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01

توقف الجمعيات الزراعية عن العمل بديرالزور.
01/03/2022

عغؤئ الاترغر

خاص حئضئ دغرالجور24

| 09:11PM

تهريب المازوت من مناطق "قسد" نحو "مناطق األسد".. واألهالي يتظاهرون
01/03/2022

عغؤئ الاترغر

خاص حئضئ دغرالجور24

| 11:12PM

تعصفئ طسزط الةمسغات الجراسغئ شغ طظاذص جغطرة 
افجث بثغرالجور سظ السمض، ظاغةئ الظصص الضئغر باعشغر 
الجراسئ، وجعء تعزغسعا  بآلغات  الثاخئ  المازوت  طادة 

طظ صئض اتتاد الفقتغظ.

غخض  شغما  لغرة،  بـ500  المثسعم  المازوت  لار  وغئاع 
الثي  افطر  لغرة،   200 إلى  الترة  السعق  شغ  جسره 
غحضض سئؤًا سطى الفقتغظ، خاخئ شغ ظض ضسش الاغار 
واجامرار  الارددغئ،  التماغئ  بعجعد  الضعربائغ، 
طتخعل  غتااج  تغظ  شغ  الغعطغئ،  الاصظغظ  جاسات 

الصمح لطسصاغئ المسامرة والعشغرة.

سطمئ حئضئ دغرالجور24 طظ طخادر اصاخادغئ  بارتفاع  
الةغسئ  بطثة  طظ  طآخرًا،  المعرب  المازوت  ضمغات 
الثاضسئ لسغطرة "صسث"، باتةاه الئشغطغئ تغث طظاذص 
200 برطغض إلى  جغطرة الفرصئ الرابسئ، تغث تةاوزت 

.300

تاةاوز   الصاذرجغ،  طةمعسئ  شغ  لطمخادر  ووشصًا 
ضمغئ الظفط المساةرة طظ طظاذص "صسث" 40 خعرغةًا 
غعطغًا، تظصض سئر ذرق الرصئ وطظاشث طتاشزئ التسضئ 
طسابر  إلى  با�ضاشئ  افجث،  ظزام  لمظاذص  المآدغئ  

دغرالجور الظعرغئ.

وشغ ظض ظحاط تعرغإ المتروصات، غساظغ أعالغ طظاذص "صسث" طظ حح طادة المازوت القزطئ لطاثشؤئ وتحشغض 
المترضات الجراسغئ، وتعلغث الضعرباء، طا أدى لثروج أعالغ بطثة السجبئ بمزاعرات تاحثة، ططالئغظ ا�دارة الثاتغئ 

باعشغر المتروصات وطظع تعرغئعا لمظاذص افجث.
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02

العيادات الشاملة في ديرالزور تدخل حيز العمل في غضون أيام.
02/03/2022

عغؤئ الاترغر

خاص حئضئ دغرالجور24

| 11:00PM

وضع  دغرالجور  طتاشزئ  شغ  الختئ  طثغرغئ  أظعئ 
الطمسات افخغرة، لاأعغض طئظى السغادات الحاططئ شغ 
طظزمئ  طع  بالاساون  المتاشزئ،  شغ  التمغثغئ  تغ 

"undb" الاابسئ لفطط الماتثة.

السغادات ساطًا ضاطًق، وطظ  تأعغض  واجاشرصئ سمطغات 
الةاري،  الحعر  ضمظ  السمض،  تغج  دخعلعا  الماعصع 
المظطصئ،  بظارة  ا�غراظغ  البصاشغ  المرضج  غصعم  شغما 
اباثاًء طظ طئظى الئرغث الةثغث، وخعقً إلى طثرجئ آطظئ 

الجعرغئ والتارات المتغطئ بعا.

شغ  وصعد  طتطئ  تماطك  البعري،  الترس  طغطغحغا  بأن  سطمًا  طةععقً،  المساعدسات  إلى  ظصطعا  طظ  الشرض  غجال  وق 
دغرالجور،

صهاريج تابعة لميليشيا الحرس الثوري في ديرالزور.
03/03/2022

عغؤئ الاترغر

خاص حئضئ دغرالجور24

| 11:00PM

بأظعا  غساصث  خعارغب،  صاشطئ  الغعم  خئاح  خرجئ  
"الممظعسئ"  المعربئ  المعاد  أو  بالمتروصات  طتمطئ 
دغرالجور،  بمثغظئ  بعرجسغث  حارع  شغ  ظخر  طرضج  طظ 
ا�غراظغ  البعري  الترس  طغطغحغا  ظتع  طصرات  طاةعًئ 
والمصرات  سغاش  وطساعدسات  المثغظئ،  طتغط  شغ 

الصرغئئ طظ الئاظعراطا.

اتارازي،  ضإجراء  الخعارغب،  لعتات  المغطغحغا  وأزالئ 
ضغ ق غاط الاسرف سطى المتاشزئ أو الثولئ الاغ أتئ 
طظعا الخعارغب، شغما غساصث بأظعا صادطئ طظ السراق، 
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الميليشيات الروسية تعزز قواتها شرق الفرات.
05/03/2022

عغؤئ الاترغر

خاص حئضئ دغرالجور24

| 07:59PM

سطمئ حئضئ دغرالجور24 طظ طخادر طططسئ باسجغج المغطغحغات الروجغئ حرق الفرات ساادعا السسضري، طظ خقل دسمه 
بثبابات جثغثة، تط ظصطعا سئر الةسر السسضري الروجغ، الثي غربط الحاطغئ بالةجغرة، وتط تعزغسعا سطى ظصاط الفغطص 
الثاطج شغ ضضٍّ طظ الطابغئ "ججغرة" وخحام العاصساغظ سطى خطعط الاماس بغظ طظاذص الظفعذ ا�غراظغ المامبض شغ 

ظزام افجث، والظفعذ افطرغضغ المامبض شغ "صسث".

وطع اظثقع الترب الروجغئ سطى أوضراظغا، بثأت المغطغحغات الروجغئ باسغغر ذائرات اجاطقع طظ ظجل "الةطغثان" شغ 
ألعغئ  الافاغح سطى  السسضرغئ وطةمعسات  الحرذئ  الروجغئ، ضما ضبفئ دورغات  المخالتئ  بطثة تططئ طصر طرضج 
الفغطص الثاطج الاابع لطفرصئ افولى الروجغئ، با�ضاشئ �غصاف المساسثات وشرض اجاظفار ضاطض شغ خفعف الفغطص.

سرابغ  الطصاءات طع  طظ  وزادت  والسظاخر،  الدئاط  إجازات  بإغصاف  أواطر  الروجغئ  المغطغحغات  أخثرت  لطمخادر  ووشصًا 
الاسعغات وطثاتغر الصرى، لتبعط سطى تحةغع الراغئغظ باقظاساب لخفعف الفغطص الثاطج وطغطغحغا "شاغظر" الاغ شاتئ 

طآخرا ذطئات الاطعع شغ خفعشعا طصابض طئالس طادغئ تسائر طةجغئ.
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04

من هو "الحاج رسول" رئيس المركز الثقافي اإليراني في ديرالزور؟
05/03/2022

عغؤئ الاترغر

خاص حئضئ دغرالجور24

| 09:00PM

تسغظ المثسع "التاج رجعل" رئغسًا لطمرضج البصاشغ ا�غراظغ شغ دغرالجور طظث 
صرابئ 4 أحعر، بسث أن حشض طظخإ الاسطغح شغ طرضج ظخر الضائظ بمئظى ضطغئ 
الاربغئ شغ تغ عرابح، بثغًق سظ التاج "تسغظ أبعخادق" الثي تسطط طظخئًا 

رشغسًا شغ المساحارغئ ا�غراظغئ بثطحص تغظعا.

غةغث "رجعل" الطشئ السربغئ، وصث سظغ باظزسط الفسالغات البصاشغئ شغ المرضج 
البصاشغ بتغ الفغقت شغ دغرالجور وتثغصئ افخثصاء "ضراطغح" بتغ تعغةئ 

خضر، با�ضاشئ لمعرجاظات الحئغئئ وذقئع الئسث.

غسمض "التاج رجعل" سطى ظحر الفضر الحغسغ سئر وضقئه شغ الصرى والمثن، 
بعا  واقساظاء  التسغظغات  ودسط  قجاثابعط،  افظحطئ  شغ  افذفال  وإصتام 
وتعجغسعا، تغث جثد تسغظغئ المقلغ شغ تططئ، سئر وضقئه "ساطر التسغظ" 

و"التاج أغعب الرجا" و"إدرغج السقطئ".

أي  تدعر  غفعت  شق  شائصئ،  سظاغئ  الئسث  ذقئع  رجعل"  "التاج  وغعلغ 
شسالغئ لعط، إذ غسائرون طتط ظزره، لظحر المثعإ الحغسغ، شغصثم لعط 

افسطغات والعثاغا وغصعم باسغغر صطار الفرح شغ أتغاء المثغظئ.
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عزل "الحاج مهدي" من قيادة ميليشيا الحرس الثوري ونقله لقيادة فصيل في دمشق.
05/03/2022

عغؤئ الاترغر

خاص حئضئ دغرالجور24

| 10:10PM

ظصض   دغرالجور24  لحئضئ  طططسئ  طخادر  أضثت 
البعري حرق جعرغا  الترس  لمغطغحغا  السام  المسآول 
"التاج طعثي" إلى دطحص، سطى خطفغئ ضطعسه شغ 
شخغض  لصغادة  تسغغظه  لغاط  شساد،  وطمارجات  صداغا 
تراس السغثة زغظإ شغ دطحص، شغما تط تسغغظ "التاج 

ضمغئ" خطفًا له.

المغطغحغا  صغادة  تسطط  "التاج طعثي"  المثسع  وضان 
الصغادغئ  الحثخغات  أبرز  ضان  تغث   ،2018 سام  طظث 

حرق جعرغا.

وتسمض طغطغحغا الترس البعري سطى تسمغص ظفعذعا سسضرغًا واجاراتغةغًا شغ المظطصئ، تظفغثًا لمثثطاتعا الاعجسغئ، 
الثغمشراشغ، طظ خقل تسجغج طغطغحغاتعا، وتظفغث طحارغع خثطغئ، وإسادة  الاغ ترطغ لظحر الفضر الحغسغ والاشغغر 

ترطغط التسغظغات، وإصاطئ شسالغات تساصطإ أبظاء المظطصئ؛ قساظاق المثعإ الحغسغ.

