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العناوين:
 مظاهرة فً رٌف إدلب ضد فتح المعابر مع النظام ,وأخرى فً كناكر برٌف دمشق تطالب باإلفراج عن
المعتقلٌن.
 مقتل عدد من عصابات النظام المجرم بهجوم شرقً درعا ,واغتٌاالت جدٌدة تطال عددا من المدنٌٌن.
 انسحابات جدٌدة للقوات الروسٌة من مواقع برٌف الالذقٌة ,وقصف ٌهودي على مواقع إٌرانٌة برٌف
دمشق.
التفاصيل:
متابعات /خرجت أمس مظاهرة بعد صالة الجمعة فً بلدة دٌر حسان برٌف إدلب الشمالً نددت بفتح المعابر مع
النظام ,كما طالب فٌها المتظاهرون بفتح الجبهات وإطالق المعتقلٌن فً سجون هٌئة تحرٌر الشام ,فً السٌاق
وفٌما نشره على قناته الرسمٌة بموقع تلغرام ,تساءل األستاذ أحمد عبد الوهاب رئٌس المكتب اإلعالمً لحزب
التحرٌر /والٌة سورٌا :ألٌس فتح المعابر مع نظام طاغٌة الشام عبر الخطوط؛ ٌساعد روسٌا فً منع دخول
المساعدات عبر الحدود ،وٌمهد إلغالق معبر باب الهوى؟ ! ألٌس فتح المعابر مع النظام هو خطوة فً طرٌق
تعوٌم نظام بشار؛ واعترافا بسٌادته وإقرارا بشرعٌته؟ ! ولمصلحة من تفتح المعابر مع طاغٌة الشام وتغلق
الجبهات؟ !.
شام /خرج العشرات من األهالً فً بلدة كناكر برٌف دمشق الجمعة ،بمظاهرة شعبٌة طالبوا خاللها باإلفراج
عن المعتقلٌن فً سجون النظام .وبث ناشطون تسجٌالت مصورة للمظاهرة.
تجمع أحرار حوران /قتل ثالثة أشخاص أمس الجمعة ،جراء  3عملٌات اغتٌال نفذها مجهولون بواسطة األسلحة
الرشاشة فً مناطق مختلفة من محافظة درعا .وقال تجمع أحرار حوران إن مجهولٌن استهدفوا بالرصاص
المدعو “أٌمن أبو ثلٌث” فً مدٌنة طفس غربً درعا ،ما أدى إلى مقتله على الفور .وٌنحدر “أبو ثلٌث” من
منطقة اللجاة شرقً درعا ،وٌسكن فً مدٌنة طفس منذ انشقاقه عن فرع أمن الدولة التابع للنظام فً بداٌة الثورة،
وانضمامه إلى صفوف الجٌش الحر فً المنطقة ،لٌعود إلى حٌاته المدنٌة عقب سٌطرة النظام على المحافظة فً
تموز  .8102وقتل أٌضا المدعو “واصف حمد” من منطقة اللجاة ،جراء استهدافه بإطالق نار مباشر من قبل
مجهولٌن فً بلدة المسٌفرة شرقً درعا .وٌعمل “حمد” فً مجموعة محلٌة تابعة لفرع المخابرات الجوٌة بقٌادة
القٌادي السابق فً جٌش الثورة “محمد علً اللحام” .واستهدف مجهولون الشاب “أحمد الخٌاط” بالرصاص
المباشر أثناء خروجه من صالة الجمعة فً بلدة تل شهاب غربً درعا ،وهو مدنً ال ٌنتمً ألي جهة عسكرٌة.
وعلى الجانب اآلخر ،قتل وجرح عدد من قوات النظام إثر استهداف دورٌة مشتركة لقوات النظام مؤلفة من
سٌارة عسكرٌة مزودة برشاش مضاد للطائرات من نوع “دوشكا” وبرفقتها نحو  01عناصر ،فً بلدة النعٌمة
برٌف درعا الشرقً.
