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سرقة سور حديقة مجلس مدينة خشام في ديرالزور.
01/04/2022

عغؤئ الاترغر

خاص حئضئ دغرالجور24

| 06:00PM

نقاط حراسة ميليشيا القاطرجي.. شبه فارغة.
02/04/2022

عغؤئ الاترغر

خاص حئضئ دغرالجور24

| 11:20PM

تسرض السعر المسثظغ المتغط بتثغصئ طةطج طثغظئ 
صئض طةععلغظ  طظ  لطسرصئ،  دغرالجور  "خحام" حرصغ 

لغطئ أطج.

وتاةه أخابع اقتعام لمغطغحغات افجث المعجعدة شغ 
المظطصئ، إذ إن جرصئ السعر، تتااج إلى طسثات صٍص 
وظصض، ق غمضظ تأطغظعا بسععلئ طظ صئض افعالغ، شغ 

ظض الاحثغث افطظغ سطى الئطثة.

وتدّط الئطثة طفرزة أطٍظ سسضري، وطفرزة طثابرات 

الترس  لمغطغحغا  تابسغظ  الثاطج، وسظاخر  لطفغطص  تابسًئ  لطحرذئ، وظصاذًا  ظاتغئ وطثفر  إلى طرضج  با�ضاشئ  جعغئ، 
البعري ا�غراظغ، طاطعسغظ شغ افلعغئ الطائفغئ بمظطصئ "الحاطغئ".

شغ  صاذرجغ  لمغطغحغا  الاابسغظ  السظاخر  سحرات  ترك 
المغطغحغا،  خفعف  ضمظ  الاطعع  دغرالجور،  طتاشزئ 
شغما  شارغئ،  حئه  خاخاعط  التراجئ  ظصاط  وأخئتئ 

شحطئ ضض طتاوقت إسادتعط لظصاذعط.

وبطس سثد السظاخر تعالغ 37 سظخرًا، أغطئعط طظ أبظاء 
جاظإ  إلى  رواتئعط،  تأخر  بسئإ  وذلك  الشربغ،  الرغش 
الاغ  الثخعطات  شغ  المامبطئ  المالغئ،  السصعبات 
إلى  لقظدمام  غاعجععن  غةسطعط  طا  لعا،  غاسرضعن 
الاغ  الصثس،  لعاء  طغطغحغا  طبض  افخرى  المغطغحغات 

تظحط شغ رغش دغرالجور الشربغ.
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ارتفاع األسعار في الميادين يثقل كاهل األهالي.
03/04/2022

عغؤئ الاترغر

خاص حئضئ دغرالجور24

| 12:31AM

تسغح طثغظئ المغادغظ أجعاًء رطداظغئ خةعلئ، شغ ظض 
الثي  افطر  والمساطجطات،  السطع  ضاشئ  أجسار  ارتفاع 

شاصط افزطئ المسغحغئ.

افعالغ  ضان  الاغ  التطعغات،  افجسار  ارتفاع  وذال 
ضغطع  جسر  وخض  تغث  رطدان،  شغ  باظاولعا  غرغئعن 
ضغطع  وجسر  لغرة،   7000 إلى  والصطاغش  السعاطئ 
 8000 إلى  السمئعجك  وصطاغش   ،7500 إلى  المحئك 

لغرة لطصطسئ العاتثة.
وتجاطظ ذلك طع ارتفاع جسر المحروبات الرطداظغئ، إذ 
الحاطغ  الاعت  ولار  لغرة،   1500 عظثي  الامر  لار  بطس 

1200 لغرة، ولار السرصسعس 1000 لغرة.

إلى طغطغحغا الترس البعري ا�غراظغ، إذ تطَّ ضحش ضطعسعا شغ عثه السمطغات 3 طرات طظث ساطغظ، اظطقصًا طظ أتغاء 
بطثات تططئ الحرصغئ وطراط وتض السظ افبري، وذلك صئض شرض الصعات الروجغئ جغطرتعا سطى ضاطض جشراشغا حرق 

الفرات، وطظع عثه السمطغات.

العثور على صاروخين معدين لإلطالق باتجاه قاعدة للتحالف الدولي في ديرالزور.
04/04/2022

عغؤئ الاترغر

خاص حئضئ دغرالجور24

| 10:21PM

غظ لقذقق،  سبرت الصعات الروجغئ سطى خاروخغظ طسثَّ
باتةاه طسمض غاز ضعظغضع شغ دغرالجور، والثي تاثثه 

صعات الاتالش صاسثة سسضرغئ لعا.

طعةعر  طظجل  شظاء  شغ  الخاروخغظ  سطى  السبعر  وتطَّ 
بئطثة طراط الفعصاظغ، طا جسض الصعات الروجغئ تفرض 
بابائ  التغ، وتظحأ ظصطًئ سسضرغًئ  أطظغًا سطى  ذعصًا 

لطفغطص الثاطج.

وتاةه أخابع اقتعام سادًة شغ طبض عثه الممارجات، 
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مؤسسة اإلسكان تضع اللمسات األخيرة على الجسر الترابي بديرالزور.
05/04/2022

عغؤئ الاترغر

خاص حئضئ دغرالجور24

| 08:35PM

سطمئ حئضئ دغرالجور24 طظ طخادر طططسئ، أن طآجسئ ا�جضان السسضرغئ الفرع 402 شغ دغرالجور، دخطئ طآخرًا 
لطمحارضئ بإظةاز أسمال الةسر الارابغ الةثغث، الثي غخض بطثة التسغظغئ بتغ التعغصئ شغ المتاشزئ.

