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العناوين:





تبادل األدوار على عٌن أمرٌكا :انسحاب الروس من عٌن عٌسى ,وتعزٌزات عسكرٌة تركٌة تصل
المنطقة.
تسخٌن األجواء وتبرٌدها فً الملؾ اإلٌرانً لعبة أمرٌكٌة سمجة !.
أزمة التحوٌر الوزاري فً تونس :شجرة تخفً خلفها ؼابة من األزمات.
مئة عام على زوال دولة اإلسالم والكفار ٌالحقون حملة الدعوة إلقامتها !.

التفاصيل:
 /Basnewsأخلت القوات الروسٌة قاعدتها فً بلدة عٌن عٌسى وأزالت أعالمها وانتقلت إلى قاعدتها فً تل
السمن فً رٌؾ الرقة الشمالً ،وبالتزامن وصل مساء األحد ،رتل تعزٌزات عسكرٌة تركٌة تضم أسلحة
ومعدات ثقٌلة ،إلى (تل أبٌض) شمالً سورٌا .وبدأت القوات األمرٌكٌة بإنشاء قاعدة عسكرٌة جدٌدة فً المثلث
الحدودي بٌن العراق وتركٌا وسورٌا ،ونقل موقع (باس نٌوز) ،األحد ،عن مصادره إن «القوات األمرٌكٌة
جلبت من خالل معبر الولٌد الحدودي السبت مواد بناء ومعدات عسكرٌة ولوجستٌة إلى قرٌة عٌن دٌوار الواقعة
فً المثلث الحدودي لمنع تقدم القوات الروسٌة والنظام باتجاه المثلث».
 /Rudawؼادرت مخٌم الهول فً شرق سورٌا .مزٌد من العائالت التً قٌل إنها على صلة بمقاتلً تنظٌم
الدولة ,وؼادر المخٌم مؤخرا  543فردا ،عائدٌن إلى منازلهم فً منبج ومحٌطها ،بعد بضع سنوات قضوها فً
مخٌم الهول ،الذي ٌضم األرامل واألطفال ،سمحت اإلدارة الذاتٌة فً شمال شرق سورٌا ،لهم بالرحٌل.
عنب بلدي /قال مبعوث األمم المتحدة الخاص إلى سورٌا ؼٌر بٌدرسون ،لدى وصوله األحد إلى دمشق ،أن
مباحثاته مع مسؤولً نظام أسد ستركز على تنفٌذ قرار مجلس األمن الدولً رقم “ .”5534وأضاؾ بٌدرسون
أن “هناك العدٌد من القضاٌا التً آمل أن نتحدث بشأنها ،وعلى رأسها الوضع الصعب الذي ٌعٌشه الشعب
السوري” .وتقوم تركٌا وروسٌا وإٌران وممثل األمم المتحدة بتنفٌذ الخطة األمرٌكٌة وقرار مجلس األمن وهو
مشروع أمرٌكً أقرته األمم المتحدة.
األناضول /بحث الرئٌسان التركً أردوؼان واإلٌرانً حسن روحانً ،فً اتصال هاتفً ،التطورات على
الصعٌد اإلقلٌمً ،وسبل تطوٌر العالقات الثنائٌة .وبحسب بٌان دائرة االتصال فً الرئاسة التركٌة ،األحد ،تناول
الرئٌسان الخطوات الضرورٌة من أجل تطوٌر العالقات على صعٌد االقتصاد والنقل واألمن وؼٌرها .وأكد
أردوؼان أن أنقرة "تحافظ على اإلرادة الالزمة لتعزٌز العالقات التركٌة اإلٌرانٌة".
رويترز /قال رافائٌل ؼروسً مدٌر الوكالة الدولٌة للطاقة الذرٌة ،األحد ،إن الوكالة توصلت إلى اتفاق مع إٌران
لمواصلة أنشطة التفتٌش "الضرورٌة" .وكانت طهران حددت األحد كٌوم انتهاء المهلة التً سٌجري بعدها
تقلٌص عمل مفتشً الوكالة فً إٌران ،فً حال عدم رفع واشنطن العقوبات المفروضة علٌها ،وفً وقت سابق
وجهت إدارة الرئٌس األمرٌكً ،جو باٌدن ،رسالة إلى مجلس األمن الدولً أبلؽت فٌها بسحب إعالن سلفه،
دونالد ترامب ،حول استئناؾ كل عقوبات األمم المتحدة على إٌران .وأبلػ وزٌر الخارجٌة األمرٌكً ،أنتونً