زمان الوصل /نقل موقع زمان الوصل عن مصادر عسكرٌة ،أن القوات الروسٌة أخلت نقاط عسكرٌة كانت
تستخدم فً االستطالع فً منطقتً جبل التركمان وجبل األكراد شمالً شرق محافظة الالذقٌة لصالح المٌلٌشٌات
اإلٌرانٌة .وقالت المصادر إن القوات الروسٌة انسحبت إلى جانب المٌلٌشٌات التً كانت تدعمها من ثمانً نقاط

عسكرٌة فً منطقتً جبلً التركمان واألكراد برٌف الالذقٌة الشمالً الشرقً ،وسلمتها لمٌلٌشٌا "حزب إٌران"
(اللبنانً) .وٌأتً االنسحاب الروسً من عدة مواقع عسكرٌة برٌف الالذقٌة ،على غرار االنسحابات التً شهدتها
مواقع لها فً رٌف محافظة درعا ،ومحٌط مدٌنة تدمر برٌف حمص الشرقً ،ورٌف محافظة دٌر الزور شرق
سورٌا ،ونقاط أخرى على طرق إمداد البادٌة السورٌة .فٌما ال تزال القواعد العسكرٌة الرئٌسٌة مثل مطار تدمر
العسكري ،وحقل "شاعر" النفطً للغاز برٌف حمص الشرقً تحت سٌطرة القوات الروسٌة ،حٌث عززت
مواقعها فً اآلونة األخٌرة.
بلدي نيوز /قصف كٌان ٌهود ،مساء الجمعة ،مواقع عسكرٌة عدة فً محٌط العاصمة المحتلة دمشق وموقعا فً
محٌط مدٌنة طرطوس .وذكرت مصادر محلٌة ،أن "ضربات الكٌان ،استهدفت مستودعٌن لؤلسلحة للمٌلٌشٌات
اإلٌرانٌة داخل مواقع عسكرٌة لقوات النظام على بعد بضعة كٌلو مترات من مطار دمشق الدولً" .وأضافت
المصادر ،أن القصف استهدف أٌضا الفرقة األولى بمنطقة الكسوة ،ومنطقة تل المانع بمنطقة الكسوة .وقالت
المصادر ،إن غارات جوٌة عنٌفة استهدفت محٌط مدٌنة طرطوس استهدفت حاوٌات قادمة عبر ناقلة شحن
إٌرانٌة.
شام /قالت منظمة "هٌومن راٌتس ووتش" ،فً بٌان لها ،إن تحقٌق وزارة الدفاع األمرٌكٌة (بنتاغون) حول
الغارة الجوٌة األمرٌكٌة التً أسفرت عن مقتل مدنٌٌن فً الباغوز شرقً سورٌا عام " ،8102معٌب ومخٌب
لآلمال" .وأوضحت المنظمة ،أن مراجعة الجٌش األمرٌكً للغارة ال تحمل مسؤولٌة األخطاء ألي شخص،
وتفتقر إلى الشفافٌة والمعلومات من الشهود ،وال تنص على منح تعوٌضات لذوي الضحاٌا والمتضررٌن
واتهمت المنظمة وزارة الدفاع األمرٌكٌة بأنها لم تقدم أي معلومات لدعم مزاعمها بأن معظم قتلى الضربة كانوا
من تنظٌم "الدولة" .ولفتت المنظمة إلى أن القوات األمرٌكٌة اعتمدت فً الضربة الجوٌة ،على معلومات غٌر
صحٌحة من (قوات سورٌا الدٌمقراطٌة) ،بدال من التحقق بشكل صحٌح من المعلومات التً تلقتها .وكان خلص
تحقٌق أجراه "البنتاغون" ،حول غارات جوٌة أمرٌكٌة فً سورٌا ،تسببت بقتل مدنٌٌن ،فً منطقة الباغوز شرقً
سورٌا سنة  ،8102إلى أنه لم ٌكشف عن أي جرم فً أعمال العسكرٌٌن األمرٌكٌٌن ولن تتم معاقبتهم.