وجاءت طحارضئ المآجسئ، بططإ طظ الفرصئ الرابسئ، لطصغام بأسمال "بغاعظغئ"، ضابئغئ الئقجاغك وجعاظإ الةسر، شغما 
تصثم الفرصئ الرابسئ الئتص وا�جمظئ.

غثضر أن أسمال الةسر، حارشئ سطى اقظاعاء، تغث تئصى طظه تعالغ 25 طارًا طظ جعئ التسغظغئ، وطظ المرجح أن ُغعضع 
سطغعا جسر سائط؛ لاسعغض جرغان الظعر، وسثم وضع سعائص، غمضظ أن تحضض سعائص وتجغث طظ افخطاء العظثجغئ.

لفرض  إظةازه،  بسث  الةسر  سطى  ضعاجعئ  الرابسئ  الفرصئ  بعضع  ا�غراظغئ،  المغطغحغات  تصعم  أن  المخادر  وتعصسئ 
الةمارك وا�تاوات سطى المثظغغظ.
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روسيا تستخدم القنابل العنقودية في أوكرانيا.. وبقاياها ال تزال في ديرالزور.
05/04/2022

عغؤئ الاترغر

خاص حئضئ دغرالجور24

| 09:25PM

الضطعر، وذلك خقل  اتاعاؤه سطى  غرجح  روجغئ وبرطغض  صظابض سظصعدغئ  الثولغ سطى طضعظات  الاتالش  سبرت صعات 
دورغئ روتغظغئ شغ إتثى المظاذص شغ الـ20 طظ الحعر الفائئ، ضما تطصئ شغ ذات الغعم 11 سظخرًا طظ الثخائر الاغ 

تساثثم شغ (الصظابض السظصعدغئ) وتثطخئ طظعا سطى الظتع العاجإ.

أدلئ واضتئ سطى اجاثثام روجغا  الخعر طرة أخرى  لاطك افجطتئ، تزعر  الرغط طظ ظفغ روجغا اجاثثاطعا  وسطى 
لطصظابض السظصعدغئ شغ جعرغا، إذ ضاظئ روجغا ظفئ طرارًا اجاثثاطعا لطصظابض الاغ تحضض خطرًا واضتًا سطى المثظغغظ 

شغ أوضراظغا، طاةاعطئ وجعد أدلئ واضتئ وططمعجئ تآضث ذلك.

غثضر أظه طططع السام الةاري، لعتر وجعد صظابض سظصعدغئ روجغئ الخظع طظ ذراز آر بغ ضغ 500 وزظعا تعالغ 500 
غرام شغ طظطصئ الئاغعز حرق دغرالجور، وصاطئ صعات الاتالش سئر شرصعا المثاخئ بالاساطض طع العضع تغظعا،
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"أسامة الحسين" قائد مجموعة "لواء الحسين".. خلفًا لـ"الجضعان".
06/04/2022

عغؤئ الاترغر

خاص حئضئ دغرالجور24

| 11:00PM

سطمئ حئضئ دغرالجور24 طظ طخادر طططسئ أن صغادة 
صغادة  أجظثت  ا�غراظغ،  البعري  الترس  طغطغحغا 
بثغرالجور  سغاش  بطثة  شغ  التسغظ  لعاء  طةمعسئ 
الةدسان"  "شاغج  لطصغادي  خطفًا  التسغظ"،  لـ"أجاطئ 
جابص،  وصٍئ  شغ  ُأصغض  والثي  بـ"أبعجاري"،  المسروف 

سطى خطفغئ اتعاطاٍت بصداغا شساد وجرصئ.

ذغاب  تعاغب  بطثة  طظ  المظتثر  "التسغظ"  وُغسرف 
الثط  شغ  الماعاجثغظ  إغران  لتةاج  بعقئه  "حاطغئ" 
الشربغ، وإغثاسه صطغع أغظام شغ بطثته تسعد ططضغاه 

لطتاج "طغسط".

وضاظئ طةمعسئ "التسغظ" شغ بطثة سغاش، ساظئ طآخرًا طظ اظثفاض تسثاد سظاخرعا، إذ ق غاةاوز سثدعط تالغًا 56 
سظخرًا، ظاغةئ تثظغ رواتئعط، طصارظئ برواتإ سظاخر المغطغحغات ا�غراظغئ افخرى، الاغ تاةاوز 90 ألش لغرة.

أو  اقتاغاذغئ،  أو  ا�لجاطغئ  لطثثطئ  المططعبغظ  المظطصئ  أبظاء  طظ  طسزمعط  "التسغظ"  طةمعسئ  سظاخر  أن  غثضر 
المظثرذغظ شغ طغطغحغا صاذرجغ والفغطص الثاطج.

السئاس"  "أبعالفدض  الصرغئئ طظ طسسضر  الظصاط  وبسخ  سغاش  تراجئ طساعدسات  سطى  المةمعسئ  وتصاخر وظغفئ 
جظعب الئطثة، بمظاوبئ ظخش حعرغئ.

دورية روسية تدهس امرأة شرق ديرالزور..
07/04/2022

عغؤئ الاترغر

خاص حئضئ دغرالجور24

| 01:00AM

رخثت حئضئ دغرالجور24 إخابئ اطرأة بضسعر وجروح 
بثغرالجور، جراء دعسعا طظ  بصرص  بطثة  خطغرة شغ 
الضاغئئ  طصر  طظ  خرجئ  روجغئ،  سسضرغئ  آلغئ  صئض 
لثعج  أدى  طا  طسرسئ،  وضاظئ  بصرص،  شغ  البالبئ 
ظتع  ذرغصعا  الروجغئ  الثورغئ  تابسئ  شغما  المرأة، 
طصرعا شغ المغادغظ، دون اقلافات لطمرأة المخابئ أو 

طتاولئ إجساشعا.

