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العناوين:
 اغتٌال موجه تربوي شرقً درعا ,واستهداف مساعد فً المخابرات الجوٌة بعبوة ناسفة بدرعا المحطة.
 عصابات النظام تطلق حملة لتمشٌط البادٌة ,ومٌلٌشٌات قسد ترسل تعزٌزات عسكرٌة إل تل تمر شمال
غرب الحسكة.
 النظامان السعودي واألردنً ٌتفقان على تكثٌف الجهود للتوصّل إلى حل سٌاسً فً سورٌا.
التفاصيل:
أفادت مصادر محلٌة بإقدام مسلحٌن مجهولٌن ،األربعاء ،على استهداف موجه تربوي فً رٌف درعا الشرقً
بالرصاص ما أدى لمقتله على الفور .وقال تجمع أحرار حوران إن المدعو “رببال مقداد” قتل نتٌجة تعرضه
لالستهداف برصاص مجهولٌن ،بعد أن تم إنزاله من سرفٌس كان ٌستقله على الطرٌق الواصل بٌن بلدة
“السهوة” ومدٌنة “بصرى الشام” شرقً درعا .وأوضح الموقع أن “مقداد” ٌبلغ من العمر  55عاماً ،وٌعمل
كموجه تربوي فً المجمع التربوي بمدٌنة “بصرى الشام” برٌف درعا الشرقً .فً سٌاق متصل هز انفجار
عنٌف ناجم عن تفجٌر عبوة ناسفة بسٌارة تعود للمساعد فً المخابرات الجوٌة "محمد حلوة" قرب دوار الحمامة
بدرعا المحطة ،تبع االنفجار إطالق نار ،دون معرفة حجم الخسابر.

أفادت مصادر محلٌة باعتقال عصابات النظام عشرات المدنٌٌن فً دمشق ورٌفها ،خالل الٌومٌن الماضٌٌن،
وذلك خالل حملة أطلقتها لمصادرة الدراجات النارٌة “المهربة” .وأوضحت المصادر أن شرطة النظام نفذت
حملة واسعة صادرت خاللها أكثر من  052دراجة نارٌة ،واعتقلت ما ٌزٌد عن  022شخص رفضوا تسلٌم
دراجاتهم.

أطلقت عصابات النظام األربعاء ،حملة تمشٌط عسكرٌة على مواقع تنظٌم "الدولة" فً بادٌة الرقة .وقالت شبكة
"عٌن الفرات" ،إن الطابرات الروسٌة بدأت منذ الصباح بتنفٌذ غارات جوٌة مكثفة فً بادٌة البشري والرصافة،
على الحدود اإلدارٌة بٌن بادٌة الرقة وبادٌة رٌف حمص الشرقً .وأضافت الشبكة ،أن عصابات النظام حشدت
عناصر وسٌارات دفع رباعً مجهزة برشاشات ثقٌلة على طرٌق حمص الرقة وبلدة معدان عتٌق ،وتوجهت
نحو جبل البشري وبادٌة البشري ظهر األربعاء.

أرسلت “مٌلٌشات سورٌا الدٌمقراطٌة” "قسد" تعزٌزات عسكرٌة مؤلفة من عناصر وآلٌات عسكرٌة ،اتجهت من
القامشلً إلى بلدة تل تمر شمال غربً الحسكة ،وبالتزامن مع تحلٌق طٌران التحالف الدولً فً األجواء.
وبحسب شبكة “نهر مٌدٌا” المحلٌة ،فإن التعزٌزات ضمت  00آلٌة محملة بمعدات عسكرٌة وعناصر ،اتجهت
إلى القامشلً شرقً الحسكة باتجاه جبهات القتال فً محٌط تل تمر .وذكرت مصادر ،إن التعزٌزات ترافقت مع

تحلٌق مروحً لطابرات التحالف الدولً فً أجواء مدٌنة القامشلً .وتزامنا ً مع وصول التعزٌزات شهدت
الحسكة قصفا ً مدفعٌا ً فً جبهات تل تمر شمال غربً الحسكة.

أصدرت "هٌبة فلسطٌن لإلغاثة والتنمٌة" ،بٌانا ،األربعاء ،أعربت خالله وقفوها لجانب الشعب السوري فً
ثورته ،ردا على عودة العالقات بٌن نظام أسد وحماس .وقالت الهٌبة فً بٌانها" ،مع األخبار المتداولة عن عودة
العالقات بٌن حركة حماس والنظام السوري والتً نتمنى عدم صحتها ،فإننا فً هٌبة فلسطٌن نعلن رفضنا
القاطع لعودة هذه العالقات ونعتبرها تنكرا لدماء الشعب السوري" .وأضافت ،أن "المعٌار الذي ٌحدد طبٌعة
العالقة مع األطراف األخرى هو ما نؤمن به من المبادئ ولٌس ما نبتغٌه من مصالح ،مؤكدة التفافهم لجانب
الشعب السوري فً ثورته ضد النظام" .وأكدت أن تحرٌر فلسطٌن لن ٌكون بالتحالف مع األنظمة المجرمة
كإٌران والنظام السوري ،بل لن تتحرر فلسطٌن قبل سقوط هذه األنظمة.

اتفق النظامان السعودي واألردنً ،األربعاء ،على تكثٌف الجهود للتوصّل إلى حل سٌاسً فً سورٌا .جاء ذلك
فً بٌان ختامً مشترك أصدره النظام األردنً ،فً ختام زٌارة ولً العهد السعودي محمد بن سلمان إلى
األردن ،استمرت ٌومٌن .ودعا الجانبان إلى "ضرورة تكثٌف الجهود للتوصل إلى حل سٌاسً فً سورٌا ٌحفظ
وحدة البالد وسالمة أراضٌها وٌعٌد لها األمن واالستقرار وٌخلصها من اإلرهاب ،وٌهٌا الظروف الالزمة
للعودة الطوعٌة لالجبٌن" .وأكد الجانبان على "استمرار دعمهما لجهود األمم المتحدة ومبعوثها الخاص ،وأهمٌة
وقف التدخالت والمشارٌع التً تهدد هوٌة ووحدة سورٌا وسٌادتها".

أكد الجٌش األمرٌكً ،أن سلطات إنفاذ القانون العسكري ،ألقت القبض على جندي أمرٌكً له صلة بهجوم وقع
فً نٌسان الماضً على قاعدة عسكرٌة أمرