شهداء القصف المدفعً لعصابات النظام على جبل الزاوٌة برٌف إدلب الجنوبً،
ظهر الٌوم االثنٌن ،إلى  7شهداء وعدد من الجرحى .وأفاد الدفاع المدنً ،أن العصابات استهدفت بالمدفعٌة
الثقٌلة منازل المدنٌٌن فً بلدة البارة بجبل الزاوٌة جنوبً إدلب ،صباح الٌوم ،ما أسفر عن استشهاد امرأتٌن
وإصابة آخرٌن .وأضاف المصدر ،أن خمسة أشخاص آخرٌن استشهدوا وأصٌب آخرون بٌنهم شرطة
وموقوفٌن ،إثر استهداف عصابات النظام بالمدفعٌة الثقٌلة مخفر للشرطة تابع لحكومة اإلنقاذ فً بلدة إحسم بجبل
الزاوٌة صباح الٌوم .ولفت المصدر ،إلى أن عددا آخر من المدنٌٌن أصٌبوا بجروح متفاوتة ،إثر تعرض بلدة
المسطومة لقصف مدفعً مماثل ،فٌما تعرضت بلدات وقرى "سفوهن ،وفلٌفل ،ومشون ،وكنصفرة" لقصف
مدفعً ّ
مكثف خلّف أضرارا مادٌة .وتأتً هذه المجزرة بالتزامن مع صمت فصائلً مخز ,إال من بعض القذائف
على استحٌاء ,وذلك بعد أن حول النظام التركً الفصائل إلى حراس لمنع استهداف النظام ,وحظر علٌهم فتح أي
جبهات مع النظام ,واالكتفاء بالدفاع فقط ,هذا إن سمح لهم.
قاسيون /أفاد تجمع أحرار حوران :بمقتل الشاب "محمد القطٌش" ،إثر استهدافه بطلق ناري من قبل عناصر
حاجز ٌتبع للفٌلق الخامس فً بلدة خربا برٌف السوٌداء .وأضاف الممصدر أن خالفا مجهول السبب ،نشب بٌن
عناصر الحاجز وبٌن "القطٌش" انتهى بإطالق النار علٌه بشكل مباشر .وٌنحدر "القطٌش" من بلدة أم ولد برٌف
درعا الشرقً ،وٌعانً من اضطرابات نفسٌة ،بحسب مصدر من البلدةٌ .ذكر أن عصابات النظام استهدفت أمس
األحد ،منازل المدنٌٌن فً مدٌنة درعا ،بالرشاشات الثقٌلة .وقال "تجمع أحرار حوران" إن األمن العسكري
التابع للنظام والمتمركز فً حاجز "حمٌدة الطاهر" الواقع فً حً السحاري ,استهدف منازل المدنٌٌن فً حً
الكرك بدرعا البلد بواسطة رشاش  .32ولم ٌذكر المصدر تفاصٌل إضافٌة حول االستهداف.
الدرر الشامية /أكدت مصادر إعالمٌة مقتل وإصابة عدد من عناصر المٌلٌشٌات الموالٌة لروسٌا ،أمس األحد،
خالل حملة تمشٌط البادٌة ،التً تقوم بها عصابات النظام والمٌلٌشٌات اإلٌرانٌة والروسٌة .وبحسب موقع "زمان
الوصل" ،فقد وقعت مجموعة من الفٌلق الخامس بكمٌن محكم ،فً بادٌتً كباجب والشوال برٌف دٌر الزور
الجنوبً الغربً ،خالل حملة التمشٌط التً ٌقودها الشبٌح سهٌل الحسن .وأوضحت المصادر أن عشرة عناصر
تابعٌن للفٌلق الخامس ،المدعوم روسٌا ،سقطوا بٌن قتٌل وجرٌح ،بعد وقوعهم فً حقل ألغام ،فً المنطقة
المذكورة.
قاسيون /دعا وزٌر الخارجٌة األلمانً "هاٌكو ماس" ،فً تصرٌح لصحٌفة "وٌلت" األلمانٌة ،االثنٌن إلى تحدٌث
اتفاقٌة الهجرة المبرمة بٌن االتحاد األوروبً وتركٌا فً آذار/مارس عام  .3106وأكد ماس خالل تصرٌحاته

أن تركٌا تحملت أعباء الالجئٌن بشكل كبٌر ،مشٌرا إلى تواجد نحو  4مالٌٌن سوري على األراضً التركٌة،
إلى جانب مهاجرٌن من بلدان أخرى .وردا على سؤال حول التموٌل الذي سٌقدمه االتحاد األوروبً لتركٌا فً
حال تم تحدٌث االتفاقٌة ،قال ماس" :ال أرٌد أن أذكر مبلغا معٌنا ،لكن مثل هذه األمور ال تكون دون مقابل
مادي".
