نشرة أخبار المساء ليوم السبت 21ربيع األول2442 ،هـ  /09ت1029/1
العناوين:
 مظاهرة ضد دخول النظام برٌف الرقة ,ومقتل عدد من عصابات أسد بقصف تركً برٌف الحسكة.
 رأس اإل جرام أمرٌكا ,تزعم التندٌد بجرائم عمٌلها أسد ,وتدعو الجمٌع للنزول عند حلها السٌاسً
الخبٌث.
 عصابات الحكم فً العراق تتوافق على القضاء على الثورة ,وبقاء رئٌس الحكومة عادل عبد المهدي.
التفاصيل:
بلدي نيوز /بدأ السبت ،إضراب المدارس فً الشمال السوري؛ بعد أن أطلق عدد من المعلمٌن فً محافظة إدلب،
وأرٌاف حلب ،والالذقٌة ،حملة بعنوان؛ "أنا معلم من حقً أن أعٌش" .وتستهدف الدعوة جمٌع المعلمٌن فً
المحرر لإلضراب ،إلى أن ٌعود للقطاع التعلٌمً حقه من الدعم أو إٌجاد حلول أخرى .وٌشار إلى أن الدعوة
لإلضراب هذه أتت على خلفٌة إعطاء بعض المدارس دعما جزئٌا وحرمان المدارس األخرى من الدعم .ومن
المتوقع أن ٌكون اإلضراب ،عاما ومنظما ،وسترفع الالفتات التً تعبر عن مطالب المعلمٌن.
بلدي نيوز -الرقة /خرجت مظاهرة تطالب بإسقاط نظام أسد ،بعد ظهر السبت فً بلدة المنصورة غربً الرقة،
الخاضعة لسٌطرة مٌلٌشٌات سورٌا الدٌمقراطٌة .وقال ناشطون ،إن عشرات المدنٌٌن خرجوا بمظاهرة فً بلدة
المنصورة ،تطالب بإسقاط النظام ورفضا لتسلٌمه مناطق فً الرقة .ولفتت المصادر أن المظاهرة جابت سوق
مدٌنة المنصورة وبعض الشوارع األخرى بالمدنٌة ،ورددت شعارات الثورة.
 /RTأفادت وسائل إعالم محلٌة ،بمقتل عدد من عناصر النظام وإصابة ضابطٌن برتب رفٌعة فً قصف شنته
القوات التركٌة وفصائل الجٌش الوطنً على رٌف تل تمر شمال شرقً البالد .ونقلت وكالة "هاوار" الكردٌة،
عن مصادرها ،أنه "ونتٌجة للقصف التركً على قرٌة أم شعٌفة التابعة لناحٌة أبو راسٌن ،أصٌب ضابطان
أحدهما برتبة لواء وآخر برتبة عقٌد فً عصابات أسد ،فٌما قتل جندي وأصٌب آخر فً العملٌة" .وأشارت
الوكالة ،إلى أن المصابٌن نقلوا إلى مستشفى لٌكرٌن القرٌب ،وأنه "لم ٌتسن التحقق من حقٌقة رتب الضابطٌن".
وفً السٌاق ذاته ،أكدت الوكالة ،أن القصف التركً طال أٌضا قرٌة قبور الفراجنة الواقعة على الطرٌق الواصل
بٌن تل تمر وناحٌة أبو راسٌن ،مشٌرة إلى أنه استهدف نقطة لتمركز عصابات النظام فً المنطقة .وأفادت ،بؤن
 3جنود تابعٌن للجٌش قتلوا ،وأصٌب  4آخرون بجروح جراء القصف .وذكرت الوكالة ،أن مراسل قناة
"اإلخبارٌة" السورٌة ،أصٌب فً القصف التركً أٌضا.
بلدي نيوز /أعلنت وزارة الدفاع التركٌة ،تنفٌذ مٌلٌشٌات سورٌا الدٌمقراطٌة 8 ،هجمات وتحركات فً منطقة
عملٌة "نبع السالم" فً سورٌا خالل الساعات الـ  44األخٌرة .جاء ذلك فً بٌان نشرته الوزارة ،الٌوم السبت،
وأكد استمرار انتهاكات عناصر تنظٌم " ي ب ك" فً منطقة "نبع السالم" ,وسط التزام تام للقوات التركٌة
والجٌش الوطنً باالتفاقات الحالٌة حٌال إنشاء ممر سالم .وأوضحت الوزارة أن الهجمات والتحركات نفذت
عبر قذائف هاون و قذائف صاروخٌة ،وقناصة.