"500 مليون ليرة" غرامات على الجمعيات الزراعية في ديرالزور.
06/03/2022

عغؤئ الاترغر

خاص حئضئ دغرالجور24

| 07:50PM

طالغئ  غراطئ  بفرض  غصدغ  صرارًا  ا�داري  الصداء  أخثر 
شغ  الجراسغئ  الةمسغات  سطى  لغرة  ططغعن   500 صثرعا 
بثرغسئ سثم  دغرالجور،  افجث شغ  طظاذص جغطرة صعات 

تعرغث الصمح لطثولئ سظ المعجط الجراسغ 2020.

وتاعزع الشراطئ وشصًا لطمساتات المجروسئ لطةمسغات، 
جثولئ  تمئ  تغث  الجراسئ،  طثغرغئ  إتخائغات  تسإ 
الثغظ شغ تسابات الرابطات الفقتغئ واتتاد الفقتغظ 
وسئر المخرف الجراسغ، قجاغفاء المئالس المصررة طظ 
الصمح  طعاجط  طظ  الاساوظغئ  الةمسغات  تسابات 

والصطظ.
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إعفاء "الكصيري" من إدارة المصرف الزراعي بديرالزور بسبب "الفساد".
07/03/2022

عغؤئ الاترغر

خاص حئضئ دغرالجور24

| 09:40PM

تط تضطغش المعظثس "طتمث السضض" بإدارة المخرف 
لـ"بسام  خطفًا  دغرالجور،  طتاشزئ  شغ  الجراسغ 
طعاجعاه  جراء  طظخئه؛  طظ  ُأسفغ  الثي  الضخغري"، 
الرخص  أختاب  طظ  الرحاوى  وصئخ  بالفساد  تعمًا 
با�ضاشئ  والسماد،  الئثار  طساطقت  باسغغر  الماسطصئ 
قباجاز الةمسغات الجراسغئ والمسظغئ بالبروة التغعاظغئ، 

لخرف صغعدعا المالغئ وطثخخاتعا طظ افسقف.

وضطع "الضخغري" باسغغر رخص وعمغئ لطماظفثغظ شغ 
المتاشزئ وتةاج إغران؛ لقجافادة طظ طآجسئ إضبار

صغاطه  جاظإ  إلى   ،FAO السالمغئ  افغثغئ  طظزمئ  طصثطاعا  وشغ  المثغظئ،  شغ  الساططئ  الثولغئ  والمظزمات  الئثار 
بافغغح 18 طعظفًا طظ أبظاء الصرى الئسغثة، وإسفائعط طظ الثوام، طصابض اجاغقئه سطى ظخش راتإ ضٍض طظعط، بغظعط 

حصغصاه المصغمئ شغ الصاطحطغ.

خطوات جديدة لتثبيت ملكية العقارات بديرالزور.
07/03/2022

عغؤئ الاترغر

خاص حئضئ دغرالجور24

| 10:30PM

طتاشزئ  شغ  السصارغئ  المخالح  طثغرغئ  ذالئئ 
تبئغئ  تط  الثغظ  والمتقت،  المظازل  أختاب  دغرالجور، 
ططضغاعط لطسصارات سظ ذرغص وضاقت خاخئ، باصثغط 
شغ  السصارغئ  لطمتضمئ  ططضغئ  إبئات  ذطئات 

المتاشزئ.

تأتغ عثه ا�جراءات شغ جغاق الثطعات الاغ تائسعا 
قجاضمال  المتاشزئ،  شغ  والئظاء  الاثطغط  وزارة 
افوراق البئعتغئ، وإتمام طساطقت الختغفئ السصارغئ، 
دائط  تضط  سطى  المالك  لتخعل  غآدي  الثي  افطر 

لمطضغئ السصار.
وضان طضاإ حسئئ المسطعطات الاابع لفرع افطظ السسضري، خادر طآخرًا 4 طظازل شغ حارع جغظما شآاد الضائظ بتارة 

المسغتغغظ، بالصرب طظ ظجلئ الردغسات، بثرغسئ اظاماء أختابعا لةعات طسادغئ.
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على غرار ما حدث في حماة.. ميليشيا "فاغنر" الروسية تفتح أبواب التطوع في الالذقية.
08/03/2022

عغؤئ الاترغر

خاص حئضئ دغرالجور24

| 10:10PM

أضث ضابط شغ الفغطص الثاطج لحئضئ دغرالجور24 أن 
طغطغحغا شاغظر الروجغئ، بثأت باسةغض طاطعسغظ جثد 
شغ طضائعا بمظطصئ السطاطئ شغ طتاشزئ القذصغئ 
طظ السعرغغظ، طحارذئ أن تضعن أسمار الماطعسغظ بغظ 
18 إلى 30 ساطًا، طظ غغر المططعبغظ لطثثطئ ا�لجاطغئ 

أو اقتاغاذغئ.

وغظّص السصث سطى وجعب الاجام الماطعسغظ بمثة 10 
جظعات، طع إطضاظغئ الامثغث اقخاغاري لمثة 20 جظئ 

إضاشغئ،

سطى  الترب  روجغا  إسقن  طع  بالاجاطظ  ا�جراءات  عثه  تأتغ 
أوضراظغا، تغث صاطئ طغطغحغا شاغظر أغداً، بفاح باب اقظاساب شغ 

خفعشعا شغ طسرحتعر بمثغظئ تماة، شغ طصر الطعاء 148.

ووشصًا  لطمخثر ذاته، تةاوز سثد المظاسئغظ 3000 جعري، بغظعط 
400 طظ دغرالجور، طآضثًا أن ذطئات اقظاساب طدمعظئ المعاشصئ، 

واقخائارات الرغاضغئ حضطغئ، ق تاسثى بسخ الامارغظ الرغاضغئ.

جابص  وصئ  شغ  اجاصطإ  القذصغئ،  شغ  المغطغحغا  طضاإ  وضان 
وشظجوغق،  آجغا  ووجط  لغئغا  إلى  إرجالعط  تط  الماطعسغظ،  طؤات 

ضما تخض شغ طتاشزئ دغرالجور.

 سطى أن ُغمظح الماطعسعن 250 دوقرَا حعرغًا،  طصابض اقظدمام لطفغطص الثاطج بسعرغا، و1500 دوقر طصابض الصاال 
شغ أوضراظغا إلى جاظإ الصعات الروجغئ.
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من هو "أبوعايد" قائد كتائب البعث في ديرالزور؟
08/03/2022

عغؤئ الاترغر

خاص حئضئ دغرالجور24

| 11:00PM

بطثة  طعالغث  طظ  الشدئان"،  الضغخعم  ساغث  "أتمث 
الةفرة سام 1968، وعع ابظ سط والث أطغظ شرع تجب 
الئسث شغ دغرالجور "رائث سطغ الشدئان" والصغادي شغ 
طغطغحغا الثشاع العذظغ شغ دغرالجور "تسظ الشدئان".

بثأ طسغرته السمطغئ شظغًا شغ تصض الاغط، أطا طسغرته 
الصغادغئ شئثأت بمظخإ أطغظ حسئئ الرغش افولى وطع 
أضسإ  الثي  التثث  السسضري،  المطار  تخار  بثاغئ 
الشدئان  أبظاء  صام  دغرالجور،  شغ  طضاظئ  الةفرة 
باحضغض طغطغحغا الثشاع العذظغ، ضثط دشاع أول سظ

شصث "أبعساغث" ابظه الئضر، خقل المسارك الاغ دارت تغظ دخطئ صعات افجث؛ لفك 
بثغرالجور،  الةظائغ  افطظ  "أتمث" غثثم شغ شرع  ابظ  المطار، ولثغه  التخار سظ 

وذضر بالث و3 بظات.

وخطئ إتثى بظاته "طرغط" إلى صئئ الئرلمان، طمبطًئ سظ جئعئ تجب الئسث، وتط 
الطةظئ  الئسث شغ دغرالجور بصرار طظ "باجط جعدان" سدع  تسغغظه صائثًا لضاائإ 
الئصارة،  الماراس" طظ سحغرة  لـ"جالط  الئسث شغ دطحص، خطفًا  المرضجغئ لتجب 

والثي أخغإ بعسضئ ختغئ أدت �سفائه طظ طظخئه.

غثضر أن تسثاد ضاائإ الئسث شغ دغرالجور تراجع، لغخض 
إلى طؤئ سظخر، ظاغةئ تثظغ رواتئعط إلى 12500 لغرة 
خقل  غاطصعظعا  الاغ  رواتئعط  إلى  تداف  حعرغًا، 
لطشجل  الفرات  حرضئ  شغ  طضطفغظ  ضسمال  سمطعط 
والظسغب، إذ غصع المسمض خارج طظاذص جغطرة افجث، 

بالصرب طظ دوار 7ضط، الثاضع لسغطرة "صسث".

وغاظعع الجي الثي غرتثوظه بغظ المثظغ والسسضري، شغ طصر طئظى اتتاد 
آلغئ  بظادق  وغصاظعن  له،  طصرًا  الئسث  تجب  غاثثه  الثي  الفقتغظ، 
تثعلعط  الئسث،  ضاائإ  اجط  تتمض  بطاصات  وغتمطعن  وطسثجات، 

الاحئغح والسمسرة شغ دوائر ظزام افجث.

التجبغ  ا�سثاد  وطئظى  الفرع  طصر  بتراجئ  تالغًا  المغطغحغا  طعمئ  وتظتخر 
وحسإ المثغظئ والرغش، إلى جاظإ تراجئ شغق رائث الشدئان شغ تغ عرابح 

حرق دغرالجور.

طظجله،  بافةغر  المرغسغئ،  بطثة  أعالغ  اتعط شغ وصئ جابص  "أبعساغث"  وضان 
الضائظ شغ بطثة الةفرة، والثي أساد تأعغطه طظ جثغث.

المطار، شضان "أبعساغث" وأبظاؤه أول المظاسئغظ إلى خفعف المغطغحغا.
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أزمة جديدة تفتعلها مفرزة "السياسية" في كراجات البولمان بديرالزور.
09/03/2022

عغؤئ الاترغر

خاص حئضئ دغرالجور24

| 10:15PM

السغاجغئ،  طفرزة  أخثرتعا  الاغ  الاسمغمات  تسئئئ 
الماعاجثة شغ ضراجات الئعلمان بثغرالجور، تأخغرًا شغ 
سثد  سطى  جطئًا  اظسضج  الثي  افطر  الئاخات،  خروج 

الئاخات المساشرة طظ المثغظئ.

