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العناوين:
 بالتزامن مع تواصل األرتال التركٌة ..عصابات النظام تقصف رٌفً إدلب وحماة الغربٌٌن موقعة شهٌدا.
 حوران تشتعل ..عصابات النظام تحاول اقتحام طفس والثوار ٌتصدون لها ,ومدن درعا تعلن وقوفها مع
طفس.
 كٌان ٌهود ٌواصل إجرامه فً فلسطٌن ,ومقتل عدد من مٌلٌشٌات الحشد الشعبً العراقً بهجوم شرق
صالح الدٌن.
التفاصيل:
بلدي نيوز /استشهد مدنً ،جراء قصف صاروخً من عصابات النظام طال رٌفً حماة وإدلب الغربٌٌن ،صباح
الٌوم األحد .وأفاد ناشطون ،بأن صاروخا موجها مصدره نقاط تمركز عصابات النظام استهدف سٌارة بالقرب
من قرٌة قانٌة فً جسر الشغور برٌف إدلب الغربً ،ما أدى الستشهاد مدنً .فٌما طال قصف صاروخً مماثل
قرٌة زٌزون القدٌمة والطرٌق الواصل بٌن بلدتً فرٌكة والقرقور غرب حماة ،دون وقوع إصابات.
بلدي نيوز – إدلب /دفعت القوات التركٌة ،مساء أمس ،بتعزٌزات عسكرٌة جدٌدة من معبر كفرلوسٌن فً رٌف
إدلب الشمالً إلى منطقة جبل الزاوٌة جنوبً إدلب .وقال ناشطون ،إن رتال عسكرٌا مؤلفا من نحو  02آلٌة
للقوات التركٌة دخلت مساء السبت ،من معبر كفرلوسٌن الحدودي مع تركٌا ،شمال محافظة إدلب إلى جبل
الزاوٌة.
بلدي نيوز /اغتال مجهولون ،صباح األحد ،عنصرٌن من "هٌئة تحـرٌر الـشام" فً رٌف إدلب الشمالً .وقال
ناشطون ،إن مجهولٌن أطلقوا النار بشكل مباشر على حاجز أمنً لهٌئة تحرٌر الشام بٌن بلدتً "قاح ودٌر
حسان" فً رٌف إدلب الشمالً والذوا بالفرار .وأضافت المصادر ،أن االستهداف تسبب بمقتل شخصٌن من
عناصر الحاجز على الفور ،فٌما لم ٌتمكن باقً أفراد الحاجز من إلقاء القبض على المسلحٌن أو كشف هوٌتهم.
تجمع أحرار حوران /دارت اشتباكات عنٌفة ،منذ فجر الٌوم األحد ،بٌن مٌلٌشٌا الفرقة الرابعة التابعة للنظام
وثوار رٌف درعا الغربً ،وسط محاوالت عصابات النظام اقتحام المنطقة .وذكرت مصادر محلٌة ،أن
العصابات بدأت باقتحام مدٌنة طفس غربً المحافظة ،بالدبابات بالتزامن مع حملة قصف بقذائف الهاون .ووفقا
لتجمع أحرار حوران ،فقد تمكن الثوار من طرد مٌلٌشٌات الفرقة الرابعة من  4نقاط تقدموا إلٌها صباح الٌوم بٌن
"طفس  -المزٌرٌب" ،وأوقعوا بٌن صفوفهم ثالثة قتلى وسبعة جرحى على األقل .كما سقط قتلى وجرحى فً
صفوف مجموعة من العصابات كانت تحاول التسلل على أطراف بلدة الٌادودة غربً درعا .وأفاد التجمع
بوصول  6سٌارات إسعاف إلى مشفى درعا الوطنً محمّلة بقتلى وجرحى من عصابات النظام سقطوا إثر
االشتباكات التً دارت على أطراف طفس والٌادودة فً الرٌف الغربً لدرعا .فً غضون ذلك ،نظم أهالً درعا
البلد ,ومدٌنة الحراك وقفات احتجاجٌة مساندة لمدٌنة طفس غرب درعا .فً حٌن أصدر كل من ثوار مدن
وبلدات داعل وابطع والحراك والجٌزة وبصر الحرٌر وانخل وبٌت آرة برٌف درعا بٌانات أكدوا خاللها وقوفهم
إلى جانب ثوار طفس واستعدادهم للتحرك لردع النظام المجرم .بدوره اعتبر أحمد عبد الوهاب رئٌس المكتب
اإلعالمً لحزب التحرٌر/والٌة سورٌا :أن هجوم النظام المجرم على مدٌنة طفس رغم المصالحات التً جرت

سابقا؛ ٌؤكد بأن جمٌع الهدن والمصالحات التً جرت لم تكن سوى اتفاقٌات مؤقتة رٌثما ٌتفرغ طاغٌة الشام
للسٌطرة على المناطق الواحدة تلوى األخرى؛ وأن الكثٌر من قٌادات الفصائل هم جزء من المؤامرة على ثورة
الشام نتٌجة ارتباطهم بالمال السٌاسً القذر؛ وأن طاغٌة الشام ال عهد له وال مٌثاق ودٌدنه الغدر والخٌانة.
