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العناوين:
 مٌلٌشٌات النظام المجرم تواصل قصف المحرر ,وسط تأكٌدات من صناع اتفاق إدلب على سرٌان العمل
به.
 مخابرات أردوغان تبدأ بنقل دفعات من فصائلها الموالٌة باتجاه األراضً التركٌة ،تمهٌدا لنقلهم إلى
لٌبٌا.
 كفاءات تونس فً عٌون الغرب :استراتٌجٌة متجددة تفرغ الساحة المحلٌة من القادرٌن على االنخراط
فً مشروع سٌاسً نهضوي ٌقوم على أساس اإلسالم.
التفاصيل:
متابعات /سجلت محطات الرصد الزلزالً ،مساء الجمعة ّ
هزة خفٌفة جدٌدة على الحدود السورٌة التركٌة بلغت
شدتها  2.2درجة على مقٌاس رٌختر .وشهدت البالد قبل نحو أسبوع موجة من الهزات تراوحت بٌن الخفٌفة
والمتوسطة .وكانت أعالها شدة قرب محافظة الالذقٌة سجلت  7.4على مقٌاس رٌختر .فً وقت استهدفت
مٌلٌشٌات النظام المجرم المتواجدة فً معسكر جورٌن بقذائف المدفعٌة الثقٌلة قرٌة العنكاوي فً سهل الغاب
برٌف حماة الغربً ,وقرٌتً كفرعوٌد والروٌحة برٌف إدلب واستهدفت تلة الحدادة برٌف الالذقٌة الشمالً.
وسجل لقوات االحتالل الروسً المتمركزة فً سلمى استقدامها مترجمٌن من ألبانٌا للتنصت على قبضات
المجاهدٌن فً الكبٌنة ,بٌنما نيوز /دخل رتل عسكري تركً الجمعة ٌضم عشرات اآللٌات ،بٌنها دبابات
وعربات مصفحة ،الجمعة ،إلى عمق محافظة إدلب .وتدفع القوات التركٌة بتعزٌزات عسكرٌة ضخمة إلى
المناطق المحررة فً محافظة إدلب شمال غرب سورٌا بشكل شبه ٌومً ،إضافة إلى إنشاء وإحداث العدٌد من
النقاط العسكرٌة الجدٌدة.
وكاالت /قتل عنصر من "هٌئة تحرٌر الشام" ،مساء الجمعة ،إثر هجوم مسلح شنه مجهولون بالقنابل الٌدوٌة،
استهدف أحد مقراتها العسكرٌة فً حً القصور وسط مدٌنة إدلب .أما فً حلب الجدٌدة بالجهة الغربٌة من
المدٌنة ،وخالل الساعات األخٌرة ،شهدت هجوما مسلحا استهدف مفرزة أمنٌة لفرع األمن العسكري التابع
لمخابرات النظام .تبعه دوي أصوات سٌارات اإلسعاف قبل أن تغلق القوات األمنٌة التابعة للنظام المنطقة بشكل
كامل .وأدى الهجوم إلصابة ضابط أمن برتبة مقدم ،كما أصٌب عنصران آخران بجروح متفاوتة .فٌما لم تعلن
أي جهة مسؤولٌتها عن العملٌة.
المرصد السوري لحقوق اإلنسان /بدأت المخابرات التركٌة بنقل دفعات من عناصر الفصائل الموالٌة لتركٌا من
منطقة تل أبٌض باتجاه األراضً التركٌة ،تمهٌدا لنقلهم إلى لٌبٌا .ووفقا لمصادر فإن المخابرات التركٌة طلبت
من قٌادات الجٌش الوطنً رفع لوائح جدٌدة تضم أسماء مئات المقاتلٌن إلرسالهم إلى لٌبٌا للقتال هناك ،بدوره
الجٌش الوطنً أوعز لفصائله بذلك ،وعلى إثره قدمت فصائل عدة قوائم بأسماء فاقت الـ  2222اسم ،على
رأسها أحرار الشرقً وجٌش الشرقٌة والسلطان مراد وفصائل أخرى .فً حٌن نأت عدة فصائل بنفسها عن
إرسال مقاتلٌها ،قبل أن تتحول الطلبات التركٌة إلى أوامر مباشرة.

نداء سوريا /نشرت "نجاة رشدي" كبٌرة مستشاري الشؤون اإلنسانٌة للمبعوث األممً الخاص إلى سورٌا "غٌر
بٌدرسون" بٌانا دعت من خالله إلى تسهٌل عمل المنظمات اإلنسانٌة والسماح بوصول المساعدات فً سورٌا.
واعتبرت أن "فٌروس "كورونا" ٌش ّكل خطرا محدِقا بجمٌع السورٌٌن ،مضٌفة أن هناك تحدٌات خطٌرة منها
نقص المعدات الطبٌة والظروف المعٌشٌة الصعبة للنازحٌن .فً المقابل ,أعرب فرٌق من المتطوعٌن فً سورٌا
عن أملهم فً أن ٌتمكنوا من بناء أجهزة تنفُّس وآالت اختبار محلٌة الصنع لمواجهة فٌروس "كورونا" فً شمال
غربً سورٌا ،حٌث إنهم ملّوا فً انتظار الحصول على تموٌل أو معدات من المنظمات الدولٌة.