وتاضرر عثه التعادث بغظ التغظ وا�خر، تغث خثطئ 
دورغئ روجغئ طآخرًا جغارة تضسغ شغ عرابح، وطظث 

شارة تعشغئ اطرأة جراء تادث طحابه، شعر دعسعا طظ صئض آلغئ روجغئ، وصام المسآولعن سظ التادث بثشع دغاعا 
فعطعا، بتدعر طحاغت السحائر شغ المظطصئ وطسآولغظ روس، شغ طتاولئ قطاخاص غدإ افعالغ.
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مسلسل االغتياالت يطال عناصر األسد في ديرالزور.
07/04/2022

عغؤئ الاترغر

خاص حئضئ دغرالجور24

| 01:48AM

اجاظفارًا  دغرالجور  حرق  الصعرغئ  طثغظئ  حعثت 
لمغطغحغات افجث، لطغعم الباظغ سطى الاعالغ، إبر طصاض 
المثغظئ، وعما  العذظغ شغ  الثشاع  طغطغحغا  سظخرغظ 

"طاعر السطغ" و"سئثا� الخاغض".

طظ  المصربغظ  السظاخر  أتث  السطغ" وعع  "طاعر  وضان 
العذظغ  الثشاع  طغطغحغا  شغ  الصائث  سراصغئ"  "شراس 
أطج،  طةععلغظ  صئض  طظ  لطعةعم  تسرض  بثغرالجور، 
أبظاء صغادته لثراجاه الظارغئ، شغما سبر سطى جباغظ شغ 

بطثة سغاش افجئعع الماضغ.
وتجاطظ ذلك طع شصثان 3 سظاخر طظ الفرصئ الرابسئ، إبر اجاعثاف سظاخر طغطغحغات افجث، بالصرب طظ ظعر الفرات شغ 

بصرص والئعلغض وطعتسظ.

القوات الروسية توزع مساعدات "مثيرة للسخرية" في بلدة الحسينية بديرالزور.
07/04/2022

عغؤئ الاترغر

خاص حئضئ دغرالجور24

| 10:00PM

صام طرضج المخالتئ الروجغ خئاح الغعم، باعزغع 400 
أعالغ  سطى  الئسغطئ،  افدوغئ  وبسخ  غثائغئ،  جطئ 
جغاق  شغ  الشربغ،  دغرالجور  رغش  شغ  التسغظغئ  بطثة 
أعالغ  الاصارب طع  لاضرغج  الروجغئ،  الصعات  جععد 

المظطصئ.

"وعاب  المثاار  بتدعر  المساسثات  تعزغع  وتط 
صرغئ  شغ  الروجغ  المخالتئ  طرضج  ورئغج  السظعد"، 

تططئ الظصغإ "آلغضسظثر"، والختفغ "سئث السجغج".

وتاألش السطئ طظ ضغطع جضر، و2 ضغطع رز، و2 ضغطع ذتغظ، و4 سطإ ظساطئ، و50 غراًم حاي، وشغ بسدعا لار زغئ، شغما 
أبارت الضمغات المعزسئ جثرغئ الماابسغظ، تئسًا لصطاعا وسثم تظاجئعا طع الصعات الروجغئ، شغ ظض غغاب ضاطض في 

طساسثات إغراظغئ شغ المظطصئ، طع دخعل حعر رطدان.
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فقدان "الرز" في صاالت المؤسسات االستهالكية بديرالزور.
09/04/2022

عغؤئ الاترغر

خاص حئضئ دغرالجور24

| 09:15PM

طثغظئ  شغ  اقجاعقضغئ  المآجسات  خاقت  حعثت 
المظازر  طظ  ضان  والثي  لطرز،  تاطًا  اظسثاطًا  دغرالجور، 
الاغ  الباظغئ،  لطثورة  الثضغئ،  الئطاصئ  سئر  تعزغسعا 

اظططصئ طططع حعر آذار الفائئ.

بحضض  الجغئ  إطثادات  تعصفئ  ذلك،  جاظإ  وإلى 
لطار  لغرة  بـ8400  طظه  صسط  تعزغع  تط  تغث  تصرغئغ، 
تعزغع  إلى  با�ضاشئ  أجرة،  لضض  المثخص  العاتث، 
ضمغات صطغطئ طظ أضغاس الئطاذا المخرغئ بعزن 25 ضس 

بسسر 50 ألش لغرة "أغطى طظ السعق"، شغ جغاق 

الاثخض ا�غةابغ فجسار الثدار، الاغ حعثت ارتفاسًا جظعظغًا طع تطعل حعر رطدان.

ماذا تعرف عن ميليشيا لواء أبو الفضل العباس ؟

يتبع في الصفحة التالية....

13/04/2022
عغؤئ الاترغر

خاص حئضئ دغرالجور24

| 01:07AM

اجاعثشئ طغطغحغا لعاء أبع الفدض السئاس الماعاجثة 
بصخش  طآخرًا  دغرالجور  حرق  الصعرغئ  بادغئ  شغ 
شغ  الظفطغ  السمر  تصض  صاسثة  خاروخغ، 
صاسثة  الثولغ  الاتالش  صعات  تاثثه  دغرالجور،والثي 
سسضرغئ لعا، طا أدى قحاسال الظغران وإخابئ 4 جظعد 

أطرغضان بةروح طثاطفئ..

