نشرة أخبار المساء ليوم االثنين من إذاعة حزب التحرير والية سوريا
2021/02/22م
العناوين:
" أستانا  .." 51اتفاق على سقوط مناطق جدٌدة أم تثبٌت للحدود؟.
 بتعوٌم الجنٌه السودانً :الحكومة االنتقالٌة تكمل صالتها سجودا فً محراب صندوق النقد الدولً.
التفاصيل:
عنب بلدي /رغم أنه وأمثاله ال ٌملكون أمرهم وال قرارهم ,أكد وزٌر دفاع االئتالف العلمانً ورئٌس هٌئة
األركان فً “جٌش درع الفرات الوطنً” ،سلٌم إدرٌس ،االثنٌن على جاهزٌة قواته ،وذلك بعد أٌام من استقدام
النظام تعزٌزات عسكرٌة إلى جبهات رٌف حلب الشرقً .وجاء فً تصرٌح إدرٌس“ ،نؤكد على أتم الجاهزٌة
للرد المناسب على أي اعتداءات على المناطق المحررة فور حدوثها” .وقال الناطق باسم “جٌش درع الفرات
الوطنً” ،الرائد ٌوسف حمود ،الجمعة الماضً ،إن التعزٌزات الواصلة توزعت على أربعة مواقع فً محٌط
مدٌنة الباب ،ولم ٌستبعد حمود بدء هجوم عسكري ،مبدٌا استعداد “الجٌش الوطنً” لصد أي هجوم .فً السٌاق,
وتحت عنوان" :أستانا  ..51اتفاق على سقوط مناطق جدٌدة أم تثبٌت الحدود؟" ,نشرت شبكة "بلدي نٌوز"
تقرٌرا قالت فٌهٌ :تصدر قرارات سوتشً التأكٌد على وحدة األراضً السورٌة ومحاربة (اإلرهاب) واستمرار
عمل اللجنة الدستورٌة ،بٌنما ُتغٌب التفاصٌل المُعلنة عن نزوح وتهجٌر جدٌد لمئات اآلالف من أرٌاف إدلب أو
حلب الشمالً .ورأت مصادر الشبكة ،أن الهدوء الحالً هو نسبً ولفترة قرٌبة لٌكون حسم عسكري ٌتوافق مع
مصالح الدول الضامنة "تركٌا وروسٌا" .وأكدت المصادر أن منطقة سٌطرة النفوذ فً شمال غرب سورٌا
ستكون ثابتة على الشكل الذي هً علٌه ،وأضافت أن مناطق من رٌف حلب الشمالً وتحدٌدا بالقرب من مدٌنة
الباب وهً جنوب طرٌق  M4بعمق 51كم ،ستشهد تغٌٌرا فً السٌطرة ،حٌث سٌتم إخالء المنطقة من الجٌش
الوطنً ودخول قوات تركٌة وروسٌة لٌتم فتح الطرٌق المقطوع بالقرب من بلدة تادف ،وبذلك ٌتم فتح الطرٌق
من شرق سورٌا لربطه بطرٌق " M5حلب  -دمشق".
األناضول /أكد وزٌر الخارجٌة القطري ،محمد آل ثانً ،االثنٌن ،دعم نظامه الجهود الدولٌة الرامٌة إلى التوصل
لحل ما أسماها األزمة السورٌة ،على أساس قرارات مجلس األمن ذات الصلة ،ال سٌما القرار رقم  ."5512جاء
ذلك خالل لقائه مع نصر الحرٌري ،رئٌس االئتالف العلمانً السوري الموالً للغرب ،على هامش زٌارة
ٌجرٌها األخٌر للدوحة .من جانب آخر ,بحث أمٌر قطر تمٌم بن حمد ،االثنٌن ،مع وزٌر الخارجٌة األردنً،
أٌمن الصفدي ،الذي ٌزور الدوحة فً زٌارة غٌر معلنة المدة ,بحث مستجدات األوضاع على الساحتٌن اإلقلٌمٌة
والدولٌة.