إبراز المساشرغظ تأجغقت دراجغئ،  الاسمغمات  وتادمظ 
وطعاشصئ افب شغ تال جفر الصاخرغظ طع والثتعط، 

وغغر ذلك طظ افوراق البئعتغئ.

ُغدطر  تغث  تةعزات،  أزطئ  المتاشزئ  وتحعث 
المساشر، لطتةج صئض 3 أغام أو أضبر طظ تعصغئ جفره، شغما ارتفسئ تسرشئ الراضإ ضمظ السغارات الثخعخغئ سطى خط 

دطحص، إلى 80 ألش لغرة جعرغئ.

المحسوبيات تسيطر على توزيع المنح الزراعية في ديرالزور.
09/03/2022

عغؤئ الاترغر

خاص حئضئ دغرالجور24

| 11:00PM

أضثت طخادر طتطغئ طظ طتاشزئ دغرالجور، أن سمطغئ 
والخطغإ  افتمر  العقل  طظ  المصثطئ  المظح  تعزغع 

افتمر الثولغ، تثدع لطمتسعبغات والعجائط.

البروة التغعاظغئ، طظ خقل  وتعثف المظتئ إلى دسط 
و100  افسقف  طظ  ضغطعغراطًا  و250  ظسةاغظ  تصثغط 

ضغطع حسغر، فعالغ الصرى الاابسئ لشرب دغرالجور.

ووشصًا لطمخادر احاضى افعالغ طظ جغطرة المتغطغظ 
بحغت سحغرة الئعجراغا "طعظا الفغاض"، سطى سمطغات 

طظ  المساتصغظ  افعالغ  غالئغئ  وترطان  الاعزغع، 
التخعل سطغعا.
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تقارب بين القوات الروسية والميليشيات اإليرانية بديرالزور.. على وقع الغزو الروسي

ألوكرانيا.
10/03/2022

عغؤئ الاترغر

خاص حئضئ دغرالجور24

| 06:32PM

ا�غراظغ  البصاشغ  المرضج  "التاج رجعل" طسآول  زار  
ظخر  طرضج  شغ  الاسطغح  وطسآول  دغرالجور،  شغ 
بطثة  شغ  الروجغ  المخالتئ  طرضج  جابصًا،  ا�غراظغ 

تططئ شغ طتاشزئ دغرالجور.

طغطغحغا  طظ  سسضري  صغادي  برشصئ  الجغارة  جرت  و 
أطغر"،  "التاج  أظه  ُغساصث  ا�غراظغ،  البعري  الترس 
الطعاء  الروجغ، وصادة  الةظرال  اجاماسًا طع  وتدمظئ 
الروجغئ،  افولى  لطفرصئ  الاابع  الثاطج،  الفغطص  شغ 
طظ  افول  الاصارب  ُغسّث  شغما  الفرات،  حرق  صرى  شغ 
ظعسه بغظ الطرشغظ، طظث بثء الشجو الروجغ فوضراظغا.

لماذا تصادر مفرزة األمن العسكري هواتف المسافرين في كراج البولمان بديرالزور؟
10/03/2022

عغؤئ الاترغر

خاص حئضئ دغرالجور24

| 08:00PM

رخثت حئضئ دغرالجور24 صغام سظاخر طظ طفرزة افطظ 
بمثغظئ  الئعلمان  ضراج  شغ  الماعاجثغظ  السغاجغ، 
ربطعا  سئر  المساشرغظ،  ععاتش  بفتص  دغرالجور، 
بالتاجإ المتمعل، والضحش سظ رطج IMIE، لطاأضث طظ 
سئر ضسر  أو  ظزاطغئ  ضاظئ  إذا  طا  الععاتش،  جمرضئ 
تغث  "سرسعرغئ"،  السعام  سطغعا  غططص  والاغ  الرطج، 
غصعم طثاخعن بالععاتش شغ طظاذص جغطرة "صسث"، 

بضسر الرطج طصابض طئطس بسغط. 
المثالفئ،  الععاتش  بمخادرة  المفرزة  سظاخر  وغصعم 
لاظزغط  تقشغًا  تاططغعا،  طظ  لغرة  ألش   100 وتصاضغ 
الدئعذات بتصعط وإتالاعط  لطصداء، تغث تخض طثة 
5 جظعات  إلى  المثالش،  العاتش  باعمئ تمض  السةظ 

وشصًا لصاظعن العغؤئ الظاظمئ لقتخاقت شغ جعرغا.
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القبض على امرأة أثناء تهريبها المخدرات لمناطق "قسد".
11/03/2022

عغؤئ الاترغر

خاص حئضئ دغرالجور24

| 07:00PM

اساصض سظاخر شرع افطظ الةظائغ اطرأة تتمض ضغطع و
600 غرام طظ التئعب والمعاد طثثرة، أبظاء طتاولاعا 
المرور سئر المسئر الظعري "الئشغطغئ- التخان" شغ رغش 

دغرالجور الشربغ، باتةاه طظاذص جغطرة "صسث".

ا�  تجب  وطغطغحغا  ا�غراظغئ  المغطغحغات  وتدططع 
أجعاق  شغ  والتحغح  المثثرات  بظحر  الطئظاظغ، 
طظاذص  إلى  وتعرغئعا  الساطئ،  وافطاضظ  دغرالجور 
صادة  طظ  الماظفثغظ  طظ  وضقئعط  بإحراف  "صسث"، 
الشثائغئ  المعاد  تةار  وسئر  العذظغ،  الثشاع  طغطغحغا 

والظساء، وخعارغب ظصض المتروصات الاابسئ لمغطغحغا الصاذرجغ.

طريق القدس يمر بـ"أوكرانيا".
11/03/2022

عغؤئ الاترغر

خاص حئضئ دغرالجور24

| 08:00PM

سطمئ حئضئ دغرالجور24 طظ طخادر طططسئ أن  الصائث 
أجرى  السسغث"،  "طتمث  الصثس  لعاء  لمغطغحغا  السام 
سطى  الماعاجثغظ  المغطغحغا،  لسظاخر  تفصثغئ  زغارة 
التثود ا�صطغمغئ طع السراق، وسطى اطاثاد تثطر تاى 

طثغظئ دغرالجور.

إرجال  سطى  المغطغحغا  صادة  واشص  لطمخادر  ووشصًا 
الروجغئ،  شاغظر  طغطغحغا  لخفعف  لقظدمام  صعات، 

والصاال إلى جاظإ الصعات الروجغئ شغ أوضراظغا.

 وضاظئ طغطغحغا شاغظر شاتئ أبعاب اقظاساب إلى خفعشعا طآخرًا شغ سثة طثن جعرغئ، طظعا السطاطئ شغ القذصغئ، 
وطسرحتعر شغ تماة، تغث أضثت المخادر أن سثد الماطعسغظ طظ جعرغا تةاوز 3000، 400 طظعط طظ أبظاء دغرالجور.

غثضر أن الرئغج الروجغ شقدغمغر بعتغظ، أخثر أطرًا  بظصض طظ وخفعط بـ"المصاتطغظ الماطعسغظ" طظ الحرق افوجط، 
إلى أوضراظغا، دسمًا لطةغح الروجغ.
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ميليشيا "المختار" في ديرالزور تروج للقتال مع روسيا ضد أوكرانيا.
11/03/2022

عغؤئ الاترغر

خاص حئضئ دغرالجور24

| 11:00PM

بالاروغب  دغرالجور،  شغ  الةعغئ  لطمثابرات  الاابسئ  المثاار"  "سمر  طغطغحغا  طظ  سظاخر  صغام  دغرالجور24  رخثت حئضئ 
لقظدمام إلى خفعف الصعات الروجغئ المصاتطئ شغ أوضراظغا بغظ المثظغغظ، طصابض رواتإ طشرغئ وطثة صخغرة.

الاغ  الروجغئ،  الروجغئ، طع شاح باب اقلاتاق بمغطغحغا شاغظر  الصعات  لطاطعع شغ خفعف  الاروغب  وتاجاطظ أظحطئ 
تساصطإ الحئان سئر طصراتعا شغ سثة طثن جعرغئ ضالقذصغئ وتماة ودغرالجور.

تسرُف  شغما  المثاار"،  جسغث  طتمث  "جمسئ  المغطغحغا  صائث  باضرغط  جابٍص  وصٍئ  شغ  صاطئ  الروجغئ  الصعات  وضاظئ 
طغطغحغا "المثاار باصاضغ ا�تاوات وتسفغح المظازل، والدطعع بسمطغات الاعرغإ بغظ طظاذص "صسث" و"افجث"، وتةارة 

المثثرات والمعاد الممظعسئ.

ضما غحرف "المثاار" سطى سثة حثخغات، تصعم بأسمال طحئععئ، وغاثثعا واجعئ لفظحطئ غغر المحروسئ، ضاةارة 
السقح وا�تةار بالئحر وتعرغإ المتروصات.
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مدير شبكة ديرالزور24 يلقي محاضرتين لجامعة نيويورك والتركيز األكبر هو الملف

السوري.
11/03/2022

عغؤئ الاترغر

| 11:30PM

طظ  أصض  أبعلغطى" طتاضرتغظ خقل  "سمر  دغرالجور24  ألصى طثغر حئضئ 
حعر لخالح جاطسئ ظغعغعرك، المتاضرة افولى ضاظئ  لخالح الثرغةغظ 
شغ صسط السقصات الثولغئ باارغت 25 طظ الحعر الفائئ، وتظاولئ  طتاور 

سثغثة، طرضجة سطى الصداغا الاغ غامتعر تعلعا اعامام الثرغةغظ.

تظاولئ المتاضرة افوضاع افطظغئ شغ جعرغا سمعطاً، وشغ طظاذص حمال 
حرق جعرغا خخعخاً، ظزرًا لاعاجث أذراف دولغئ سثة، تفرض جغطرتعا 
شغ  دورًا  تطسإ  الاغ  "داسح"  خقغا  ظععر  جاظإ  إلى  المظطصئ،  سطى 

الاخسغث افطظغ، طظ خقل تظفغث عةمات طافرصئ بغظ التغظ وا�خر.
المظاذص  شغ  الثغظغ  وغغر  الثغظغ  الاطرف  تسرغش  المتاضرة   وتظاولئ 
الاغ تساثثم السططئ،  الاغ تحعث ظجاسات طثاطفئ، طظ خقل الفخائض 

لاظفغث أجظثاتعا الثغظغئ وغغرعا.