ولط تسطظ طغطغحغا لعاء أبع الفدض السئاس طسآولغاعا 
ظحاذاتعا  إخفاء  تاسمث  تغظ  شغ  الصخش،  سظ 
والسمطغات الاغ تصعم بعا حرق الفرات، والاغ غالئًا طا 

تساعثف صعاسث تابسئ لطاتالش الثولغ..
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شماذا تسرف سظ لعاء "أبعالفدض السئاس"؟

تغظ تصرر دخعل المغطغحغات الطائفغئ والعقئغئ الاابسئ �غران إلى جعرغا، لطعصعف إلى جاظإ ظزام افجث، شغ تربه ضث 
حسئه، أرجطئ ضض طظ "ترضئ الظةئاء" السراصغئ وطغطغحغا "تجب ا�" السراصغ، طرتجصًئ باجط لعاء "أبع الفدض السئاس"، 
الثي غسث أتث شروع طغطغحغا تجب ا� السراصغ، إلى جاظإ أخرى ضضاائإ المعثي، الاغ دخطئ جمغسعا؛ بثرغسئ تماغئ 

المصثجات.

تمص،  شغ  سمرو  وبابا  الثالثغئ  تغ  شغ  أخرى,  جعرغئ  طتاشزات  شغ  طةازر  بارتضاب  المغطغحغات  عثه  وحارضئ 
وارتضاإ طةجرة الئغداء شغ باظغاس، وطةازر دارغا والشعذئ الحرصغئ، وحارك خئراء طظ تجب ا� السراصغ أغدًا شغ 

طةجرة الةعرة شغ طثغظئ دغرالجور.

وتفرسئ عثه المةمعسئ لاظاب طغطغحغا طتطغئ بظفج اقجط، تظاحر شغ طثغظئ المغادغظ حرق دغرالجور، وتسث أتث أذرع 
طغطغحغا تجب ا� السراصغ شغ دغرالجور، ضما تتزى بثسط طططص طظ صغادات طغطغحغا الترس البعري ا�غراظغ.

شمظ عغ عثه المغطغحغا المتطغئ؟!
غثغظ لعاء "أبع الفدض السئاس" بالائسغئ لمغطغحغا الترس البعري ا�غراظغ شغ طثغظئ المغادغظ، بصغادة أتث أبظاء المثغظئ 
"سئاس السسعد أبعالسئاس"، وغسائر افضئر طظ تغث تسثاد سظاخره، إذ غئطس سثد سظاخره تعالغ 1200، غالئغاعط طظ 

أبظاء المغادغظ ورغفعا، بما شغعط ا�دارغعن وترس المصرات وسظاخر المطئت السسضري.

وتظاحر ظصاط وطصرات الطعاء شغ طظاذص وصرى ضبغرة، تغث تط تبئغئ أبظاء ضض صرغئ طظ المظاسئغظ لخفعف الطعاء شغ 
صراعط، بعثف تةظغثعط قجاصطاب أصاربعط وتحةغسعط سطى اقظدمام لخفعف الطعاء.

وتسائر "الفغق" العاصسئ بالصرب طظ جاظإ دوار الئطسعم، أعط طصرات لعاء أبع الفدض السئاس، تغث تمئ السغطرة سطغعا 
طظ صئض صغادة الطعاء، ووضع جعاتر ترابغئ ورشع خعر صائث طغطغحغا الترس البعري ا�غراظغ "صاجط جطغماظغ"، وعغ 

صرغئئ طظ طصر الصعات الروجغئ شغ طتطئ الصطسئ بتغ الئطسعم شغ المثغظئ.

ولثى الطعاء ظصاط تمرضج شغ طتغط صطسئ الرتئئ، وطرضج افسقف، وبالصرب طظ جسر المغادغظ، وسثة ظصاط بصرغئ الطغئئ 
"طتطئ الثغإ"، با�ضاشئ إلى طصر ضثط سظث ضعع ابظ أجعد سطى أذراف صرغئ طتضان سطى الطرغص السام، ُترشع سطغه 
راغات ذائفغئ وخعر "جطغماظغ"، وظصاط بالصرب طظ طجار سغظ سطغ شغ بادغئ الصعرغئ، إلى جاظإ ظصاط شغ سمص الئادغئ 

شغ طصابر السحارة، وأخرى سطى حط الظعر طصابض طظاذص جغطرة "صسث".

وغصعم الطعاء باسغغر دورغات سسضرغئ طظازمئ بغظ المغادغظ والسحارة والصرى العاصسئ بغظعما، شغما تحئه ظصاط الطعاء 
الصرغئئ طظ المجارع البضظئ السسضرغئ الثاخئ بضض المغطغحغات ا�غراظغئ، وغحارك سظاخر الطعاء بأي تمطئ تمحغط شغ 
الئادغئ، تصعم بعا طغطغحغا الترس البعري ا�غراظغ، إذ غصثر سثد ظصاذعط شغ بادغئ المغادغظ بـ15 ظصطئ، با�ضاشئ إلى 
طساعدسات أجطتئ شغ طتغط صطسئ الرتئئ وطصرعط سظث ضعع ابظ أجعد، وطسسضرات تثرغئغئ شغ طتضان والسحارة.