قدس اإلخبارية /واصلت قوات كٌان ٌهود حمالت االعتقاالت والمداهمات التً تشنها فً الضفة المحتلة ،حٌث
اعتقلت عددا من الفلسطٌنٌٌن ،فجر الٌوم .وقالت مصادر محلٌة ،إن قوة من جٌش االحتالل اقتحمت بلدة بٌتا
جنوب نابلس ،واعتقلت شاب ونقلته إلى جهة غٌر معلومة .وفً السٌاق ،اعتقلت قوات االحتالل أسٌرٌن
محررٌن من بلدة الزبابدة جنوب شرق جنٌن ،كما اعتقلت شابا فً مخٌم عاٌدة بمدٌنة بٌت لحم .وأفادت مصادر
محلٌة ،أن قوة من جٌش االحتالل اعتقلت والد ووالدة الشهٌد خالد دعباس بعد اقتحام منزلهما ،فً ضاحٌة شوٌكة
شمال طولكرم ،كما اعتقلت قوات االحتالل شابٌن من بلدة بٌت حنٌنا شمال القدس المحتلة .وشنت قوات
االحتالل حملة اعتقاالت فً بلدة بٌت أمر شمال الخلٌل ،طالت  5شبان بعد اقتحام منازلهم .وقالت مصادر
محلٌة ،إن قوة من جٌش االحتالل اعتقلت شابٌن من بلدة بٌت لقٌا غرب رام هللا.
الجزيرة /قال الرئٌس اإلٌرانً المنتخب إبراهٌم رئٌسً إن "الحكومة القادمة ستدعم المفاوضات بشأن االتفاق
النووي فً فٌٌنا لكنها لن تربط مستقبل إٌران بها ،ولن نقبل أن تكون المفاوضات استنزافٌة" .وأضاف رئٌسً -
فً أول مؤتمر صحفً بعد إعالن فوزه باالنتخابات  -أن األمرٌكٌٌن هم من انسحبوا من االتفاق النووي ،وٌجب
أن ٌعودوا إلٌه أوال ،وكذلك فإن األوروبٌٌن لم ٌطبقوا ما التزموا به فً االتفاق ،والشعب اإلٌرانً ٌطالبهم بتنفٌذ
ما تم االتفاق علٌه وأال ٌخضعوا لضغوط واشنطن .وأكد رئٌسً أن على العالم أن ٌدرك أن سٌاسة الضغوط
القصوى على إٌران لم تكن مجدٌة ،وأن الوضع تغٌّر بعد االنتخابات الرئاسٌة ،موضحا أن برنامج الصوارٌخ
البالٌستٌة غٌر قابل للتفاوض .وتابع "سٌاستنا الخارجٌة لن تبدأ باالتفاق النووي ولن تنتهً به ،ونؤكد أنها ستكون
مرتبطة بالتعامل الواسع والمتوازن مع الدول كافة".
المكتب اإلعالمي لحزب التحرير  -والية السودان /بمشاركة مجلس السٌادة السودانً شهد فندق السالم انطالق
أعمال الدورة التدرٌبٌة األولى من نوعها والتً تقٌمها المفوضٌة القومٌة لحقوق اإلنسان بالسودان ,والتً
استمرت لثالثة أٌام ,تحت عنوان التعرٌف بمنظومة حقوق إإلنسان .وفً هذا الصدد أكد بٌان للناطقة الرسمٌة
للقسم النسائً ,لحزب التحرٌر  -والٌة السودان :أنه لم ٌبق لكذبة حقوق اإلنسان؛ أي رواج فً بالد المسلمٌن،
فقد انفضح أمرها وأصبح الجمٌع ٌعً أنها استعمار جدٌد ،وذرٌعة للتدخل فً شؤون البالد ،ونهب ثرواتها،
واستعباد شعوبها .ولفت البٌان إلى :أن لحكام المسلمٌن وإعالمهم دور كبٌر فً تسوٌق هذا المصطلح ,بتعتٌم
حقٌقته ,وجعل القاتل حامً حقوق اإلنسان والمقتول إرهابٌا متطرفا معتدٌا على "حقوق اإلنسان" كما هو الحال
فً كل بالد المسلمٌن المحتلة .وأشار البٌان إلى :أنه على أرض الشام سفكت دماء مئات آالف الشهداء ،ومثلهم
من الجرحى والمعتقلٌن ،ومالٌٌن النازحٌن والمهجرٌن ،دون أن ٌحرك العالم الذي ٌتشدق بـ"حقوق اإلنسان"
ساكنا ،بل انتخب األسد مرة أخرى .وشدد البٌان على :أن حدٌث الغرب عن حقوق اإلنسان ،تدحضه طائرات
الموت األمرٌكٌة التً تقصف المسلمٌن ،دون حسٌب أو رقٌب ,أما معتقل غوانتنامو فهو صفعة خالدة لكل من
ٌتشدق بحقوق اإلنسان من الغرب الكافر المستعمر .وختم البٌان بالقول :إن حقوق اإلنسان مجرد شعار براق لذر
الرماد فً العٌون وقد انفضحت حقٌقتها ومن ٌقف وراءها .واألمة قد تجاوزت كل األعداء؛ الغرب ومن ٌسانده
بتزٌٌف الحقائق ،وهً تتطلع لمجدها الذي ستعٌده دولة الخالفة الراشدة على منهاج النبوة القائمة قرٌبا بإذن هللا.

الجزيرة /أعلنت وزارة الدفاع األفغانٌة استعادة السٌطرة على مقر مدٌرٌتً بنغً وخواجه غار فً والٌة تخار
شمالً شرقً البالد ،عقب ٌوم واحد على سٌطرة حركة طالبان علٌهما بعد اشتباكات ومعارك عنٌفة مع القوات
الحكومٌة .فً السٌاق أفادت مصادر أمنٌة بوقوع  5قتلى و 4جرحى جراء تفجٌر عبوة ناسفة زرعت على جانب
الطرٌق فً والٌة بكتٌا جنوبً شرقً أفغانستان.