وشغ السغاق تط ذرح المرتطئ الاارغثغئ الاغ حعثتعا جعرغا طظث سام 2011 تاى الغعم، والاسرغب سطى عةرة الضفاءات طظ السعرغغظ، سطى 
خطفغئ المقتصات افطظغئ، واقظاعاضات الاغ تصعم بعا الصعى المسغطرة سطى جعرغا، وسطى رأجعا ظزام افجث.

وأجابئ المتاضرة الباظغئ الاغ ُألصغئ غعم الساحر طظ طارس 2022 سطى سثة تساؤقت تاسطص تعل المتاضر المثغر الاظفغثي لحئضئ دغرالجور24 
"أبعلغطى"، وطاعغئ سمطه التالغ.

تأجسئ شغ حمال حرق جعرغا، وسظ ضغفغئ سمطعا، ووخعلعا  الاغ  ا�سقطغئ  والمآجسات  المظزمات  إلى ذئغسئ سمض  افجؤطئ  وتطرصئ 
لقتاراشغئ.

وجؤض طثغر حئضئ دغرالجور24 سظ تغبغات رتطئ الطةعء الاغ واجععا حثخغًا إلى ألماظغا سام 2014، والاساذغ طع تتثغات دطب القجؤظ شغ 
ألماظغا وضغش عغ الظاائب الاغ تراعا الغعم بسث 8 جظعات طظ رتطئ الطةعء.

وطظ المتاور الاغ تط التثغث سظعا عغ طعضعع  الشجو الروجغ فوضراظغا، تغث تاول أبع لغطى تصرغإ وجعئ الظزر شغ تساذغ بعتغظ شغ 
تروبه جعاء شغ جعرغا أو خارج جعرغا وتحثغص طعضعع الاحابه بغظ اساثاءات "بعتغظ" وجرائط صعاته شغ جعرغا "تطإ" وأوضراظغا، واتامالغئ 

طحارضئ طرتجصئ جعرغغظ شغ الترب الثائرة ضث أوضراظغا، واظسضاس غجو روجغا فوضراظغا سطى المطش السعر بحضض سام.

المصاوطئ شغ  تفاجآوا بتةط  الروس  أن  رّجح  أوضراظغا, تغث  الروجغ تاى شغ تربه داخض  السثوان  اتامال تعجع  "أبعلغطى" سظ  اجائسث  
أوضراظغا والاغ جسطاعط ق غخطعن فعثاشعط الاغ ضاظعا غاعصسعن التخعل سطغعا شغ وصئ صخغر، ضما اجائسث إطضاظغئ تةاوز الشجو والسثوان 
الروجغ لثول الئططغص وطعلثوشا وبعلظثا، تغث ذعإ إلى أن السصعبات الاغ شرضعا المةامع الثولغ شغ ا�وظئ افخغرة ضث روجغا جعف تظعك 

الثولئ الروجغئ الاغ لظ تساطغع تاى الاعجع شغ أسمالعا السثائغئ فظعا جعف تضعن صث واجعئ أزطات داخطغئ وطظعا افزطئ اقصاخادغئ .

اجامرت المتاضرة طا غصارب 3 جاسات، تثططعا شاخض، وأبثى خقلعا الططئئ الثرغةعن تفاسًق طظ خقل ذرح السثغث طظ افجؤطئ الاغ ضاظئ تمئ 
لمعضعع الةطسئ والظصاش.

المةطج  وسدع  ظغعغعرك،  لةاطسئ  افوروبغ  اقجاحاري  المةطج  رئغسئ  وعغ  طازوتحغطغ"،  "ضعلغئ  الئروشغسعرة  والتعار  الةطسئ  أدارت 
 Bosch اقجاحاري قتتاد الئغاظات، وعغ أضادغمغئ وطآلفئ أطرغضغئ، وسدع شغ عغؤئ الاثرغج بةاطسئ ظغعرغعك، وتصعم باظزغط ورحات سمض

تعل أخقصغات جمع الئغاظات الحثخغئ.

وعغ سدع شغ عغؤئ الاثرغج الةاطسغئ شغ LIU Global، وتعجه الطقب ذوي المعاعإ شغ الئتث سظ الاضاطض افوروبغ شغ طظزعر طصارن 
لفضادغمغغظ الرواد، وتاخطئ سطى جائجة "ألئرت ظغطسعن طارضغج" �ظةاز طثى التغاة لسام 2018، فضبر طظ 20 ساطاً، طظ الامغج شغ إظعار الثثطئ 

لطمةامع شغ المعظئ الاغ غثاارعا المرء.
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ارتفاع إيجارات المنازل بديرالزور.
12/03/2022

عغؤئ الاترغر

خاص حئضئ دغرالجور24

| 05:00PM

الاغ  دغرالجور،  طثغظئ  شغ  المظازل  إغةارات  ارتفسئ 
شغ  المسغحغئ،  الصطاسات  ضاشئ  شغ  ارتفاسًا  تحعث 
سظ  الثولغئ  المظزمات  وسةج  السمض،  شرص  صطئ  ظض 
طساسثة افعالغ، تغث تططص العسعد دون أي اجاةابئ 
تثضر سطى أرض العاصع، شغ أزطئ جثغثة ُتداف فزطات 

افعالغ شغ المثغظئ.

ألش   200 تعالغ  الصخعر  تغ  طظازل  إغةارات  وأخئح 
125 ألفًا شغ  150 ألفاً، وزادت إلى  لغرة، شغما ضاظئ 
تغغ الةعرة والعادي، بسثطا ضاظئ بـ100 ألش، و100 
ألش شغ تغغ الةئغطئ والتمغثغئ، شغما ضاظئ 75 ألفاً.

وضاظئ طفعضغئ افطط الماتثة، وسثت القجؤغظ بإظحاء خظثوق دسط، لطفصراء والمساأجرغظ، ولضظ لط غاط تظفغث حغء 
طظ ذلك.

المركز الثقافي اإليراني في البوكمال يوسع نشاطاته في ديرالزور.
12/03/2022

عغؤئ الاترغر

خاص حئضئ دغرالجور24

| 07:39PM

سظ  الئعضمال،  شغ  ا�غراظغ  البصاشغ  المرضج  أسطظ 
الثراجغئ  لطحعادات  طةاظغئ،  تسطغمغئ  دوراٍت  اشاااح 

ا�سثادغئ والباظعغئ شغ طصره الضائظ بالةمسغات.

وغظحط المرضج البصاشغ طآخرًا، تغث تط تسغغظ "التاج 
رجعل" رئغسًا له، والثي غعلغ اعاماطًا بالشًا لفظحطئ 
والفسالغات، الاغ طظ حأظعا اجاصطاب الغاشسغظ وخشار 

السظ.

وتأتغ عثه الةععد شغ جغاق تظفغث المثطط ا�غراظغ، لظحر المثعإ الحغسغ، والاشغغر الثغمشراشغ، طظ خقل بظاء 
التسغظغات وتظحغط المرضج البصاشغ، والصغام باتافالغات شغ المظاجئات الحغسغئ، وتصثغط العثاغا وافسطغات لفذفال، 

ودسط السعائض الفصغرة بالسقت الشثائغئ.
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شعبة التجنيد بديرالزور تبدأ بتسجيل الراغبين بالذهاب ألوكرانيا.
12/03/2022

عغؤئ الاترغر

خاص حئضئ دغرالجور24

| 09:46PM

سطمئ حئضئ دغرالجور24 طظ طخادر طططسئ أن حسئئ 
الاةظغث شغ دغرالجور، باحرت باسةغض الراغئغظ بالثعاب 
إلى أوضراظغا، لطصاال إلى جاظإ الصعات الروجغئ، الاغ 

غجت أوضراظغا طآخرًا.

وغظصُّ ذطإ الاطعع تسإ المخادر، سطى طا غطغ "أسطظ 
لثسط  لما صثطاه روجغا،  بالاطعع ضرد جمغٍض،  رغئاغ 
خمعد بطثي التئغإ جعرغا، وأدسع جمغع السعرغغظ ’لى 
الاطعع، لظبئئ لطةمغع، أن السعري ق غظسى طظ وصش 

إلى جاظئه".

رصط  وتسةغض  الععغئ،  وخعرة  الططإ  وتصثغط  الحثخغ،   التدعر  جعى  الماطعسغظ،  طظ  الاةظغث  حسئئ  تططإ  وق 
العاتش، قجاخثار جعاز السفر، شغ طثة أصخاعا أجئعع، تغث غاط اجاثساء طصثطغ الططئات إلى الصاسثة الروجغئ شغ 

ططار تمغمغط.
الطئابئ  باضالغش  الروجغئ  الصعات  إلى تضفض  با�ضاشئ  لطاةثغث،  السصث جائ أحعر، صابطئ  تئطس طثة  لطمخادر،  ووشصًا 
الماطعسغظ،  إغراء  السصث، شغ جغاق  اظصداء طثة  بسث  الرواتإ،  باجامرار دشع  الرواتإ، ضما وسثت  والسفر، ودشع 
وتصثغط تسعغدات لطمخابغظ وذوي الصاطى، طع إطضاظغئ الئصاء شغ خفعف الصعات الروجغئ وطغطغحغا شاغظر، شغ تال 

رغإ المصاتطعن بثلك، ووسثت المصاتطغظ شغ تال اظاخار روجغا شغ الترب بمضاشؤئ  تخض إلى 50 ألش غعرو.

القوات الروسية توقف إمدادات الطعام عن ميليشياتها المحلية شرق الفرات.
14/03/2022

عغؤئ الاترغر

خاص حئضئ دغرالجور24

| 07:07PM

أن  طططسئ،  طخادر  طظ   24 دغرالجور  حئضئ  سطمئ 
الصعات الروجغئ الماعاجثة حرق الفرات، سمثت إلى 
تثفغخ ضمغات إطثاد الطسام تثرغةغاً، طظ بط صطسعا 
شغ  الساططئ  المتطغئ  طغطغحغاتعا  سظ  ضاطض،  بحضض 

الفغطص الثاطج.