غاصاضى سظاخر الطعاء 75 ألش لغرة، با�ضاشئ إلى المضاشآت وافلئسئ والسطض الشثائغئ والثخان، شغما غسائر الطعاء أتث 
أعط خجاظات إغران الئحرغئ، إذ تسامث سطغه شغ تطعغع الحئاب، بسث شحطعا شغ اجاصطابعط، لسثم بصاعط بعا، طا 

غةسض صغادات الطعاء المتطغغظ طظ أبظاء المغادغظ، غسسعن لاطمغع خعرة الطعاء أطام افعالغ.

وطظ أبجر صادة الطعاء المغثاظغغظ، "أبعطازن المحعثاظغ" شغ الرتئئ، و"تسام السطغعي" شغ ظصاط المراصئئ سطى الفرات.

وغدططع الطعاء بثور شغ تحضغض الثقغا حرق الفرات بحضض جري، تتئ طسمى المصاوطئ الحسئغئ، وله دور شغ ترشغص 
الحتظات شغ صطسئ الرتئئ، وتفر افظفاق السرغئ شغ طتغط الصطسئ، وحراء السصارات وافراضغ لخالح طغطغحغا الترس 
ظزرًا  البعري،  الترس  لمغطغحغا  بالظسئئ  المغادغظ طتطئ طعمئ  تسائر  تغث  المصرات،  وتماغئ  افغظام  وحراء  البعري، 

لاعجطعا بغظ طثغظاغ دغرالجور والئعضمال.



السثد (41)تخاد الثغر ا�خئاري

09

انتشار ظاهرة سرقة أحذية المصلين في مساجد ديرالزور.
13/04/2022

عغؤئ الاترغر

خاص حئضئ دغرالجور24

| 10:30PM

لعتر اظاحار ظاعرة جرصئ أتثغئ المخطغظ طظ طساجث 
تغ  شغ  الاعبئ  جاطع  أطام  خاخئ  دغرالجور،  طثغظئ 

الةعرة، بمسثل سحرة أتثغئ غعطغاً.

وتحغر أخابع اقتعام شغ عثه الممارجات ظتع سظاخر 
وصئ  المساجث  غثخطعن  الثغظ  الصثس،  لعاء  طغطغحغا 

خقة الاراوغح لعثا الشرض.

أتغاء  شغ  أحضالعا  بضاشئ  السرصئ  ظاعرة  وتظاحر 
دغرالجور، طظ جرصئ لمترضات المغاه المظجلغئ وإذارات 

وبطارغات السغارات، وغططع بعا سظاخر طغطغحغا الثشاع العذظغ ولعاء الصثس، با�ضاشئ إلى سمطغات الاحطغح والسرصئ 
تتئ تعثغث السقح، والصاض بشرض السرصئ.

إيران تعمل جاهدة على صنع ميليشيا محلية عابرة للحدود في سوريا.
17/04/2022

عغؤئ الاترغر

خاص حئضئ دغرالجور24

| 01:34AM

باةعغج  بثأت  إغران  أن  دغرالجور24  حئضئ  سطمئ 
البعري  الترس  لمغطغحغا  غظامعن  وطسآولغظ،  جظراقت 
ا�غراظغ، جعرغغ الةظسغئ، إذ شاتئ باب الاطعع لثى 
غاط خقلعا  3 جظعات،  بسصعد طثتعا  البعري،  الترس 
تثرغب  بط  وطظ  إغران،  شغ  المظاسئغظ  السظاخر  تثرغإ 
ا�رعاب". "طضاشتئ  طسمى  تتئ  الثشسئ، 
شعر  السظاخر  شجر  غاط  تغث  الثاخئ,  لطمخادر  ووشصًا 
طظاذص  شغ  ضمثربغظ  طظاخئعط  قجاقم  سعدتعط، 
جغطرة طغطغحغات افجث وطغطغحغا الترس البعري شغ 

المظطصئ الحرصغئ، طصابض راتإ حعري غخض إلى

 1200 دوقر، وبطاصئ أطظغئ خادرة سظ صعات الترس البعري، طخّثصئ طظ طضاإ افطظ الصعطغ.
وطظ ضمظ اقطاغازات الاغ تمظح لطمثربغظ، إذقق لصإ طا غسمى ب "التاج"، شغما غحارط اقظاماء لطمثعإ الحغسغ، 

ضحرط أجاجغ لقلاتاق بالثورة والتخعل سطى اطاغازاتعا.

وتتاول إغران طظ خقل إظحاء عثه المغطغحغا المتطغئ، خظع صعة ردغفئ، ُتسث ذراسًا تظفغثغًئ لمعاطعا، واقجاشظاء شغ 
عثه المعام سظ المغطغحغات افجظئغئ، وتةظغث طغطغحغا سابرة لطتثود، سئر تثرغب دشسئ تةاج وجظراقت وطسآولغظ، إق 

أن غالئغئ السظاخر طظ خارج طثغظئ دغرالجور.
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لصوص بحجم الحيتان.. كيف سرقوا ويسرقون ديرالزور؟

إضغط هنا

17/04/2022
عغؤئ الاترغر

خاص حئضئ دغرالجور24

| 01:33PM

ظزرًا لطمسطغات الاغ شرضاعا السظعات السحر افخغرة 
بالترغئ  وططالئاه  الحسإ  بعرة  بسئإ  جعرغا،  شغ 
الماططئات  افجث طع عثه  ظزام  وتساذغ  والضراطئ، 
دغرالجور  شغ  تفحئ  والظار،  التثغث  وصعة  بالصمع 
السغاجغ أجماًء  المحعث  أبرزعا تخثر  ظعاعر سثة، 
الثغظ  ورجاقته،  المال  وتغاان  سسضرغئ،  خطفغئ  ذات 
غسرشعن باةار الترب، الثغظ تظاطئ أجماؤعط، طظ خقل 
غسغرون  الثغظ  واقتاضار،  المتاشزئ  اصاخاد  اجاشقل 
وطضاشتئ  الرصابئ  أجعجة  طع  بالاعاذآ  أطعرعط 