صوت العاصمة /اعتقلت مخابرات النظام ،أمس ،أربعة مدنٌٌن من أبناء بلدة زاكٌة فً رٌف دمشق الغربً،
أثناء مرورهم عبر حاجز مؤقت أُقٌم على أطراف البلدة .وقال موقع صوت العاصمة إن دورٌة مشتركة بٌن
األمن العسكري والفرقة الرابعة ،أقامت حاجزا مؤقتا بالقرب من مزرعة “مملوك” على الطرٌق الواصلة بٌن
بلدتً “المقٌلٌبة” و”زاكٌة” ،واعتقلت الشبان أثناء عودتهم من عملهم عصر أمس .وأوضح الموقع أن المعتقلٌن
األربعة من أبناء بلدة زاكٌة ،بٌنهم شاب ووالده ،وشابٌن آخرٌن من العاملٌن معهما فً مجال اإلنشاءات ،الفتا
إلى أن الشباب ٌحملون تأجٌالت عسكرٌة دراسٌة.
المحرر /قُتِل عنصر من عصابات النظام وأصٌب عنصران من “األساٌش” التابعة لمٌلٌشٌا “قسد” ،جرّ اء
اشتباكات اندلعت بٌن الطرفٌن بحً كلو بمدٌنة القامشلً برٌف الحسك ِة .وأفادت شبكة “عٌن الفرات” أن دورٌة
لمقتل
تابعة لمٌلٌشٌا “األساٌش” أطلقت النار على عناصر مٌلٌشٌا “الدفاع الوطنً” التابعة للنظام ،مما أدى
ِ
عنصر من “الدفاع الوطنً” .وأضافت الشبكة ،أن كال من مٌلٌشٌات “قسد” والنظام ،عززا قواتهما فً مدٌنة
الحسكة ،حٌث وصلت تعزٌزات لقسد من محٌط مدٌنة الحسكة بالتزامن مع وصول تعزٌزات للنظام إلى مطار
القامشلً.
بلدي نيوز /اعتقلت مٌلٌشٌات سورٌا الدٌمقراطٌة ،مساء أمس ،عشرات الشبان فً رٌف مدٌنة دٌر الزور ،عقب
حملة مداهمات فً الرٌفٌن الشرقً والشمالً للمحافظة .ووفقا لمصادر حصل علٌها موقع "عٌن الفرات" ،فإن
مٌلٌشٌات "قسد" أقدمت على قطع خدمة اإلنترنت عن مدٌنة الشحٌل شرقً دٌر الزور ،قبٌل الساعة العاشرة من
مساء السبت ،لتنفذ حملة مداهمة تركزت بالقرب من "معبر المدٌنة" ،أسفرت عن اعتقال ما ٌزٌد من  42شخصا
من "الخبابصة" برٌف دٌر الزور ،لتفرج عن قسم منهم بعد فترة وجٌزة .وفً السٌاق ،ذكرت المصادر أن
المٌلٌشٌات شنت حملة اعتقاالت مماثلة ،صباح الٌوم ،فً قرٌتً "السفافنة والعرقوب" بالرٌف الشرقً لمحافظة
دٌر الزور ،واعتقلت نحو  02أشخاص ،ألسباب مجهولة.
عربي /12شنت قوات كٌان ٌهود ,األحد ،حملة اعتقاالت واعتداءات جدٌدة طالت فلسطٌنٌٌن وممتلكاتهم بالضفة
الغربٌة المحتلة ،تزامنا مع استشهاد عامل فلسطٌنً أثناء انتظاره على أحد حواجز االحتالل .واستشهد العامل
الفلسطٌنً فؤاد جودة ،جراء أزمة قلبٌة ،عقب استنشاقه الغاز المسٌل للدموع ،الذي أطلقه جٌش االحتالل،
صوب العمال المتواجدٌن عند البوابة المقامة على مقطع جدار الفصل جنوب طولكرم .من جهة أخرى ،أفاد
نادي األسٌر الفلسطٌنً ،بأن قوات االحتالل اقتحمت بلدة قباطٌة جنوبً جنٌن ،واعتقلت  3شبان ،أثناء تواجدهم
بمركبتهم فً منطقة جبل الدامون بالبلدة.
الجزيرة /قالت هٌئة الحشد الشعبً العراقٌة إن  00من أفرادها قتلوا فً هجوم شنه تنظٌم الدولة على اللواء 00
التابع لها فً جزٌرة العٌث شرقً محافظة صالح الدٌن (شمال بغداد) فً وقت متأخر من مساء أمس السبت.
وقالت الهٌئة إن من بٌن القتلى آمر الفوج الثالث التابع للواء ،ومن القتلى كذلك معاون آمر الفوج السادس ،إضافة
إلى  8جرحى.
الجزيرة /قال المتحدث باسم الخارجٌة اإلٌرانٌة سعٌد خطٌب زاده إنه بالرغم من وضع بعض دول المنطقة  -بما
فٌها السعودٌة  -عراقٌل أمام إٌران ،فإنها أكدت دائما ضرورة التوصل إلى تفاهم مشترك ،وتابع قائال "ما شهدناه

حتى اآلن هو عدم التجاوب" .وأضاف المسؤول اإلٌرانً فً لقاء مع وكالة إٌسنا اإلٌرانٌة ،إن المسؤولٌن
السعودٌٌن باتوا ٌصلحون بعض سٌاساتهم فً التعامل مع بعض دول المنطقة ،معتبرا أن بالده هً الدولة األولى
التً ترحّب بهذا اإلصالح السٌاسً إذا كان جادّا .واعتبر زاده أن بعض المخاوف السعودٌة غٌر حقٌقٌة
وستؤدي لزٌادة تدخل بعض األطراف فً شؤون المنطقة ،لكن اإلٌرانٌٌن مستعدون للحوار بشأن ذلك .وأكد
المتحدث باسم الخارجٌة اإلٌرانٌة أن ح ّل األزمة الٌمنٌة هو بٌد السعودٌة ،لكن ذلك ال ٌكون بالحرب على الٌمن
والٌمنٌٌن.