السظاخر  الروجغئ  الصعات  تطجم  ذلك  إلى  وإضاشئ 
المتطغغظ بالئصاء شغ ظصاط تمرضجعط، وسثم 

ضما  الدئاط،  وطئغئ  السظاخر،  إجازات  وصطع  الاام،  اقجاظفار  أسطظئ  الثاطج،  الفغطص  طغطغحغا  وضاظئ  طشادرتعا، 
اجاصثطئ تسجغجات بصغطئ إلى طظاذص الةجغرة حرق الفرات، بالاجاطظ طع غجو روجغا فوضراظغا.
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مشافي ديرالزور بحاجة ملحة لجهاز الرنين المغناطيسي.
14/03/2022

عغؤئ الاترغر

خاص حئضئ دغرالجور24

| 10:10PM

وا�غراظغئ  والساطئ  الثاخئ  دغرالجور  طحاشغ  تفاصر 
الرظغظ  جعاز  لعجعد  أغداً،  الحساسغئ  والمراضج 
السفر  سظاء  لاتمض  افعالغ  غدطر  طا  المشظاذغسغ، 
بالرظغظ  لطاخعغر  التاجئ  تال  شغ  دطحص،  إلى 

المشظاذغسغ.

المصثطئ  الحضاوى  الختئ، سحرات  وتاةاعض طثغرغئ 
الرظغظ  جعاز  باعشغر  والمطالئئ  غعطغ،  بحضض 
المشظاذغسغ طةاظًا، تغث تعصع افعالغ تعشر الةعاز 
شغ طحفى السطعم "الظعر جابصًا"، الثي اشااح طآخرًا، 

باجابمار طظ إغران، وبإدارة الثضاعر "وضاح السطعم" الثي غسثُّ واجعًئ طتطغئ.

نظام األسد يخطط لتنفيذ  اغتياالت في مناطق "قسد".
17/03/2022

عغؤئ الاترغر

خاص حئضئ دغرالجور24

| 02:32PM

ضحفئ طخادر طعبعصئ لحئضئ دغرالجور24 سظ صغام 
اغاغاقت   طةمعسئ  باضطغش  افجث،  ظزام  اجاثئارات 
"صسث"،  جغطرة  طظاذص  شغ  لخالتعا  تسمض  جرغئ 
رطعزًا وحثخغات  تساعثف  اغاغال،  35 سمطغئ  باظفغث 
الروجغئ شغ  الثورغات  رشدعا طرور  الثغظ  بعرغئ، طظ 
افجث شغ  لاعاجث صعات  باسائارعا طصثطًئ  المظطصئ، 
المظطصئ، با�ضاشئ لئسخ داسمغ المزاعرات المظاوئئ 
لطمغطغحغات ا�غراظغئ والصائمغظ باظزغمعا، باجط أبظاء 
دغرالجور، وصث تخض عثه اقغاغاقت إلى رطعز سحائرغئ 
الفاظئ  إبارة  بعثف  "صسث"،  طظاذص  شغ  تأبغر  ذات 

والئطئطئ.
وشصًا لطمخادر شصث تّط ا�جماع سطى افجماء المساعثشئ، طظ صئض افجعجة افطظغئ وصادة طتطغغظ شغ المغطغحغات 
قخصئ؛  وسئعاٍت  لطخعت  ضاتمئ  بمسثجاٍت  باقغاغاقت،  المضطفئ  المةمعسات  تجوغث  تط  شغما  افجث،  لظزام  الردغفئ 

لاظفغث المعام المعضطئ إلغعا.

وطظ الحثخغات المساعثشئ بتسإ المخثر المثسع "أبعإجقم طراط"، و"أبعجظثس خحام"، و"أبعدتام طتغمغثة"، 
بغظما أضاف طخثر آخر لحئضئ دغرالجور24  أن طظ بغظ المثطط اجاعثاشعط "شعث الةئر الحسغطغ"، و"تاتط الئعجسعد 

أبعإجقم"، و"ترضغ الداري"، و"أبعالطغث خحام"، و"خطغض العتح".
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القوات الروسية توزع مساعدات مثيرة للسخرية في "حطلة" و"مراط".
17/03/2022

عغؤئ الاترغر

خاص حئضئ دغرالجور24

| 05:07PM

لغطئ  تططئ  بطثة  شغ  الروجغ  المخالتئ  طرضج  صام 
الفرات  حرق  المثظغغظ  سطى  طساسثات  باعزغع  أطج، 

شغ بطثتغ تططئ وطراط.

وتط تعزغع المساسثات سظ ذرغص طثاار تططئ شاضض 
الغعظج "أبعسثظان"، الثي صام باعزغسعا سطى طصربغظ 

طظه.

 وتدمظئ المساسثات، ضغطع جضر، و100 غرام حاي، و
2 ضغطع ذتغظ، وسطئئ تطغإ أذفال "ظساطئ"، افطر الثي 

أبار جثرغئ افعالغ، واسائر طةرد دساغئ لروجغا، تتاول طظ خقلعا اجامالئ افعالغ، دون جثوى.

غثضر أن "أبعسثظان" طثاار تططئ، طسروف بعقئه لطمغطغحغات ا�غراظغئ، وتروغةه لطمثعإ الحغسغ، إق أظه أظعر طآخرًا  
تصاربًا  ططتعظًا طع الصعات الروجغئ، ذمسًا بالمساسثات وافطعال.

الفرقة الرابعة ترفع رسوم عبور شاحنات "التبن" بديرالزور.
18/03/2022

عغؤئ الاترغر

خاص حئضئ دغرالجور24

| 06:50PM

رشع تاجج الفرصئ الرابسئ، المامرضج صرب الطقئع سطى 
الرجعم  دغرالجور،  شغ  حاطغئ  الشربغ-  الثط  ذرغص 
المفروضئ سطى جغارات الائظ المارة إلى 400 ألش لغرة 

لطحاتظئ الضئغرة، و200 ألش لطسغارة الخشغرة.

الرابسئ  الفرصئ  تاثثعا  الاغ  ا�جراءات  عثه  تأتغ 
وتصاضغ  افعالغ،  قباجاز  ذرق  باجاتثاث  باجامرار، 
تةارة  إن  إذ  والدرائإ،  الرجعم  جاار  تتئ  "ا�تاوات" 
شغ  وافجث  "صسث"  جغطرة  طظاذص  بغظ  رائةئ  الائظ 

دغرالجور، ظزرًا لافاوت جسره بغظ الةاظئغظ.

وغحاري الاةار ضغطع الائظ بـ500 لغرة شغ طظاذص جغطرة ظزام افجث، لغاّط بغسه شغ طظاذص "صسث" بـ1200 لغرة، بسث 
تعرغئه سئر ذعاشات ظعر الفرات.
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استنفار للميليشيات اإليرانية في بادية البوكمال.
19/03/2022

عغؤئ الاترغر

خاص حئضئ دغرالجور24

| 07:05PM

حعثت ظصاط المغطغحغات ا�غراظغئ شغ بادغئ الئعضمال 
اجاظفارًا، سطى خطفغئ بقغ غفغث بعجعد جغارتغظ "بغك 
آب"، تابساغظ لاظزغط "داسح"، بالصرب طظ بؤر التطعة، 
تظصض طظه خعارغب جغح افجث  بؤر طغاه سثبئ،  وعع 
 10 بسث  الماء، وغصع سطى  الردغفئ طظه  والمغطغحغات 
ضط جظعب حرق تصض T2، العاصع شغ بادغئ الئعضمال 

حرق دغرالجور.

وشغ جغاق اقجاظفار الةاري طظث خئاح الغعم، اتةعئ 
اجاسثاٍد  شغ  المعصع،  ظتع  ا�غراظغئ  المغطغحغات 

لعةعم طاعصع طظ "داسح".

السكر شبه مفقود في أسواق الميادين شرقي ديرالزور.
20/03/2022

عغؤئ الاترغر

خاص حئضئ دغرالجور24

| 09:25PM

دغرالجور,   حرصغ  المغادغظ  طثغظئ  أجعاق  حعثت 
ارتفاسًا ططتعظًا شغ جسر طادة السضر، إذ وخض جسر 

الضغطع إلى 4 آقف لغرة جعرغئ.

الثي تفرضه  ظاغةًئ لطتخار المطئص  تأتغ عثه افزطئ 
لطمثغظئ،  السضر  دخعل  سطى  الرابسئ  الفرصئ  تعاجج 
دشع  وتفرض  السضر،  ظصض  جغارات  دخعل  تمظع  تغث 

20% طظ صغمئ السضر ضرجعم وضرائإ.

سمطغات  ذرغص  سظ  السضر،  طادة  تأطغظ  وغظتخر 

الاعرغإ "الثةعلئ"، الاغ ق تاةاوز جثَّ ججٍء بسغط طظ تاجئ افعالغ، وق تآطظ الضمغئ الفسطغئ القزطئ طظ تاجئ أعالغ 
المتاشزئ طظ السضر، شغ أزطئ جثغثة ُتداف لصائمئ افزطات المسغحغئ الاغ غساظغ طظعا افعالغ.



نظام األسد يطالب أهالي الجورة في ديرالزور بنقل رفات الشهداء من أبناءهم من
حديقة التوبة.

21/03/2022
عغؤئ الاترغر

خاص حئضئ دغرالجور24

| 10:00PM

غمارس  افجث  ظزام  وطغطغحغاتعا،  قغران  إرضاء 
ضشعذه سطى افعالغ شغ تغ الةعرة.

لط غضظ أطام أعالغ تغ الةعرة شغ طثغظئ دغرالجور 
الثي   ، افجث  ظزام  لططئات  اقظخغاع  جعى  تطعل  أي 
الاعبئ  تثغصئ  شغ  الماعاجثة  الةبث  بظصض  أطرعط 

بالتغ بثرغسئ إسادة تأعغض التثغصئ وتحةغرعا.

برخاص  صدعا  وحعثاء  ضتاغا  صئعر  التثغصئ  وتدط 
عثه  وصاطئ  جظعات،  طظث  وطغطغحغاته  افجث  صعات 
الصئعر شغ طثغظئ  بظئح  المغطغحغات شغ وصئ جابص 

دغرالجور وتثغصئ السمال، ططالئئ ذوي الدتاغا بظصض جباطغظعط.

غثضر أن المرضج البصاشغ ا�غراظغ عع طظ اضططع باأعغض طسزط التثائص شغ افتغاء المثطرة، شغ جغاق اجامالئ 
افعالغ سئر تأعغض المراشص الساطئ والتثائص والحعارع المثطرة.
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روسيا تشكر مؤيديها على الغزو األوكراني في "مراط" شرق ديرالزور.
21/03/2022

عغؤئ الاترغر

خاص حئضئ دغرالجور24

| 09:15PM

طراط  صرغئ  بأعالغ  اجاماسًا  الروجغئ  الصعات  أجرت 
حرق دغرالجور، بعثف حضر الصائمغظ سطى المسغرات، 

الاغ خرجئ تأغغثًا لطشجو الروجغ سطى أوضراظغا.