الفساد والاتخغض الدرغئغ.
، غاط تسطغط الدعء سطى بسخ طظ  السربغئ وا�ظضطغجغئ  24 لطشئ  المارجط طظ صئض حئضئ دغرالجور  شغ عثا المصال 

أجماء تةار الترب شغ طثغظئ دغرالجور

زوجة "العراقية" تلعب دور "المحسنة" في ديرالزور.
17/04/2022

عغؤئ الاترغر

خاص حئضئ دغرالجور24

| 11:31PM

شغ  العذظغ  الثشاع  طغطغحغا  صائث  زوجئ  تخثرت 
إدارة  طةطج  ورئغسئ  السراصغئ"،  "شراس  دغرالجور 
طآجسئ الحعغث شغ المثغظئ "طظار افجسث" المحعث 

ا�ظساظغ، سئر إذقق تمطئ "بالسطاء غسامر العشاء".

زوجعا خقل حعر  تطمغع خعرة  إلى  التمطئ  وتعثف 
رطدان، طظ خقل تعزغع السقت الشثائغئ وطئالس طالغئ، 
الرغش  طرضج  شغ  وذلك  المغطغحغا،  صاطى  سعائض  سطى 
وشغ  طآخرًا،  المسرب  بطثة  شغ  اشااح  الثي  الشربغ 

طصر المغطغحغا شغ المتاشزئ.
وبغظ التغظ وا�خر، غسمث "السراصغئ"، إلى طبض عثه الممارجات، واقخائاء وراء جاار افسمال الثغرغئ، بعثف إظعار 

اعاماطه بافعالغ وطتاولئ ضسإ تأغغثعط.

https://drive.google.com/file/d/1Uo_nhBo5_9b8JQkjXSV7e4niswppKpsQ/view?usp=sharing
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مكتب حواالت الهرم يوقف صرف منح FAO لفالحي ديرالزور.
18/04/2022

عغؤئ الاترغر

خاص حئضئ دغرالجور24

| 11:45PM

سطمئ حئضئ دغرالجور24 طظ طخادر طططسئ أن طضاإ 
المظح  تعزغع  أوصش  دغرالجور،  شغ  العرم  تعاقت 

.FAO المالغئ الثاخئ بمظزمئ افغثغئ السالمغئ

جعرغئ،  لغرة  ألش   250 خخخئ  المظزمئ  وضاظئ 
ضس   200 تعزغع  بسث  الجراسغ،  السماد  بثل  ضاسعغخ 
طظ بثار الصمح سطى الفقتغظ، تغث باط تعزغع المئطس 
سطى المسافغثغظ لمثة 5 أغام، وطظ بط تعصش الاعزغع 

شةأة فجئاب طائاغظئ.

ووشصًا لطمخادر جئإ الاعصش غسعد لثقف بغظ المظزمئ والمخرف المرضجي بحأن الخرف، شغما صالئ طخادر طتطغئ إن 
الاعصش سائث إلى ضحش ططفات شساد شغ إدارة المظزمئ بسعرغا.

"داعش" يستهدف مدنيين في أرياف ديرالزور بحجة التعاون مع قسد.
19/04/2022

عغؤئ الاترغر

خاص حئضئ دغرالجور24

| 12:42AM

ظفثت خقغا داسح عةمات لطغعم الباظغ سطى الاعالغ، 
اجاعثشئ خقلعا طثظغغظ شغ رغفغ دغرالجور الحرصغ 
التظاش  "صاجط  المثظغ  الحاب  صاض  تغث  والشربغ، 
الظةط"، شغ طثغظئ بطثة الئخغرة شغ دغرالجور ، داخض 

أتث المتقت الاةارغئ.

وشغ السغاق اجاعثف الاظزغط "طتمث تغاوي الةابر"، 
ظازح  آخر  سطى أذراف صرغئ تعاغب بعطخسئ، وطثظغ 
طظ بطثة سغاش غرب دغرالجور، ضان جابصًا سظخرًا شغ 
"صسث"، وغساصث باظدماطه إلى خفعف "داسح" لفارة 

صخغرة، تغث غاسمث الاظزغط اغاغال افحثاص، بثرغسئ الاساون طع صسث أو اقظاماء إلغعا.

وضان تظزغط "داسح"، صث أسطظ طآخرًا سمطغًئ شغما أجماعا " غجوة البأر " لمصاض صائثه السابص "الصرحغ"، والماتثث 
باجط الاظزغط شغ سمطغئ اجاعثشاعما بعما العقغات الماتثة شغ رغش إدلإ.
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قرار روسي بحل ميليشيات الدفاع الوطني وضّمها مع الفرقة الرابعة.
20/04/2022

عغؤئ الاترغر

خاص حئضئ دغرالجور24

| 12:21AM

تط دطب طغطغحغا الثشاع العذظغ طع طرتئات الفرصئ الرابسئ "ترس جمععري"، طا غسظغ أن صائث طغطغحغا الثشاع العذظغ 
"شراس السراصغئ"، جغتمض رتئئ رائث أو ظصغإ.