خبرني /أفاد محامً التنظٌمات اإلسالمٌة فً األردن ,موسى العبدالالت فً تصرٌح صحفً ,األحد ,أن مدعً
عام محكمة أمن الدولة أوقف عضو حزب التحرٌر محمد صرصور ٌ 51وما فً سجن ماركا على ذمة التحقٌق.
وقال العبدالالت أن المدعً العام وجه  1تهم لصرصور هً :التحرٌض على مناهضة نظام الحكم السٌاسً فً
األردن والقٌام بأعمال من شأنها تعكٌر صفو العالقات مع (دولتٌن خلٌجٌتٌن شقٌقتٌن) إثارة الفتنة التً من شأنها
اإلخالل بالنظام العام والسلم المجتمعً .وكذلك االنتماء لحزب التحرٌر المحظور وتوزٌع منشوراته.

 /hizb-ut-tahrir.infoتحت عنوان( :توعٌة األمة وتحمٌلها مسؤولٌة إعادة الخالفة) ،وبمناسبة مرور مائة
عام على هدمها ،أقام حزب التحرٌر /والٌة السودان منتدى قضاٌا األمة األسبوعً هذه المرة فً استودٌوهات
قناة أم درمان الفضائٌة ،حضره عدد من السٌاسٌٌن ،وأصحاب الفكر والرأي ،واإلعالمٌٌن ،وكتب الصحفً
محمد مبروك فً صحٌفة أخبار الٌوم السودانٌة الصادرة األحد ما ٌلً :زاد حماسً لحضور المنتدى ألن شباب
حزب التحرٌر ال ٌجٌدون الهتافات الجوفاء وال ٌرفعون الشعارات الخرقاء ,إنما منهج محدد للوصول للغاٌات,
وإصرار وعزٌمة ال ٌضعفها تجاهل بعض أجهزة اإلعالم .كان المتحدث األول فً المنتدى لٌوم السبت دكتور
محمد عبد الرحمن الذي بدأ حدٌثه بقاعدة أصولٌة ,وهً أن العمل السٌاسً ال ٌكون منتجا إال إذا كان على نهج
اإلسالم شارحا مراحل الدعوة اإلسالمٌة فً مكة حتى قٌام دولة المدٌنة التً أرست قواعد الحكم الذي ٌقٌم
الدولة على العدل وتحقٌق تطلعات األمة .وأشار عبد الرحمن إلى ثورات الربٌع العربً وغٌرها من الثورات
التً سرٌعا ما تم السٌطرة علٌها .وقال :إن التغٌٌر الحقٌقً ٌحتاج الفكر الصالح بطرٌق واضح ,فالحماس وحده
ال ٌكفً واتباع مناهج االستعمار والغرب هو ظلم وجاهلٌة وال ٌصلح حال األمة ,وال ٌكون ذلك ممكنا إال بعمل
سٌاسً منضبط بإعادة الخالفة اإلسالمٌة على نهج النبوة وتنصٌب اإلمام .وكان المتحدث الثانً األستاذ المحامً
أحمد أبكر قدم ورقة بعنوان الشباب عماد التغٌٌر باعتبار الشباب قوة حقٌقٌة لقٌادة التغٌٌر .وشارك بعض
الحضور بإضافات وأسئلة أجاب علٌها المتحدثان ومنها السؤال عن عدم سعً حزب التحرٌر الستقطاب الجٌوش
خاصة أن األمر ٌحتاج إلى عون أهل القوة والنصرة ,فكان الرد أن الحزب ٌعتمد على منهج الدعوة والموعظة
الحسنة وهً السبٌل الوحٌد إلى تحقٌق هدف الوصول إلى الدولة وهً الخالفة اإلسالمٌة على نهج النبوة.