بثروج  أواطر  أخثرت  افجث،  طغطغحغات  وضاظئ 
طزاعرات طآغثة لروجغا، طآلفئ طظ طعذفغظ وذقب 
أو  السمض  طظ  بالفخض  الاعثغث  ذائطئ  تتئ  وسمال، 

اقساصال.

افعالغ،  اجامالئ  بمتاولئ  الروجغئ  الصعات  وتسامر 

طظ خقل المساسثات الاغ تعزسعا بغظ التغظ وا�خر، والاغ ق ترصى لماططئات افعالغ، وق تطغص بروجغا، وغالئًا طا تبغر 
جثرغئ افعالغ، وتعزع بالاعاذآ طع طعالغظ لطصعات الروجغئ، سطى أصاربعط وطسارشعط.

وتسامر طغطغحغات افجث بإظعار اقطاظان لروجغا، سئر إخراج طبض عثه المسغرات، حضرًا لروجغا سطى وصعشعا إلى جاظإ 
افجث، وطظسعا لسصعذه.
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ما داللة اختيار "حطلة" الجتماع مدير أوقاف ديرالزور بخطباء جوامع المنطقة؟
22/03/2022

عغؤئ الاترغر

خاص حئضئ دغرالجور24

| 08:00PM

الاصى طثغر أوصاف دغرالجور "سئثالعادي طتمث خالح 
شغ  بالمظطصئ  الةعاطع  وطآذظغ  بثطئاء  السئعش" 
جاطع سمار بظ غاجر شغ صرغئ تططئ، والاغ ُتسرف بأن 

صسمًا ضئغرًا طظ رجاقتعا سّرابعن لطمثعإ  الحغسغ.

المساجث  واصع  طظاصحئ  بعثف  اقجاماع  وجاء 
والاتدغرات لحعر رطدان، وتضرغج رشع افذان طرتغظ 
بـ5000  الفطر  زضاة  صغمئ  وتتثغث  الفةر،  خقة  شغ 
لغرة، شغ تال لط غاط رشع جسر الصمح شغ وصٍئ قتص، 

با�ضاشئ إلى طظاصحئ واصع المساجث.

الحاج "مهدي" ينتظر قرار تعيينه جنراًال.. في ظل ظهور شخصية منافسة.
21/03/2022

عغؤئ الاترغر

خاص حئضئ دغرالجور24

| 11:00PM

التاج  أن  دغرالجور24  لحئضئ  طططسئ  طخادر  ذضرت 
غجال  ق  طآخرًا،  دطحص  إلى  وخعله  وطظث  "طعثي"، 
غظازر صرار تسغغظه ضةظرال طسآول سظ الترس البعري 
ا�غراظغ، طآضثة ظععر حثخغئ إغراظغئ طظاشسئ سطى 

المظخإ.

وطظ الماعصع أن غاط الاخعغئ سطى المظخإ، طظ صئض 
افخعات  تاسالى  شغما  جعرغا،  شغ  إغراظغغظ  طسآولغظ 

المطالئئ باسغغظ التاج "طعثي" وشصًا لطمخثر.

وغسائر التاج "طعثي" المسآول السام سظ طغطغحغا الترس البعري شغ جعرغا، وعع طظ أبرز الصغادات شغ طتاشزئ 
دغرالجور، تغث غحرف سطى افطعر السسضرغئ والثغظغئ والمغطغحغات افجظئغئ الماعاجثة حرق الفرات.
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ماذا تعرفون عن العزبة والمعيزيلة بديرالزور؟
22/03/2022

عغؤئ الاترغر

خاص حئضئ دغرالجور24

| 11:00PM

دغرالجور،  حمال  و"السجبئ"  "طسغجغطئ"  طظطصاا  تصع 
ضمظ  العاصسئ  الرغفغئ  الاةمسات  طظ  سثدًا  وتدط 
طساتات زراسغئ طروغئ با�بار اقرتعازغئ والئسطغئ، الاغ 

تسامث سطى افططار ضـ"السجبئ، سزمان، ضحئ".

جغطرة  تتئ  العاصسئ  المظطصئ  عثه  طظ  وتظططص 
"صسث"، المزاعرات المظاعدئ لظزام افجث، والراشدئ 
بسغاجات  والمظثدة  المظطصئ،  شغ  ا�غراظغ  لطاعاجث 
"صسث" وشساد طةالسعا المتطغئ والمثظغئ، والمطالئئ 
وإلشاء  لطمثخخات  السادل  والاعزغع  ا�داري  با�خقح 

الاةظغث ا�جئاري، واجاعثاف المظزمات الثولغئ المرخخئ الساططئ شغ المظطصئ.

تصدير الفواكه والخضار للعراق.. يتسبب بشحها وغالئها في أسواق ديرالزور.
22/03/2022

عغؤئ الاترغر

خاص حئضئ دغرالجور24

| 09:35PM

حعثت طتاشزئ دغرالجور ارتفاسًا ططتعظًا شغ أجسار 
ترضئ  سعدة  طع  بالاجاطظ  والفعاضه،  الثدروات 
أدى  طا  رطدان،  حعر  واصاراب  السراق،  إلى  الاخثغر 

لفصثاظعا شغ أجعاق المثغظئ.
وضغطع  لغرة،   2500 إلى  الئطاذا  ضغطع  جسر  ووخض 
إلى  والئاذظةان  الثغار  وضغطع   ،2800 إلى  الئظثورة 
والةجر  والمطفعف   ،2700 إلى  والضعجا  لغرة،   3000
 ،4200 إلى  الثدراء  والفطغفطئ   ،1600 إلى  افخفر 

والفاخعلغاء إلى 4000.

وارتفع جسر ضغطع المعز الطئظاظغ إلى 6000 والخعطالغ إلى 7500، وتراوح جسر الافاح تسإ جعدته بغظ 1500 و
2000 لغرة، والئرتصال بغظ 1200 و1600 تسإ ظعسه، والئعططغ إلى 1500، والغعجفغ إلى 1700.

وذال ارتفاع افجسار العجئات الةاعجة والفروج المحعي والطتعم، شعخض جسر الثجاجئ المحعغئ إلى 23000 لغرة، 
ألفاً، وتراوح جسر   22 إلى  الثجاج  ألفاً، وضغطع ضئاب   28 إلى  إلى  الشظط  لغرة، وضغطع ضئاب   26000 إلى  والئروجاث 

جظثوغحئ الحاورطا بغظ 3 و5 آقف تسإ تةمعا، والسظثوغحات الشربغئ بغظ 4و5  آقف لغرة.
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وتمااز طزاعرات افعالغ شغ المظطصئ برشع سطط البعرة، وإتراق أسقم المغطغحغات الطائفغئ، وخعر "صاجط جطغماظغ"، 
طغطغحغا  وخعارغب  الروجغئ  الثورغات  طعاجعئ  شغ  والسقح  السغارات  بإذارات  الطرق  بصطع  المازاعرون  وغصعم 

"صاذرجغ"، وغاط إغقق طسئر الخالتغئ طع ظزام افجث، وتصام بعا خقة اقجاسصاء وبسخ الحسائر الثغظغئ.

ولمعصع "طسغجغطئ" و"السجبئ" أعمغئ اجاراتغةغئ بالشئ، ضعظعا تاعجط الرغفغظ الحمالغ والشربغ، إلى جاظإ وجعد 
الصاسثة افطرغضغئ "تصض ضعظغضع"، واطاثادعا سطى ذرغص الثراشغ الثي غخطعا بالتسضئ، إلى جاظإ وجعد طسزط 

الثوائر المثظغئ الاابسئ لصسث شغ طظطصئ المساطض، وجعق السجبئ الاةاري والظفطغ الثي اظاصض طظ "الخالتغئ"

وتضمظ أعمغئ المظطصئ أغدًا شغ وجعد آقف الظازتغظ الثغظ عةروا طظ بطثاتعط طثظعط، بفسض المغطغحغات الروجغئ 
وا�غراظغئ، طظ صرى حرق الفرات السئ، المماثة طظ الطابغئ "ججغرة" حرصًا إلى "التسغظغئ غرباً.

السعرغئ،  لطبعرة  سحرة  التادغئ  بالثضرى  اتافاقً  "طسغجغطئ"،  شغ  ظعسعا  طظ  افضئر  عغ  طزاعرة  طآخرًا  واظططصئ 
بالاجاطظ طع إصئال طظ بسخ الحئان طظ أبظاء دغرالجور، ردًا طةجغًا سطى سرابغ المخالتات والاسعغات والمةالج المتطغئ، 

وطصثطغ ذطئات اقظاساب إلى طضاتإ المغطغحغات الروجغئ وا�غراظغئ.

"حلم شبه مستحيل".. قصة تحكي ديرالزور بين الحاضر والماضي.
23/03/2022

عغؤئ الاترغر

خاص حئضئ دغرالجور24

| 07:59PM

"غعجش  لطضاتإ   طساتغض"  حئه  "تطط  صخئ  اخاغرت 
صخئ  ضأشدض  دغرالجور  أبظاء  طظ  المحعثاظغ"  خطغش 
صخغرة شغ زاوغئ الصخص الحعرغئ سطى الععاء، شغ 
السربغ  طةطئ  طع  وبالاساون  ضارلع  طعظاغ  إذاسئ 

البصاشغئ الضعغاغئ.

وطساٍن  تضمئ  الرغفغئ  بمقطتعا  الصخئ  وتتمض 
وغصعل  التغاة،  طع  غأس  ق  وأظه  بالتغاة  تدب  جاطغئ 
شغ  أبثع  الضاتإ  إن  الرططغ  طتسظ  الثضاعر  الظاصث 
وخش الئغؤئ الرغفغئ بضض طحاعثعا، المضان والجطان 

والئغؤئ والسقصات اقجاماسغئ.

