نشرة أخبار الصباح ليوم األحد من إذاعة حزب التحرير والية سوريا
 2019/11/10مالعناوين:
 قوات النظام تدفع بآلٌات ثقٌلة وعناصر وذخابر لجبهات غربً حلب.
 منسق اإلجهاز على ثورة الشام ٌبحث فً تركٌا األوضاع فً إدلب  ،وأردوغان وبوتٌن ٌإكدان التزامهما
بسوتشً.
 جرٌمة فوق جرٌمة ! سلطة رام هللا تواصل احتجاز شباب حزب التحرٌر الرافض التفاقٌة سٌداو اآلثمة.
التفاصيل:
ستيب نيوز /دارت اشتباكات متقطعة بٌن الفصابل وقوات النظام على جبهتً البحوث العلمٌة والمنصورة فً
رٌف حلب الغربً .و استهدف قصف مدفعً لقوات النظام محٌط بلدتً خان العسل وكفرناها ومنطقة شامٌكو
غربً مدٌنة حلب ،فٌما حلقت الطابرات الحربٌة فً األجواء .و سجل مقتل عنصرٌن اثنٌن  ،وجرح آخرٌن من
قوات النظام فً رٌف الالذقٌة جراء قصف من الفصابل استهدفت مواقع قوات النظام فً محوري كنسبا وكبانة
شمال الالذقٌة  ،و قصفت قوات النظام بالمدفعٌة الشٌخ دامس وكفر سجنة ومعرة حرمة برٌف إدلب الجنوبً.
فً حٌن ,أصدر المجلس المحلً لمدٌنة "جسر الشغور" بٌانا  ،كشف خالله طبٌعة القصف الذي تعرضت له
المدٌنة ،والجرابم المرتكبة التً استهدفت السكان والمرافق الخدمٌة ،من قبل قوات النظام وروسٌا .وأكد المجلس
تدمٌر مبات المنازل إضافة إلى مساجد و مدارس ،و بحسب البٌان تسبب هذا التصعٌد بتهجٌر أكثر من  05ألف
نسمة من منازلهم ،و حالة نزوح كبٌرة لألهالً إلى المناطق المجاورة وإلى الحدود السورٌة التركٌة .و فً
السٌاق ,وصلت السبت  ،تعزٌزات عسكرٌة إلى عدّة مواقع لقوّ ات النظام فً منطقة جمعٌة الزهراء الواقعة
غرب مدٌنة حلب  ،وقالت مصادر وكالة “ستٌب اإلخبارٌة” أن النظام استقدم  9آلٌات ثقٌلة منوعة بٌن دبابة
وعربة بً إم بً وشٌلكا  ،إلى جانب أكثر من  05سٌارات مثبت علٌها رشاشات .إضافة الى  00سٌارة مشاة
ٌصل عددهم إلى  055عنصر ،إلى جانب أكثر من  05سٌارات ذخابر متنوعة .و كان حراك الجمعة ,برٌف
إدلب قد جدد المطالبة بفتح الجبهات ونصرة الكبٌنة شمال الالذقٌة واإلفراج عن المعتقلٌن أصحاب كلمة الحق.
وذلك بموازاة الحراك المناوئ لهٌبة تحرٌر الشام و كل المنظومة الفصابلٌة التً تقود الثورة وأهلها إلى قبضة
النظام من جدٌد.
سمارت /استهدفت طابرات تركٌة المحٌط الغربً لبلدة “كفرة” بالقرب من مدٌنة إعزاز شمال حلب .وأفادت
مصادر ،أنه سمع دوي  3انفجارات على األقل فً المنطقة .استهدفت مقرات لفصٌل ”جٌش محمد” قٌل أنه قد
باٌع تنظٌم “الدولة” .وقالت مصادر إن طابرات استطالع تركٌة حلقت فً سماء مدٌنة “مارع” ،وسط أنباء عن
احتمال تنفٌذ عملٌة إنزال  ،على غرار عملٌات نفذتها قوات التحالف الدولً”.
هاوار /ذكرت وكالة "هاوار" التابعة لملٌشٌات "ب ي د" االنفصالٌة الكردٌة أن اللواء فً قوات األسد أحمد
شرٌف أحمد ،والعقٌد منٌف منصور أصٌبا إثر قصف تركً على محٌط قرٌة أم الشعٌفة فً رٌف منطقة زركان
شمال الحسكة  ،باإلضافة لمقتل عنصر من قوات األسد وإصابة آخر .إلى ذلك ..نشرت صفحات موالٌة لملٌشٌا
"ب ي د" شرٌط فٌدٌو مصور قالت لمجموعة من قوات أسد ٌبلغ عددهم  ،9أحدهم قتل واآلخرون أصٌبوا
بقصف تركً على نقطة المناخ وأم شعٌفة فً بلدة تل تمر.

شام /بعد أٌام من إعالنها منع أي طرف من السٌطرة على حقول النفط فً مناطق شرقً سورٌا .طردت القوات
األمرٌكٌة المستثمرٌن المحلٌٌن  ،لمجموعة آبار فً منطقة "جدٌد عكٌدات" برٌف دٌر الزور  ،كما قامت بوضع
تلك اآلبار تحت حراسة مشدّدة .ومع انسحاب القوات األمرٌكٌة من كافة قواعدها ونقاطها فً الرقة ومنبج وعٌن
العرب ،أبقت على وجودها فً دٌر الزور الغنٌة بالنفط ،وقواعدها فً الحقول النفطٌة بالحسكة .وعادت القوات
األمرٌكٌة إلى كافة قواعدها فً الحسكة ،وقاعدة صرٌن جنوبً عٌن العرب ،إثر عملٌة "نبع السالم" التً نفذتها
تركٌا فً منطقة شرق نهر الفرات.