وُأذطص سطى اقظثطاج اجط الفرصئ الرابسئ الاابسئ لطةغح والصعات المسطتئ، تغث تمئ إزالئ أسقم وحسارات طغطغحغا 
الثشاع العذظغ، وبصغئ افجطتئ شغ تعزة السظاخر، طع اخاقف طسمغاتعط.

وتساجم الفرصئ الرابسئ تشغغر ععغات السظاخر وطعاطعط، وا�بصاء سطى التعاجج، طع تشغغر المعام، ضاجائثال طعمئ 
سظاخر تاجج طثخض الةفرة، طظ تسةغض افجماء وتفاغح السغارات، إلى الارجغط وشرض الدرائإ سطى السغارات.

وتدططع الفرصئ الرابسئ بفرض الرجعم والةمارك وتصاضغ ا�تاوات، وتتاول شرض جغطرتعا سطى المسابر بمحارضئ 
المغطغحغات ا�غراظغئ ودسط الصعات الروجغئ.
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20/04/2022
عغؤئ الاترغر

خاص حئضئ دغرالجور24

| 11:15PM

تططئ  بطثة  أعالغ  اجاغاء  دغرالجور24  حئضئ  رخثت 
والصرى المتغطئ بعا، جراء رشع افذان الحغسغ، الثي 
غاأخر 15 دصغصًئ سظ أذان السظئ، طا غبغر اقلائاس سطى 

الخائمغظ، الثغظ غظازرون أذان المشرب.

وشرضئ المغطغحغات ا�غراظغئ رشع افذان الحسغ، شغ 
طظ  ضٍض  شغ  الحغسغ،  الاعاجث  ذات  والمثن  الئطثات 

المغادغظ والئعضمال ودغرالجور.

وغأتغ اخاقف طعاسغث ا�طساك وا�شطار بغظ المثعئغظ، وشصًا لاتثغث السطماء لعجعد واخافاء التمرة المحرصغئ لصرص 
الحمج، والاغ غصخث بعا الحفص افتمر.

"داعش" يستهدف نقاطًا لـ"قسد" شمال ديرالزور.
22/04/2022

عغؤئ الاترغر

خاص حئضئ دغرالجور24

| 12:45AM

الغعم،  ظعر  "داسح"  لاظزغط  تابسئ  خقغا  صاطئ 
صرغاغ  بغظ  "صسث"،  لصعات  تابع  تاجج  سطى  بالعةعم 
العةعم  تط  تغث  دغرالجور،  حمال  والسةر  ضمان 
بعاجطئ دراجات ظارغئ، وأجفر سظ جصعط صاغطغظ طظ 
و"زغاد  الترغةئ،  المغطحغان" طظ  "إبراعغط  صسث، عما 

غظام الئردسئ" طظ أبظاء الربغدئ.

وضان الاظزغط أذطص طآخرًا طا أجماه بشجوة البأر، ردًا 
شغ  الماتثة  العقغات  غث  سطى  صغادغغه  طصاض  سطى 

إدلإ، وظفث شغ السغاق عةمات سثة شغ الئخغرة وتعاغب بعطخسئ، وصام باغاغال طثظغغظ باعمئ الاساطض طع صسث، 
شغما ضاظئ أرغاف دغرالجور، تحعث عثوءًا ظسئغًا، تغث غصاخر ظحاط داسح سطى جمع افطعال وا�تاوات.
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اجتماع بين وجهاء العزبة و"قسد".
22/04/2022

عغؤئ الاترغر

خاص حئضئ دغرالجور24

| 09:35PM

وصغادات  السجبئ  طظطصئ  وجعاء  ضط  اجاماع  جرى 
صسث، شغ تصض السمر الظفطغ، ظعصحئ خقله ططالإ 
افعالغ  سظ  طمبطعن  طمبطعن  صام  تغث  المثظغغظ، 
دغرالجور  طةطج  صادة  طظ  بضفالئ  المطالإ،  بسرض 
طظ  صادة  وبتدعر  لعط،  الاسرض  بسثم  السسضري، 

طةطج دغرالجور السسضري.

السجبئ  وجعاء  أتث  افعالغ  طمبطغ  ضمظ  طظ  وضان 
سظ  ا�شراج  سطى  المطالإ  وترضجت  "أبعطحسض"، 
المساصطغظ، وتأطغظ اتاغاجات المثظغغظ، ودسط الصطاع 

الثثطغ.

الصطاع  ودسط  المتطات  وتحشغض  المتروصات  باأطغظ  طظادغئ  الحمالغ،  دغرالجور  رغش  شغ  طآخرًا  افخعات  وتسالئ 
الجراسغ وتعشغر افجمثة وذرق الري.

ماذا تعرف عن فوج السيدة زينب المتواجد بديرالزور؟
23/04/2022

عغؤئ الاترغر

خاص حئضئ دغرالجور24

| 08:29PM

البعري  الترس  لمغطغحغا  زغظإ  السغثة  شعج  غائع 
بـ"أبعظجار"  المسروف  "جعاد"  التاج  وغصعده  ا�غراظغ، 
صاالغ  وظحاط  ظععر  له  غضظ  ولط  الةظسغئ،  سراصغ 
لطصغادة  طئاحر  بحضض  غائع  أظه  إق  جابص،  وصئ  شغ 

الساطئ لمغطغحغا الترس البعري شغ طرضج ظخر.