 /Jesrpressوجه نصر الحرٌري رئٌس هٌئة التفاوض التابعة لالئتالف العلمانً السوري الموالً للغرب,
رسالة إلى أعضاء هٌئته ،تتضمن استنكاره لمحاوالت تقوم بها وزارة الخارجٌة السعودٌة ،إلجراء انتخابات
للهٌئة بغرض إشراك كتلة أخرى تحت اسم المستقلٌن الجدد .وكان الحرٌري قد جاء إلى منصبه هذا بعد “تدخل”
سعودي مشابه ،عقب مؤتمر "رٌاض ،"١و أطاح برٌاض حجاب ،رئٌس الهٌئة السابق.
بلدي نيوز /ثمنت الخارجٌة الروسٌة ما أسمتها "الجهود التً تبذلها تركٌا من أجل إبعاد المسلحٌن فً إدلب عن
طرٌق "إم "7-برٌف إدلب شمالً سورٌا" .واعتبرت المتحدثة باسم الخارجٌة الروسٌة مارٌا زاخاروفا ،فً
مؤتمر صحفً ،الخمٌس ،أن "العسكرٌٌن الروس واألتراك ٌتخذون إجراءات ضمان تطبٌق البروتوكول
اإلضافً المبرم بٌن الطرفٌن فً الخامس من آذار الماضً ،إلعالن ممر آمن على طول الطرٌق االستراتٌجً
وتسٌٌر دورٌات مشتركة هناك" .وشهد اتفاق إدلب مؤخرا تأكٌدات من صناعه على سرٌان العمل به ،على
الرغم من الخروقات التً ٌقوم بها النظام والمٌلٌشٌات اإلٌرانٌة.
األناضول /خالل جلسة لمجلس األمن الدولً فً نٌوٌورك .دافعت الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة ،الخمٌس ،بشدة،
عن قرار كٌان ٌهود طرح مشروع قانون لضم غور األردن والمستوطنات فً الضفة الغربٌة مطلع تموزٌ/ولٌو
المقبل .فٌما أعربت روسٌا عن قلقها إزاء خطط التنفٌذ األحادي لما ٌسمى بـ"صفقة القرن".
أنقرة (زمان التركية) /أفادت وكالة بلومبٌرج أن حجم نفقات البنوك الحكومٌة التركٌة لوقف تراجع قٌمة اللٌرة
عقب خفض البنك المركزي لسعر الفائدة ٌوم األربعاء ارتفع إلى  022ملٌون دوالر .واستندت وكالة بلومبٌرج
فً تقرٌرها هذا إلى مضاربٌن ٌعمالن فً أسواق المال .وقالت مصادر بلومبٌرج أن البنك المركزي التركً
ٌقاتل بضراوة إلبقاء سعر الدوالر دون السبع لٌرات .وأن اضطرار البنك المركزي لالستسالم مجرد مسألة
وقت.
 /hizb-ut-tahrir.infoتزاٌد فً المدة األخٌرة من زمن كورونا اهتمام الغرب وأبواقه الدعائٌة بما تنتجه
العقول المبدعة فً تونس ،تزاٌدا مثٌرا لالنتباه والتساؤل .وهو ما كان موضع تعلٌق إلذاعة المكتب اإلعالمً
المركزي لحزب التحرٌر ,قال فٌه المهندس وسام األطرش من تونس :إن هذا "التباهً" الغربً المزعوم،
بالكفاءات التونسٌةٌ ،حٌلنا إلى استراتٌجٌة قدٌمة متجددة فً اختطاف الكفاءات لصالح المشارٌع الغربٌة ،بما
ٌعمق من نزٌف هجرة األدمغة وٌفرغ الساحة المحلٌة من القادرٌن على االنخراط فً مشروع سٌاسً نهضوي
ٌقوم على أساس اإلسالم ،وأضاف التعلٌق :من المؤسف أن ٌغفل بعض علماء األمة ومفكروها على طبٌعة
النظام المخلص من األزمات المتعاقبة التً خلفها تطبٌق النظام الرأسمالً عالمٌا ،وأن ٌضٌّع البعض على
أنفسهم فرصة االهتداء إلى حقٌقة مشروع الخالفة الذي حرص الغرب على تشوٌهه طوال عقود ،المشروع
القادر على تضٌٌق الفجوة التكنولوجٌة الرهٌبة التً خلفها غٌاب سلطان اإلسالم .بل هو المشروع الجدي الوحٌد
الذي جعل العدٌد من مخازن الفكر ومعاهد الدراسات االستراتٌجٌة فً الغرب تبحث سٌنارٌوهات التعامل مع
دولة الخالفة المرتقبة.

وكاالت /وجه الرئٌس األمرٌكً دونالد ترامب الخمٌس ,رسالة تهنئة للمسلمٌن فً جمٌع أنحاء العالم ,بمناسبة
شهر رمضان المبارك .جاء ذلك خالل رسالة نشرت على موقع البٌت األبٌض اإللكترونً ,هنأ خاللها المؤمنٌن
بحلول الشهر المبارك ,وقال ترامب  ,لقد رأٌنا خالل األشهر الماضٌة مدى أهمٌة قوة الصالة فً األوقات
الصع بة ,والٌوم مع بداٌة رمضان ,فأنا أدعو أن ٌجد أؤلئك الذٌن ٌحتفلون بهذا الوقت المقدس الراحة والطمأنٌنة
فً إٌمانهم .وأضاف بالنسبة للمالٌٌن فً جمٌع أنحاء العالم ٌعتبر هذا الشهر الكرٌم فرصة لتجدٌد إٌمانهم وتقوٌته
من خالل الصٌام بشكل صارم ,والصالة بإخالص والتأمل وقراءة القرآن واألعمال الخٌرٌة ,واختتم قائال :أن
هذه األعمال تتماشى بشكل وثٌق مع القٌم العالمٌة.