األناضول /فً لقاء مغلق استغرق ساعة ونصف الساعة .السبت  ،بمدٌنة إسطنبول .التقى المنسق األمرٌكً
للتحالف الصلٌبً الدولً و اإلجهاز على ثورة الشام جٌمس جٌفري ،المتحدث باسم الرباسة التركٌة إبراهٌم قالن
و بحث آخر مستجدات الشؤن السوري  ،وأفاد بٌان صادر عن الرباسة التركٌة ،أن قالن وجٌفري ،تناوال آخر
األوضاع فً إدلب ،والتقدم فً مسار الحل السٌاسً  ،وأعمال اللجنة الدستورٌة ,فً إطار القرار األممً
 .5502وتطرق الجانبان إلى جدول أعمال الزٌارة التً سٌجرٌها الربٌس أردوغان ،للوالٌات المتحدة ،فً 03
نوفمبر/تشرٌن الثانً .و عقب ذلك ,جرى اتصال هاتفً بٌن الربٌس التركً أردوغان ،ونظٌره الروسً بوتٌن،
وذكر بٌان دابرة االتصال فً الرباسة التركٌة .أن أردوغان وبوتٌن بحثا الوضع فً سورٌا وأكدا التزامهما
باالتفاق الموقع بٌنهما حول سورٌا ٌوم  55أكتوبر الماضً فً مدٌنة سوتشً .والجمعة ،التقى جٌفري بوزٌر
الدفاع خلوصً أكار ،فً إطار مباحثاته بالعاصمة أنقرة.
فرانس برس  /فً مقابلة نشرتها مجلة "ذي إٌكونومٌست" ،أعلن الربٌس الفرنسً إٌمانوٌل ماكرون أنّ حلف
شمال األطلسً فً حالة "موت سرٌري"  ،و هً تصرٌحات سٌكون لها وقع كبٌر قبل شهر من قمّة ٌعقدها
الحلف فً لندن مطلع كانون األول/دٌسمبر فً لندن .وقال ماكرون معلّقا على العملٌّة العسكرٌّة التركٌّة فً
شمال سورٌا "لٌس هناك أيّ تنسٌق لقرار الوالٌات المتحدة االستراتٌجً مع شركابها فً الحلف األطلسً،
ك  ،من دون تنسٌق".
ونشهد عدوانا من شرٌك آخر فً الحلف ،تركٌا ،فً منطقة مصالحنا فٌها على المح ّ
وتساءل الربٌس الفرنسً خصوصا حول مصٌر المادة الخامسة من معاهدة الحلف األطلسً التً تنص على
تضامن عسكري بٌن أعضابه فً حال تعرّ ض أحدهم لهجوم .وقال ماكرون "ماذا سٌح ّل بالمادة  0غدا إذا قرّ ر
نظام أسد الرد على تركٌا  ،هل سنتدخل؟ هذا سإال حقٌقً" .واغتنم ماكرون المقابلة للتحذٌر من ثالثة مخاطر
كبرى محدقة بؤوروبا  :أولها أنها "نسٌت أنها مجموعة" ،والثانً "انفصال" السٌاسة األمٌركٌة عن المشروع
ّ
وحذر ماكرون من أ ّنه إذا لم
األوروبً  ،والثالث صعود النفوذ الصٌنً الذي "ٌهمش أوروبا بشكل واضح".
تحدث فً أوروبا "ٌقظة ،وإدراك لهذا الوضع وقرار بمعالجته ،فإنّ الخطر كبٌر بؤن نختفً عن الخرٌطة
الجٌوسٌاسٌة مستقبال ،أو أقله ّأال نعود أسٌاد مصٌرنا".
األناضول /نشرت رباسة الشإون الدٌنٌة التركٌة ،مساء السبت ،رسالة بمناسبة الذكرى الـ 10لوفاة الٌهودي
المجرم مصطفى كمال أتاتورك هادم الخالفة العثمانٌة .وأشادت الرسالة بالدور الذي لعبه أتاتورك ورفاقه فً
تؤسٌس الجمهورٌة التركٌة .قابلة" :نحً الذكرى الـ 10لرحٌله ،وندعو له بالرحمة" .وٌعم الصمت كافة أرجاء
تركٌا وتتوقف الحركة لمدة دقٌقة واحدة مع حلول الذكرى فً تمام الساعة السادسة من  05نوفمبر/تشرٌن الثانً
من كل عام.
 / pal-tahrir.infoلم تكتف السلطة الفلسطٌنٌة بجرٌمة شروعها برفع سن الزواج تطبٌقا التفاقٌة سٌداو اآلثمة،
بل اعتقلت شباب حزب التحرٌر لرفضهم لسٌاساتها االفسادٌة التً تخطب من خاللها رضا كٌان ٌهود والدول
االستعمارٌة المعادٌة لإلسالم والمسلمٌن .لقد كان حرٌا بالسلطة أن تخجل مما اقترفت ال أن تبارز هللا بالمعصٌة

فتسجن من ٌنكر المنكر ومن ٌدافع عن أعراض المسلمٌن وحرماتهم ،فال ٌزال جهازا األمن الوقابً والمخابرات
ٌحتجزان ثمانٌة من شباب حزب التحرٌر فً الضفة .بدعوى إثارة الفتنة .و جاء اعتقال شباب حزب التحرٌر
بعد توزٌع الحزب لنشرة سٌاسٌة تستنكر ما أقدمت علٌه السلطة من تطبٌق التفاقٌة سٌداو وتطالب أهل فلسطٌن
بتحمل مسإولٌاتهم والوقوف ضد السٌاسات االستعمارٌة التً تستهدف الجٌل الناشا عبر أدوات محلٌة.