الضاتإ وّضح الثراب الثي تض بمثغظاه، وطا تسئإ بإتئاذه وشصثاظه لفطض باجاسادة طاضغ المثغظئ، وغظعغ الصخئ 
بالتضمئ المعروبئ الاغ تصعل إن التغاة ق بث أن تسامر رغط ضض حغء.
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مدارس ديرالزور تدخل إضرابًا مفتوحًا.. حتى إشعار آخر.
23/03/2022

عغؤئ الاترغر

خاص حئضئ دغرالجور24

| 10:00PM

أسطظئ طثارس التسضئ والصاطحطغ والرصئ ودغرالجور 
تاى  دغرالجور،  طسطمغ  طع  تداطظًا  طفاعتًا  إضرابًا 
تتصغص ططالئعط، المامبطئ شغ رشع رواتئعط، تماحغًا 
بظعد  ضاشئ  وتطئغص  الثوقر،  خرف  جسر  ارتفاع  طع 
الاربغئ  صطاع  لمعظفغ  والسماح  الساططغظ،  صاظعن 
والاسطغط بالسمض ا�ضاشغ بما ق غاسارض طع دواطعط 

شغ المثارس.

وغطالإ المسطمعن أغدًا بافسغض دور ظصابئ المسطمغظ، 
ختغئ  بثقت  وخرف  الختئ،  صطاع  طع  والاظسغص 

لطمسطمغظ، وتةعغج خغرلغئ ظصابغئ غثسمعا اتتاد المسطمغظ، وإظحاء طحارغع تظمعغئ لثسط المسطمغظ، وتث المظزمات 
سطى دسط صطاع الاسطغط، وتخر طعام المسطط بما غثص الاثرغج، وإغةاد طثاخغظ بالمعام افخرى ضالمرحث الظفسغ 

وأطغظ السر والمعجه والتارس والمساثثطغظ.

وطظ افطعر الاغ ذالإ بعا المسطمعن زغادة ضمغئ الصرذاجغئ المثخخئ لطمراضج الاربعغئ، وتجوغث المثارس بعجائض 
تسطغمغئ تثغبئ، وتثخغص ظبرغات طالغئ لطمثارس، تامبض شغ بثل طحروبات وتسئؤئ طغاه دورات المغاه وطغاه الحرب.

وأن تصرر ضاطئ الاسغغظان صئض بثء السام الثراجغ بحعر تصرغئًا، وتسةغض خرف بثل افطعطئ لطمسطمات، وتعشغر وجائض 
أو بثقت ظصض لطمثرجغظ، وتعشغر أباث طثرجغ طظ ذاوقت وضراجغ خجاظات، وتأطغظ أدوات لثسط افظحطئ الرغاضغئ 
الاربغئ  والبصاشغئ، لرشع جعغئ الطقب بصاشغًا وجسثغًا، وطساواة رواتإ المسطمغظ شغ ضاشئ افصالغط، وإدخال طادة 

ا�جقطغئ إلى المصررات.

ولط غخثر أي رد شسض أو تةاوب طظ صئض ا�دارة الثاتغئ، شغما غخر المسطمغظ سطى اقجامرار شغ إضرابعط، شغ ظض 
تفاصط طحضقتعط، وتةاعض الثارة الثاتغئ لعا، افطر الثي غآبر سطى جغر السمطغئ الاسطغمغئ.
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"التسويات" تتصدر المشهد في ديرالزور.. مجددًا.
24/03/2022

عغؤئ الاترغر

خاص حئضئ دغرالجور24

| 08:18PM

طتاشزئ  شغ  طةثدًا  لطعاجعئ  الاسعغات  سادت 
والثوائر   المآجسات  طثغرغات  أخثرت   إذ  دغرالجور، 
الثغظ  طعظفغعا،  غحمض  صرارًا  افجث،  لظزام  الاابسئ 
بعجعب  افجث،  سظ جغطرة  خارجئ  طظاذص  ضاظعا شغ 

تصثغط ذطإ "تسعغئ".

إلى  الططإ،  طظ  خعرة  بإرجال  الطةظئ  تصعم  بثورعا 
الطةان التجبغئ المحضطئ شغ ضض دائرة، وغحمض ذلك 
الاسرغح  ذائطئ  تتئ  الئغداء،  السةقت  أختاب  أغدًا 
الاأطغظات  طظ  والترطان  السمض،  طظ  الاسسفغ 

اقجاماسغئ، شغ تال سثم تصثغط الططإ.

ميليشيا "قاطرجي" تضّم  العشرات من أبناء ديرالزور لصفوفها.
24/03/2022

عغؤئ الاترغر

خاص حئضئ دغرالجور24

| 09:10PM

أن  طططسئ  طخادر  طظ  دغرالجور24  حئضئ  سطمئ 
 150 تعالغ  طآخرًا  اجاصطئئ  "صاذرجغ"،  طغطغحغا 
سظخرًا، طسزمعط طظ أبظاء طتاشزئ دغرالجور، برواتإ 
جطئ  إلى  با�ضاشئ  لغرة،  ألش   250 إلى  تخض  حعرغئ 
غثائغئ حعرغاً، ودوام 20 غعطاً، طصابض 10 أغام طئغئ.

الاغط،  تصض  شغ  التراجئ  جاضعن  لطمخادر  ووشصًا 
"تمعد  بإحراف  الروجغئ،  الصعات  لسغطرة  الثاضع 
الئحغر" والصائث السسضري "أبعروسئ الضطغجي"، أو شغ 
جظعب  الئاظعراطا  غرب   137 بالطعاء  المغطغحغا  طصر 

دغرالجور، المادمظ ذاتغئ وتسطغح المغطغحغا الاابسئ �دارة المثابرات الساطئ 217.

الظفط،  آخرغظ، بعثف تراجئ وتأطغظ خطعط  أسطظئ طآخرًا، سظ تاجاعا قجاصطاب طؤات  وضاظئ طغطغحغا "صاذرجغ" 
المراد إسادة تأعغطعا، حرغطئ أن غضعظعا طظ طعالغث 2004 وطا شعق.
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الحاج "مهدي" يعود إلى ديرالزور للترويج لنفسه.
25/03/2022

عغؤئ الاترغر

خاص حئضئ دغرالجور24

| 02:10PM

التاج  أن  دغرالجور24،   لحئضئ  طططسئ  طخادر  ذضرت 
بالاروغب  لطصغام  دغرالجور،  طثغظئ  إلى  ساد  "طعثي" 
لظفسه، بعثف تخث الاأغغث، ططالئًا باسغغظه صائثًا أسطى 

لطصعات ا�غراظغئ شغ جعرغا والمظطصئ الحرصغئ.

إلى دطحص طظث  دغرالجور  التاج "طعثي" غادر  وضان 
تعالغ حعر، سطى خطفغئ ترحته لمظخإ الصائث السام 
برز  البعري ا�غراظغ شغ جعرغا، تغث  الترس  لمغطغحغا 

طظاشج آخر له سطى المظخإ.

ورجح المخثر أن غاط الاخعغئ سطى المظخإ صرغئاً، تغث غتخث التاج "طعثي" تأغغثًا طظ صئض طسآولغظ إغراظغغظ.
والتاج "طعثي" طظ أبرز الصغادات شغ دغرالجور، باسائاره طحرشًا سطى افطعر السسضرغئ والثغظغئ، با�ضاشئ إلى حآوون 

المغطغحغات افجظئغئ، المظدعغئ تتئ لعاء المغطغحغات ا�غراظغئ.

الحاج "مهدي" يبلغ قادة ميليشيا الحرس الثوري بديرالزور بضرورة التهدئة.
26/03/2022

عغؤئ الاترغر

خاص حئضئ دغرالجور24

| 09:50PM

شغ  البعري  الترس  بصغادات  "طعثي"  التاج  الاصى 
الفغقت شغ دغرالجور، سصإ لصائه وزغر  طصرعط بتغ 
الثارجغئ ا�غراظغ "أطغر سئثالطعغان" شغ دطحص صئض 

سثة أغام، خقل زغارته لئحار افجث.

وأبطس التاج "طعثي" الصغادات رجالئ طفادعا اقلاجام 
تبئغئ  لتغظ  اقجافجازات،  سطى  الرد  وسثم  بالاعثئئ 
رشع  إلى  تعثف  الاغ  الةارغئ  المفاوضات  ظاائب 

السصعبات سظ طغطغحغا الترس البعري ا�غراظغ.

غاز  وطسمض  السمر  تصض  شغ  المامبطئ  افطرغضغئ،  الصعاسث  بغظ  تماجًا  افضبر  المظطصئ  دغرالجور  طتاشزئ  وتسائر  
ضعظغضع،  الماعاجثة شغ طظطصئ الةجغرة الثاضسئ لسغطرة "صسث"، وطصرات المغطغحغات ا�غراظغئ شغ طظاذص جغطرة 
تئسًا  افجعأ،  بمراتطعا  -الروجغئ  افطرغضغئ  السقصات  تمر  شغما  صطغطئ،  ضغطعطارات  بغظعما  تفخض  تغث  افجث،  ظزام 

لطسمطغئ السسضرغئ الاغ تحظعا روجغا سطى أوضراظغا.

افطعر  سطى  والمحرف  المظطصئ،  شغ  افرشع  الصغادغئ  ا�غراظغئ  الحثخغئ  لضعظه  غسعد  "طعثي"  التاج  وتفعغخ 
السسضرغئ والثغظغئ، تغث  طظ الماعصع أن غحشض طظخإ الصائث السام لمغطغحغا الترس البعري ا�غراظغ شغ جعرغا، إذ 

غتزى باأغغث طظ صئض طسآولغظ إغراظغغظ.
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نشاط التهريب بين مناطق "قسد" واألسد بديرالزور.
27/03/2022

عغؤئ الاترغر

خاص حئضئ دغرالجور24

| 09:31PM

افجث  جغطرة  طظاذص  بغظ  الاعرغإ  أظحطئ  حعثت 
ططتعظاً،  اظاساحًا  الشربغ  دغرالجور  رغش  شغ  و"صسث" 
و"الائظ"،  و"السضر"  "السماد"  طظ  تعرغإ ضض  وخاخئ 
بالظسئئ  ضئغرًا  ربتًا  غحضض  الثي  افجسار  لفرق  تئسًا 

لطاةار.

 وشغ تغظ غئاع ضغج  السضر شغ طظاذص افجث بـ150 
ألش لغرة، غخض جسره شغ طظاذص "صسث" إلى 250 ألفاً، 
وضغج السماد شغ طظاذص افجث جسره 70 ألفاً، وشغ 
طظاذص "صسث" 165 ألفاً، أطا الائظ شالضغج طظه شغئطس 

جسره شغ طظاذص "صسث" 75 ألفًا، شغما غئاع شغ طظاذص افجث بـ25 ألش لغرة.
وغدططع با�حراف سطى عثه الاةارة أبظاء "ظعاف الئحغر"، طظ جعئ ظزام افجث، وأصاربعط طظ جعئ "صسث"، إذ ُغسرف 

"الئحغر" بمعاقته لفجث ودسمه له، وضطعسه شغ ضبغر طظ افظحطئ غغر المحروسئ شغ المظطصئ.