بلدي نيوز /نددت رأس الكفر واإلجرام أمرٌكا ،بالضربات الجوٌة التً شنتها عصابات عمٌلها أسد ،على
مستشفٌات وبنٌة تحتٌة مدنٌة فً إدلب ،وطالبت بتطبٌق حلها السٌاسً الخبٌث إلنهاء الثورة والحفاظ على
النظام .وقالت المتحدثة باسم الخارجٌة األمٌركٌة مورغان أورتاغوس فً بٌان  ،إن الهجمات التً وقعت خالل

الساعات الثمانً واألربعٌن الماضٌة خلفت  24قتٌال ونحو أربعٌن جرٌحا ،وأصابت مدرسة ومستشفى للوالدة
وأبنٌة مدنٌة .وأضافت المتحدثة األمرٌكٌة ،أن الحوادث التً جرى اإلبالغ عنها أخٌرا تعكس نهجا واضحا ضد
المدنٌٌن والبنٌة التحتٌة من جانب القوات الروسٌة وقوات النظام ،معتبرة أن الشعب السوري ذاق ما ٌكفً من
المآسً من نظام أسد .وأكدت دعم واشنطن لعمل مجلس التحقٌق التابع لألمم المتحدة المكلف بالتحقٌق فً
الهجمات على المنشآت الطبٌة التً ترعاها األمم المتحدة فً سورٌا ،معتبرة أنه ال ٌوجد حل عسكري لهذه
االشتباكات ،كما حثت روسٌا ونظام األسد على حل هذا الصراع من خالل العملٌة السٌاسٌة برعاٌة األمم
المتحدة.
نداء سوريا /عززت القوات األمرٌكٌة قواعدها العسكرٌة شرقً سورٌا برادارات ومعدات حربٌة جدٌدة.
وذكرت شبكة دٌر الزور  44المحلٌة أن معدات عسكرٌة بٌنها رادارات متطورة وصلت منذ أٌام إلى حقل
"كونٌكو" النفطً ،والذي تتخذه قوات التحالف قاعدة لها ،مشٌرة إلى أن الرادارات تم تشغٌلها الجمعة .وكانت
القوات األمرٌكٌة قد عززت من قواعدها بالقرب من حقول النفط ،من خالل إنشاء قاعدتٌن جدٌدتٌن إحداهما فً
موقع اللواء  223شمال غربً محافظة دٌر الزور ،واألخرى بالقرب من بلدة الصور برٌف المحافظة الشمالً،
كما أعادت انتشارها فً قاعدة "الجزرة" غربً مدٌنة الرقة بعد ٌومٌن من مغادرتها.
شبكة شام /قالت وسائل إعالم تركٌة ،إن المبعوث األمرٌكً إلنهاء ثورة الشام جٌمس جٌفري ,بحث مع وزٌر
الدفاع التركً خلوصً أكار ،اتفاق المنطقة اآلمنة فً سورٌا .وأوضحت وزارة الدفاع التركٌة فً بٌان لها أن
"أكار استقبل جٌفري والسفٌر األمرٌكً فً أنقرة دٌفٌد ساتٌرفٌلد ،بحضور نائب وزٌر الدفاع التركً ٌونس
أوغلو" ،الفتة إلى أن الوفدٌن بحثا االتفاق الموقع بٌن البلدٌن فً  21تشرٌن األول /أكتوبر الماضً بشؤن
المنطقة اآلمنة شمال سورٌا.
الجزيرة /تستمر االحتجاجات فً بٌروت ومدن أخرى فً لبنان ،حٌث تجمع عدد من الطالب أمام مقر وزارة
الخارجٌة والمغتربٌن بالعاصمة .وفً منطقة البقاع شرقً البالد تظاهر أٌضا عدد من طالب المدارس  ،كذلك
شهدت مدٌنة صور مظاهرة طالبٌة مماثلة .وفً طرابلس جابت مسٌرة طالبٌة مختلف شوارع المدٌنة ،لتجدٌد
المطالبة بإصالح األوضاع االقتصادٌة والسٌاسٌة .وأكد المتظاهرون االستمرار فً تحركاتهم إلى حٌن تحقٌق
كل المطالب ،وفً طلٌعتها تشكٌل حكومة جدٌدة وتؤمٌن فرص عمل .وتتواصل االحتجاجات منذ  21من
أكتوبر/تشرٌن األول الماضًٌ ،وم أعلنت الحكومة عن تضمٌن موازنة عام  4242ضرائب ورسوما جدٌدة.