بلٌنكن ،برٌطانٌا وفرنسا وألمانٌا بأن الوالٌات المتحدة مستعدة للتفاوض مع إٌران بشأن عودة البلدٌن لاللتزام
باالتفاق النووي الموقع عام  .5103هذا تعلٌق :كتبه االثنٌن إلذاعة المكتب اإلعالمً المركزي لحزب التحرٌر
األستاذ عمر محمد الفاروق( :تعلٌق).
األناضول /صعدت قٌمة الدوالر األمرٌكً أمام الجنٌه السودانً ،األحد ،بنسبة  6.6بالمئة فً تداوالت األسواق
الموازٌة للعمالت ،عقب قرار التعوٌم الجزئً للجنٌه السودانً الذي طبقه البنك المركزي الٌوم .وأفاد عدد من
تجار العملة ،أن سعر بٌع الدوالر بلػ  411جنٌه فً التعامالت الٌوم ،مقابل  573جنٌها فً تعامالت السبت.
جريدة التحرير /أكدت افتتاحٌة جرٌدة "التحرٌر" فً عددها الصادر األحد ,أن حٌلة الحوارات فً تونس لم تعد
تنطلً على أحد ,وبقلم أ .حسن نوٌر ,أضافت التحرٌر :أمام الوضع الخانق كان ال بد من خلق أزمة وهمٌة
تؽطً على باقً األزمات فتفتقت قرٌحة الجالسٌن فً برج السلطة وأخرجت للناس أزمة حازت اهتمامهم وباتت
شؽلهم الشاؼل وهً أزمة التحوٌر الوزاري ,فالتحوٌر العادي لم ٌعد ٌجدي نفعا ولهذا خلق “قٌس سعٌد” هذه
األزمة بتعلة أن هناك وزراء عٌنهم “هشام المشٌشً” تتعلق بهم شبهات فساد ,ولخلق األزمة ,رفض رئٌس
الحكومة مقترح رئٌس الدولة وعرض حكومته المحورة على البرلمان ونال ثقة أعضائه .وقالت افتتاحٌة
"التحرٌر" :سجال وصرا ع محموم ٌوحً بأن هناك أزمة ممٌتة ٌجب التفرغ لحلها أمام حجم الدٌون المرعب
والوضع االقتصادي المفزع ,وٌد المستعمر العابثة فً بالدنا طوال وعرضا ,هذا مؤجل النظر فٌه وال ٌعد فً
عرؾ الروٌبضات أزمة ,فاألزمة العظمى لدٌهم هً أن ٌنكشؾ أمر النظام الدٌمقراطً وٌسقط ,ولكً ال ٌحدث
هذا تراهم ٌختلقون أزمة وهمٌة تلو أخرى علها تحجب عن األبصار والبصائر األزمات الفعلٌة والذٌن هم
جزءها األكبر.
 /hizb-ut-tahrir.infoأصدرت السلطات القضائٌة فً شبه جزٌرة القرم أحكاما بالسجن على  3متهمٌن أدٌنوا
باالرتباط بـ"حزب التحرٌر" المدرج على الئحة (اإلرهاب) الروسٌة .وأشارت مصادر مطلعة إلى أن
"الموقوفٌن ٌشتبه بمشاركتهم فً أنشطة منظمة (إرهابٌة) ،وفقا للتشرٌعات الروسٌة" .وأوضحت المصادر أن
"اثنٌن منهم أدٌنا بمحاولة االستٌالء على السلطة عبر استخدام القوة" .وقال المحامً إمٌل كوربٌدٌنوؾ إن
"مشتبها به ثالثا فً القضٌة اح ُتجز بمدٌنة سٌفاستوبول ،وستنظر محكمة أخرى فً اإلجراءات القانونٌة بحقه".
هذا تعلٌق :كتبه إلذاعة المكتب اإلعالمً المركزي لحزب التحرٌر د .محمد الطمٌزي( :تعلٌق).