المكتب اإلعالمي لحزب التحرير  -والية السودان /أ ّكد حزب التحرٌر أنه بتعوٌم الحكومة االنتقالٌة سعر صرف
الجنٌه السودانً ،اعتبارا من األحد ،تكون قد أكملت صالتها فً محراب صندوق النقد الدولً سجودا ،بعد أن
خضعت الحكومة لجمٌع األوامر السابقة ،وطبقتها ،غٌر عابئة بما تجره من وٌالت على العباد .وقال بٌان
صحفً أصدره األحد ,الناطق الرسمً لحزب التحرٌر فً والٌة السودان إبراهٌم عثمان ،إن وصفات صندوق
النقد الدولً المهلكة أٌنما طبقت فً أي مكان فً العالم كانت وباال  ،فالنظام البائد كان ٌطبقها ،إال أنه كان ٌقدم
ِرجال وٌؤخر األخرى خوفا من غضبة الجماهٌر حتى سقط ،وهذا النظام الذي ال ٌبالً بما ٌحٌق باألغلبٌة
الساحقة المغلوبٌن على أمرهم سٌكون أمره خسرانا ،وسٌذهب بثورة حقٌقٌة تقتلع جذوره .ومع الذكرى المئوٌة
إلسقاط دولة الخالفة ،ناشد الناطق الرسمً أهل السودان بالعمل الجاد مع حزب التحرٌر للتخلص من االستعمار
وأذنابه؛ بإقامة دولة الخالفة الراشدة الثانٌة على منهاج النبوة التً تقطع دابر الكافرٌن من بالدنا ،وتسوس الناس
بأحكام رب العالمٌن ،وتدٌر ثروات البالد لمصلحة األمة ،فالسودان لٌس بلدا فقٌرا ،لكنه مُف َقر بسٌاسات النظام
الرأسمالً الجائر الذي ال ٌهمه إن مات الناس أم عاشوا بقدر ما ٌهمه سرقة الثروات عبر القروض الربوٌة،
وتسلٌم خٌرات البالد لالستثمارات األجنبٌة.
األناضول /فً رسالة وجهتها "النقابة الوطنٌة للتعلٌم" بالمغرب إلى وزٌر التربٌة المغربً سعٌد أمزازي ،مساء
األحد .أعلنت رفضها ألي تطبٌع تربوي وثقافً مع كٌان ٌهود ،فً ظل خطط لتنفٌذ برامج تعلٌم مشتركة بٌن
الرباط وتل أبٌب .ودعت النقابة فً رسالتها الوزٌر ،إلى "وضع حد ألي تطبٌع تربوي وثقافً مع (إسرائٌل)"،
معربة عن رفضها لهذا التطبٌع .كما حذرت النقابة المغربٌة ،من "إدراج التراث الٌهودي فً المنهاج الدراسً
المغربً".
 /RTأعلنت شركة " "Entergyالمزودة للطاقة فً والٌة تكساس األمرٌكٌة فً بٌان لها األحد ,أن وحدتها
أعادت الكهرباء لجمٌع العمالء المتضررٌن من موجة البرد القاسٌة التً اجتاحت المنطقة األسبوع الماضً.
وأضاف البٌان" :عمل حوالً  5111طاقم على استعادة الطاقة هذا األسبوع ،بعد أن ضربت موجة البرد

القارس ،مع العدٌد من العواصف الجلٌدٌة والثلجٌة ،جنوب شرق تكساس" .واستعاد آالف من سكان تكساس،
مٌاه الشرب والكهرباء تدرٌجٌا ،إثر موجة صقٌع قطبً غٌر مسبوقة ،شلت ألٌام الوالٌة األمرٌكٌة المعتادة على
موجات الحر أكثر من الثلوج ،وأسفرت عن سقوط نحو  01قتٌالٌ .ذكر أن الرئٌس األمرٌكً ،جو باٌدن ،وافق
األحد ،على إعالن تكساس منطقة "كارثة كبرى" ،وٌفتح هذا اإلجراء الباب للتموٌل الفٌدرالً لألفراد فً
تكساس.