أ ف ب /أصٌب العدٌد من المتظاهرٌن وسط بغداد السبت ,بحاالت اختناق نتٌجة استخدام قوات األمن القنابل
المسٌلة للدموع وقنابل الصوت لتفرٌق المعتصمٌن فً ساحة السِ َنك القرٌبة من الجسر المإدي لمقر السفارة
اإلٌرانٌة والمنطقة الخضراء وسط العاصمة .وأشارت مصادر محلٌة إلى أن قوات األمن تسعى إلنهاء االعتصام
المستمر منذ أسبوعٌن فً الساحة التً تقع على مقربة من ساحة التحرٌر ،إلعادة فتح الطرٌق المإدي إلٌها .فً
الوقت نفسه ،قال شهود عٌان إن قوات األمن نفذت فجر الٌوم حملة اعتقاالت واسعة بحق المتظاهرٌن أسفل
جسر السِ َنك ،وأضاف الشهود أن عددا من المتظاهرٌن تم اعتقالهم .وقد شهد مدخل جسر السنك صباح السبت
صدامات بٌن قوات األمن والمتظاهرٌن عند الجسر وساحة الخالنً القرٌبة من ساحة التحرٌر .فً السٌاق اتفقت
القوى السٌاسٌة الرئٌسٌة فً العراق على اإلبقاء على السلطة الحالٌة حتى وإن اضطر األمر إلى استخدام القوة
إلنهاء االحتجاجات المطالبة بـ"إسقاط النظام" ،بحسب ما أكد مصدران سٌاسٌان لوكالة فرانس برس السبت.
وواصلت غالبٌة القوى اجتماعاتها خالل األٌام األخٌرة ،بحسب ما أكدت لفرانس برس كوادر من أحد األحزاب
التً شاركت فً االجتماعات .وأشار أحد المصادر إلى أن "األحزاب السٌاسٌة اتفقت خالل اجتماع ضم غالبٌة

قٌادات الكتل الكبٌرة على التمسك بعادل عبد المهدي والتمسك بالسلطة مقابل إجراء إصالحات فً ملفات مكافحة
الفساد وتعدٌالت دستورٌة" .وأضاف أن األطراف اتفقت أٌضا على "دعم الحكومة فً إنهاء االحتجاجات بكافحة
الوسائل المتاحة" .ولفتت مصادر سٌاسٌة أخرى لفرانس برس أٌضاَ إلى أن االتفاق بٌن األطراف المعنٌة ,جاء
بعد "لقاء الجنرال قاسم سلٌمانً بمقتدى الصدر ومحمد رضا السٌسٌاتً (نجل علً السٌستانً) والذي تمخض
عنه االتفاق على أن ٌبقى عبد المهدي فً منصبه".
األناضول /أعلن المجلس الدستوري فً الجزائر ،السبت ،القائمة الرسمٌة النهائٌة للمرشحٌن لالنتخابات الرئاسٌة
المقررة فً  24دٌسمبر /كانون األول المقبل ،ورفض الطعون المقدمة ضدها .جاء ذلك فً بٌان لرئٌس المجلس
كمال فنٌش ،نقله التلفزٌون الجزائري الرسمً .وقال فنٌش إن “الطعون المقدمة ضد القائمة األولٌة لسلطة
االنتخابات رفضت ألنها لم تستوف الشروط القانونٌة ،وبالتالً فقد تم اعتماد  5مرشحٌن رسمٌا” .والسبت
الماضً ،أعلنت السلطة المستقلة لالنتخابات قبول  5ملفات من بٌن  43أودعوا لدٌها أوراق الترشح النتخابات
الرئاسة ،وكان السبب الرئٌس إلقصاء أغلبهم عدم اكتمال النصاب القانونً لتوكٌالت المواطنٌن ( 52ألف
توكٌل).
وكاالت /أدان ناشطون حقوقٌون قرار محكمة ابتدائٌة بالمغرب ،سجن رئٌس المرصد المغربً لمناهضة
التطبٌع ،أحمد وٌحمان ،شهرا واحدا ،بعد اعتقاله أواخر الشهر الماضً .وكانت المحكمة االبتدائٌة بالرشٌدٌة
حكمت ،الخمٌس الماضً ،بإدانة وٌحمان بشهر واحد حبسا نافذا ،موجهة له تهمة "إهانة موظفٌن عمومٌٌن أثناء
القٌام بوظائفهم " و"عدم االحترام الواجب لسلطتهم و العنف فً حقهم".

