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العناوين:
 مجزرة جدٌدة فً جبل الزاوٌة ،تستنهض همم الصادقٌن لضبط البوصلة وتصحٌح المسار.
 شهداء برصاص كٌان ٌهود فً جنٌن ،والسلطة ترد باالرتماء فً أحضان المإسسات الدولٌة المجرمة.
 هجمات جدٌدة تطال قاعدة جوٌة لالحتالل األمرٌكً فً مطار بغداد الدولً.
التفاصيل:
بلدي نيوز /ارتفعت حصٌلة الشهداء ،جراء القصف المدفعً لعصابات النظام على بلدة إبلٌن فً جبل الزاوٌة
برٌف إدلب الجنوبً صباح الخمٌس ،إلى  11شخصا فً حصٌلة غٌر نهائٌة ،بٌنهم ثالثة قتلى من "هٌئة تحرٌر
الشام" .وقال ناشطون ،إن عدد الشهداء المدنٌٌن الذٌن قتلوا بالقصف المدفعً األول على بلدة إبلٌن فً جبل
الزاوٌة صباح الٌوم بلغ  8أشخاص بٌنهم أم وطفلها ومعظمهم من عائلة واحدة .وأضافت المصادر :بلغ عدد
القتلى العسكرٌٌن من فصٌل "هٌئة تحرٌر الشام" ثالثة أشخاص ،وهم "أبو خالد الشامً" المتحدث باسم الجناح
العسكري فً هٌئة تحرٌر الشام ،و"أبو مصعب الحمصً" مسإول التنسٌق العسكري فً العالقات اإلعالمٌة،
و"أبو تامر الحمصً" المتابع لشإون الوفود الصحفٌة فً مكتب العالقات اإلعالمٌة .فً السٌاق سقط جرحى
مدنٌون نتٌجة قصف مدفعً لالحتالل الروسً استهدف بلدة الكندة برٌف جسر الشغور غرب إدلب .وشهدت
معظم بلدات وقرى رٌف إدلب الجنوبً الٌوم الخمٌس ،قصفا برٌا وجوٌا هو األشد من نوعه من قبل عصابات
النظام وروسٌا منذ اتفاق وقف إطالق النار المزعوم بٌن تركٌا وروسٌا فً الخامس من آذار من العام الماضً.
فً المقابل استهدفت المدفعٌة التركٌة مواقع لعصابات لنظام فً رٌفً إدلب وحماة ،الٌوم الخمٌس ،فً رفع
للعتب ,بعد المجزرة الكبٌرة التً شهدتها بلدة إبلٌن .من جانبها قالت مإسسة الدفاع المدنً ،إن قرى جبل الزاوٌة
ومناطق فً سهل الغاب برٌف حماة ،تشهد حركة نزوح للمدنٌٌن ،مع استمرار التصعٌد منذ بداٌة األسبوع
الحالً حتى اللحظة .من جانبه وفٌما نشرته صفحة المكتب اإلعالمً لحزب التحرٌر والٌة سورٌا ,تعلٌقا على
المجزرة  ,كتب األستاذ ناصر شٌخ عبد الحً :وتستمر قوافل الشهداء تقبلهم هللا ،فً بقاع شتى من أرض الشام،
نتٌجة إجرام نصٌري روسً مستمر بضوء أخضر أمرٌكً ،فً ظل هدن كارثٌة فرضها الداعمون المتآمرون
بالتنسٌق مع قادة مجرمٌن ال ٌقٌمون لدماء الشهداء وزنا ،توسدوا األمر فضاعوا وأضاعوا .وأضاف عبد الحً:
لن ٌنصر الشام وٌتوج تضحٌات أهلها من ٌستجدي رضى األعداء ,وٌنخرط فً تطبٌق خطوات الحل السٌاسً
األمرٌكً الذي ٌثبت أركان نظام اإلجرام ,وٌعاقب كل من خرج فً ثورة الشام ,ولن ٌنصر الشام من تسلط على
رقاب األمة فجمد الجبهات وهادن وفاوض ونسق مع األعداء بشقٌهم :األعداء و"األصدقاء"! ,ولن ٌنصر الشام
داعم وال ضامن فكلهم أدوات رخٌصة تستخدمها أمرٌكا لواد ثورة الشام وإعادة أهلها إلى حظٌرة الطغٌان .وختم
عبد الحً مشددا :لن ٌنصر الشام إال رجال صادقون ٌقطعون الحبال مع الدول وٌصلونها بالواحد القهارٌ ،لتفون
حول مشروع خالص من صمٌم عقٌدة األمة ،مشروع ٌلم شتات المخلصٌن وٌضبط لهم البوصلة وٌصحح لهم
المسار وٌرسم لهم طرٌق الخالص ،لتتوٌج التضحٌات بإسقاط النظام وتخلٌص الناس من شروره وإقامة حكم
اإلسالم على أنقاضه وأنوف أعداء هللا راغمة.