الغالء يطال مشتقات الحليب في ديرالزور.
28/03/2022

عغؤئ الاترغر

خاص حئضئ دغرالجور24

| 10:35PM

شغ  وألئان  أجئان  طظ  التطغإ  طحاصات  أجسار  حعثت 
الفرصئ  شرض  بسئإ  وذلك  ططتعظاً،  ارتفاسًا  دغرالجور 

الرابسئ رجعطًا جثغثة وضرائإ.

لغرة  آقف   8 إلى  الئطثغئ  الطئظئ  ضغطع  جسر  ووخض 
غئاع  شغما  لغرة،   6500 إلى  المئسارة  والطئظئ  جعرغئ، 
بـ الئصر  جئظ  وضغطع  لغرة،  بـ1300  الشظط  جئظ  ضغطع 

1100 لغرة.

وضغطع  لغرة،  ألش  بـ20  السربغئ  الجبثة  ضغطع  وغئاع 
لغرة  بـ700  السربغئ  والئغدئ  لغرة،  بـ1600  الئصر  لئظ  وضغطع  لغرة،  بألفغ  الشظط  لئظ  وضغطع  ألفاً،  بـ35  السربغ  السمظ 

والسادغئ بـ500 لغرة.

اقرتفاع  غطال  ضما  والفعاضه،  والثدروات  الشثائغئ  المعاد  أغطإ  أجسار  ارتفاع  طع  بالاجاطظ  الجغادة،  عثه  تأتغ 
المتروصات والسطع افخرى.
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"الشالش" ينضم لقافلة الدعاة لالنضمام للقوات الروسية في حربها ضد أوكرانيا.
28/03/2022

عغؤئ الاترغر

خاص حئضئ دغرالجور24

| 11:10PM

المثسع  السعرغئ  الروجغئ-  المخالتئ  رئغج  خرح 
شغ  له  ضطمئ  خقل  دغرالجور،  شغ  الحقش"  "سئثا� 
خالئ السمال بمرضج المخالتئ، بأظه تط تسةغض المؤات 
طظ أبظاء المثغظئ، الراغئغظ بالاطعع شغ خفعف الصعات 
الروجغئ؛ لثسمعا شغ تربعا سطى أوضراظغا، طآضثًا أن 
بـ"الصعات  أجماعا  لما  الةمغض  رد  طظ  ظعع  عثا 

الخثغصئ".

أجمائعط،  تسةغض  تط  طظ  جمغع  إن  "حقش"  وصال 
سئروا سظ جاعجغاعط لطمحارضئ إلى جاظإ روجغا، شغ 

سمطغاعا السسضرغئ ضث أوضراظغا، وباظازار المعاشصئ والاسطغمات طظ الصغادة الروجغئ- السعرغئ.

طظعط  سثة حثخغات،  سظ  ذلك  سرف  بض  "حقش"،  سظث  الروجغئ  الصعات  خفعف  شغ  الاطعغع  جععد  تاعصش  وولط 
المارجط "خدر أبع إلغاس" الثي غسمض شغ طرضج المخالتئ الروجغ، وغصعم بمئادرة تامبض شغ تظزغط قئتئ بأجماء 
الراغئغظ بالاطعع شغ خفعف الصعات الروجغئ والثعاب إلى أوضراظغا، وغصثطعا لطةظرال الروجغ المسآول سظ صطاع 

حرق الفرات، بخفئ شردغئ وبثسط طظ تجب الئسث شغ دغرالجوزر.

وشغ السغاق باحرت حسئئ الاةظغث شغ دغرالجور، باسةغض الراغئغظ أغدًا بالصاال طع روجغا شغ أوضراظغا، تغث غحارط 
لقظدمام التدعر الحثخغ وتصثغط الططإ وخعرة الععغئ الحثخغئ؛ قجاخثار جعاز السفر، طع الاأضغث بأن المعاشصئ 

طدمعظئ.

قرية "درنج".. ال تزال تقبع تحت حصار "قسد".
29/03/2022

عغؤئ الاترغر

خاص حئضئ دغرالجور24

| 05:23PM

رغش  شغ  "درظب"  صرغئ  تتاخر  "صسث"  صعات  تجال  ق 
دون  الرابع،  غعطه  التخار  دخض  إذ  الحرصغ،  دغرالجور 
السماح بالثخعل والثروج لفعالغ، بالاجاطظ طع صطع 

اقتخاقت والاغار الضعربائغ.

"أبع  المثسع  السسضري بصغادة  وغحثد طةطج عةغظ 
تصعم  ضما  الصرغئ،  شغ  الاةعل  تزر  غراظغب"  التارث 
المظازل،  بسخ  سطى  باقجاغقء  له،  الاابسئ  السظاخر 
تط  شغما  لفعالغ،  ضرب  طظ  واظاعاضات،  وطمارجات 
السمر  تصض  طظ  لطصرغئ،  سسضرغئ  تسجغجات  اجاصثام 

الظفطغ.
وغسعد المظطصئ الحرصغئ تعتر حثغث، با�ضاشئ لاظاطغ التصث طظ صئض افعالغ، ضث صعات "صسث"، بسئإ طمارجاتعا 

شغ تص افعالغ، وتةاوزاتعا شغ صمع واساصال المازاعرغظ.
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"الحاج عسكر" اإليراني يمتلك آالف الدونمات الزراعية بديرالزور.
29/03/2022

عغؤئ الاترغر

خاص حئضئ دغرالجور24

| 07:00PM

سطمئ حئضئ دغرالجور24 طظ طخادر طططسئ أن طساتئ 
التاج  لخالح  والحسغر  بالصمح  المجروسئ  افراضغ 
سطى  ا�غراظغ  البعري  الترس  شغ  الصغادي  "سسضر" 
1000 دوظط  2500 دوظط، طظعا  بطشئ  البالث  الصطاع 
شغ طثغظئ طعتسظ، والئاصغ تاعزع سطى ضٍض طظ بطثات 
أبظاء  طظ  طتطغعن  سظاخر  بعا  غسمض  والسئث،  الئعلغض 
افلعغئ  ضمظ  الماطعسغظ  طظ  دغرالجو،  طتاشزئ 

الطائفغئ.
وتسائر تطك افراضغ ضمظ المساتات المخادرة بمعجإ 
اجامقك  لطظزام  غةغج  الثي  الصعطغ،  افطظ  صرار 

السصارات الثاخئ بمظ غخفعط بـ"ا�رعابغغظ" والمسادغظ لطثولئ، وطظ بغظ تطك افراضغ صطسئ أرض شغ "طعتسظ"، تسعد 
ططضغاعا لطصغادي شغ الةغح التر طعظث الطقع.

 
ووشصًا لطمخادر غماطك التاج سسضر صرابئ 800 رأس غظط شغ أتث أتغاء طثغظئ طعتسظ، إضاشئ إلى 15 رأس بصر، 

وسساضر طجودغظ بسجاصات لةج السحإ و( الفخئ)؛ لاشثغئ افبصار إضاشئ قضطقسه بجراسئ الحسغر . 

آخرغظ،  بإحراف طئاحر طظ تةاج  التاج "سسضر" طآخرًا،  تابسئ لمخطتئ  زراسغئ  3 جرارات طع طسثات  وصث حععثت 
غساصث أظعط حرضاؤه، غصعطعن بمراصئئ  السمض بسغارات ظعع بك آب تثغبئ.

التشّيع في حطلة بتزايد كبير.. ورجاالت إيران هم أصحاب القرار ..
29/03/2022

عغؤئ الاترغر

خاص حئضئ دغرالجور24

| 10:06PM

تحغغع  دورة  ا�غراظغئ،  الجعراء  دار  جمسغئ  اشااتئ 
دغرالجور  ا�غراظغ شغ  البصاشغ  المرضج  رئغج  بإحراف 
التاج "رجعل" وطظسص دور التسغظغات والمثغر المالغ 
والمثرس شغ التعزة السطمغئ الجغظئغئ  المسمط "غاجر 
"خادق  السغث  طضاإ  طثغر  وعع  الرجا"،  تسغظ 

الحغرازي".
الثورة، طع تطعل حعر  تئثأ شسالغات  أن  المصرر  وطظ 
والاغ  تططئ،  بئطثة  المقلغ  تسغظغئ  شغ  رطدان، 
العثاغا، وتظزغط  تساعثف افذفال، طظ خقل تصثغط 
بتعغةئ  "ضراطغح"  افخثصاء  تثغصئ  إلى  الرتقت 

خضر.

وتجاطظ ذلك طع شاح باب الاحغع لسظاخر المغطغحغات الراغئغظ بالاحغع طظ تططئ والئطثات المةاورة وتصثغط طشرغات 
طالغئ، وطسزط الماحغسغغظ الةثد عط طظ أبظاء سظاخر المغطغحغات المتطغئ.
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الوضع المعيشي في "درنج".. يتفاقم.
29/03/2022

عغؤئ الاترغر

خاص حئضئ دغرالجور24

| 10:50PM

شغ ظض التخار الثاظص، الثي تفرضه "صسث" سطى صرغئ 
غاط  تغث  الطرشغظ،  بغظ  الاعترات  تاخاسث  "درظب"، 
تط  شغما  لطظساء،  إق  بالثروج  غسمح  وق  الاحثغث، 

تعصغش افشران، وطتطات المغاه، وحئضات ا�ظارظئ.

وشغ الشدعن اساصض المثسع "اظضغض" سثدًا ضئغرًا طظ 
ألش  بـ135  ذالإ  ضما  تعط،  أي  بثون  الئطثة،  أعالغ 
دوقر، ضاسعغخ سظ السغارة خاخاه الاغ أترصئ، بشخ 
وسظاخره  صام  الاغ  والسغارات  المظازل  سظ  الظزر 

بإتراصعا.
وغافاصط العضع المسغحغ، ضما تدررت طتاخغض الفقتغظ، بسئإ سثم صثرة الفقتغظ سطى طاابساعا، إلى جاظإ تروغع 

افعالغ، سئر إذقق الظار السحعائغ، والاترش بالظساء وتعجغه افلفاظ المسغؤئ لفعالغ.
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