وتاثث صغادة الفعج طصرعا بالصرب طظ المتضمئ شغ 
بادغاغ  بغظ  تماث  ظصاط سسضرغئ،  سثة  وله  المغادغظ، 
زغظإ،  السغثة  شعج  غسائر  تغث  والئعضمال،  المغادغظ 

أضئر شعج تابع لمغطغحغا الترس البعري شغ المظطصئ الحرصغئ، وأغطإ سظاخره طظ السعرغغظ، وسثد صطغض طظ السراصغغظ 
وا�غراظغغظ وافششان،
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قتلى وجرحى بهجوم لداعش على مواقع ميليشيات األسد في ديرالزور.
24/04/2022

عغؤئ الاترغر

خاص حئضئ دغرالجور24

| 08:56PM

ظفثت خقغا تابسئ لاظزغط داسح خئاح الغعم، جطسطئ 
بادغاغ  شغ  سثة  طعاصع  خقلعا  اجاعثشئ  عةمات 
الحعق ورغش دغرالجور الشربغ، وطتغط تصطغ الثراذئ 
وضخغئئ الظفطغغظ، وطعاصع شغ بادغئ المسرب جظعب 

المتاشزئ.

وأجفر العةعم سظ طصاض سظاخر طظ طغطغحغا صاذرجغ 
شغما   ،17 الفرصئ  سظاخر  طظ  وسثد  لروجغا،  المعالغئ 
أرجطئ صعات افجث تسجغجات إلى بادغئ الرغش الشربغ، 

بعثف تمحغط المظطصئ وخث العةمات الماعصسئ.

وضاظئ صعات افجث والمغطغحغات الروجغئ، صاطئ بامحغط المظطصئ طظث أجئعع، وتسغغر تمقت شغ الئادغئ، دون أي 
ظاائب تثضر.

عناصر مركز نصر اإليراني.. يعيقون وصول الكهرباء لشارع بورسعيد في ديرالزور.
26/04/2022

عغؤئ الاترغر

خاص حئضئ دغرالجور24

| 09:49PM

أساصئ صغادة طرضج ظخر الاابع لمغطغحغا الترس البعري 
ا�ظمائغئ،  الماتثة  افطط  طثططات  طةثدًا  ا�غراظغ 
دغرالجور،  شغ  بعرجسغث  حارع  إظارة  إلى  تعثف  الاغ 
لفطط  تابسئ  جغارات  المرضج  تاطغئ  اسارضئ  تغث 

الماتثة.

سطى  الماتثة  افطط  جغارات  التاطغئ  وأجئرت 
السظاخر  أتث  باساصال  تعثغثعط  سصإ  اقظستاب، 
تاول  تغث  الماتثة،  افطط  بسبات  بتماغئ  المثاخغظ 

طصاوطئ الثورغئ، طا أدى �ساصئ إغخال الاغار الضعربائغ لطحارع، واجامرار طساظاة افعالغ جراء ذلك.
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قتلى وجرحى في هجوم مجهول خالل مأدبة إفطاٍر في ريف ديرالزور.
28/04/2022

عغؤئ الاترغر

خاص حئضئ دغرالجور24

| 11:34PM

اجاعثف عةعم طسطح، غسث افضئر طظ ظعسه طساء 
صرغئ  شغ  التمغح"،  "ظعري  طظجل  "افربساء"،  أطج 
دغرالجور،  غرب  حمال  أبعخحإ  لئطثة  الاابسئ  شظغةغظ 

شغما ضان غصغط طأدبئ إشطار شغ طظجله.

طظعط  سرف  صاطى   7 جصعط  سظ  العةعم  وأجفر 
السثس"  طتمث  و"إبراعغط  الضطغإ"  جععر  "طتغمغث 
و"طتمث تمطئ السثس، شغ تغظ أخغإ 7 أغدًا بةراح 

طائاغظئ.

وتعاردت أظئاء تفغث بمصاض "ظعري التمغح"، الثي غحشض طظخإ رئغج طضاإ السقصات الساطئ شغ صسث، شغما تعجعئ 
صعات سحائرغئ طظ العرطعحغئ والمظاذص المتغطئ بعا، بعثف دسط أبظاء صرغئ شظغةغظ، لاظستإ الثطغئ سئر دراجاٍت 

ظارغئ وغطعذ أشرادعا بالفرار.
دغرالجور  لمتاشزئ  تابسئ  طظاذص  شغ  بحظ عةمات  وا�خر،  التغظ  بغظ  داسح  لاظزغط  بائسغاعا  غساصث  خقغا  وتصعم 

وبادغاعا ورغفعا.

سرقة مستودع ذخيرة تابع لميليشيا الحرس الثوري بديرالزور.
28/04/2022

عغؤئ الاترغر

خاص حئضئ دغرالجور24

| 11:30PM

لمساعدع  جرصئ  بتثوث  دغرالجور24  حئضئ  سطمئ 
أجطتئ، تسعد ططضغاه لمغطغحغا الترس البعري ا�غراظغ، 

شغ المغادغظ حرق دغرالجور صئض غعطغظ.

وتئاغظئ طسطعطات المخادر، تغث ذضرت بسدعا شصثان 
16 بارودة، شغما أضثت طخادر أخرى أن ضاطض الثخغرة 
شغ  بغسعا  وتط  المساعدع،  طظ  جرصئ  وافجطتئ، 

طظاذص جغطرة صسث.

البعري،  الترس  طغطغحغا  صغادة  صاطئ  السغاق  وشغ 
طامبطئ بمسآول المغطغحغات شغ المغادغظ والئعضمال 

والسغال "التاج طالك"، باساصال تاج إغراظغ غسرف بـ"أبعالسئاس"، وترك 8 سظاخر غائسعن لفرع افطظ السسضري بثغرالجور.
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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