أحرار حوران /أصٌب شابان من مخٌم درعا ،إثر إطالق نار مباشر علٌهما من قبل عناصر حاجز عسكري
للنظام ٌقع على أطراف المخٌم وٌفصله عن درعا المحطة ،وذلك أثناء محاولتهم اجتٌازه ،مساء األربعاء .وقال

تجمع أحرار حوران إن الشاب “أحمد أبو زرد” أصٌب بطلق ناري أدى إلى جروح بالغة فً منطقة الفك ،نقل
على إثرها إلى مستشفى “درعا الوطنً” ،فً حٌن أصٌب الشاب “عمر المصري” بطلق ناري فً ٌده ،وذلك
نتٌجة استهدافه من قبل حاجز “الوسٌم” الواقع على أطراف مخٌم درعا.
الجزيرة /شٌع الفلسطٌنٌون فً مدٌنة جنٌن بالضفة الغربٌة جثما َنً شهٌدٌن من جهاز االستخبارات الفلسطٌنٌة
بعد استهدافهما برصاص قوة خاصة لالحتالل تسللت إلى مدٌنة جنٌن فجر الٌوم .وفً قطاع غزة ،استشهد طفل
فلسطٌنً فجر الخمٌس ،متؤثرا بجراح أصٌب بها األربعاء ،جراء انفجار جسم مشبوه ،خلفه قصف االحتالل فً
القطاع .وكانت وزارة الصحة الفلسطٌنٌة أفادت باستشهاد  3فلسطٌنٌٌن وإصابة رابع بإصابات حرجة فً مدٌنة
جنٌن شمالً الضفة الغربٌة فجر الٌوم .وقالت الوزارة فً بٌان :أن الشهٌد الثالث هو أسٌر محرر من سراٌا
القدس وأن قوات االحتالل استولت على مركبته واحتجزت جثمانه ،واعتقلت شابا آخر كان برفقته .وقد عم
اإلضراب التجاري والحداد فً جنٌن عقب اإلعالن عن استشهاد الشبان الثالثة .من جانبها ،أدانت الرئاسة
الفلسطٌنٌة ما وصفتها بجرٌمة قتل جٌش االحتالل لضابطٌن من جهاز االستخبارات الفلسطٌنً وأسٌر محرر فً
مدٌنة جنٌن شمالً الضفة الغربٌة .وطالبت الرئاسة الفلسطٌنٌة المجتمع الدولً بتوفٌر الحماٌة للشعب الفلسطٌنً
الذي ٌتعرض العتداءات متكررة من قبل جٌش االحتالل ومستوطنٌه .ودعت الرئاسة الفلسطٌنٌة اإلدار َة
األمرٌكٌة إلى ممارسة الضغط على كٌان االحتالل كً ٌوقف اعتداءاته وتوسعه االستٌطانً .من جانبه أكد تعلٌق
صحفً للمكتب اإلعالمً لحزب التحرٌر -فلسطٌن :أن هذا حدث جدٌد ٌثبت لكل أهل فلسطٌن ،ومن ضمنهم
المنتسبٌن لألجهزة األمنٌة ،إجرام كٌان ٌهود الذي ٌسعى الالهثون خلف سراب السالم للتصالح معه ،وٌثبت
كذلك أن السلطة ال ترى فً نفسها سوى ذراعا أمنٌا لالحتالل ،وظٌفتها حماٌة االحتالل وتؤمٌن متطلباته األمنٌة
حتى لو كان المقابل أرواح المنتسبٌن لألجهزة األمنٌة وأبناء فلسطٌن ،فها هً لم تحرك ساكنا لمقتل اثنٌن من
أفراد األجهزة األمنٌة وآخر من أبناء فلسطٌن األحرار وإصابة رابع ،وجل ما تقوم به هو االستنكار واإلدانة
واالرتماء من جدٌد فً أحضان المإسسات الدولٌة المجرمة وأمرٌكا راعٌة االحتالل .وختم التعلٌق بالقول :إذا لم
تحرك السلطة عشرات اآلالف من األجهزة األمنٌة نصرة لزمالئهم وإخوانهم وأهل بلدهم ،فلما إذا هذه األجهزة
األمنٌة ٌا سلطة التنسٌق األمنً "المقدس"؟ ! لقد حق على كل حر شرٌف أن ٌتبرأ من هذه السلطة وحق على كل
منتسب لألجهزة األمنٌة أن ٌتركها تركا نهائٌا ال عودة عنه.
الجزيرة /قالت خلٌة اإلعالم األمنً فً العراق إن مطار بغداد الدولً الذي توجد فٌه قاعدة جوٌة تضم
أمرٌكٌٌن ،تعرض لهجوم لٌل أمس ،بثالث طائرات مسٌرة ،تم إسقاط إحداها بالدفاعات الجوٌة الموجودة داخل
المطار .وأضافت الخلٌة فً بٌان أن جماعة خارجة عن القانون استهدفت قاعدة بلد الجوٌة بثالثة صوارٌخ دون
حدوث خسائر بشرٌة أو مادٌة ،قبل استهدافها مطار بغداد بالطائرات المسٌرة .فً المقابل ،قالت القٌادة األمرٌكٌة
الوسطى أن مركز بغداد للدعم الدبلوماسً الذي ٌقع بمحاذاة مطار بغداد تعرض لهجوم بطائرات مسٌرة أدى إلى
إصابة المركز .وأضافت :إنها تقوم بالتحقٌق وسوف تقدم المزٌد من المعلومات ،عن الحادث.

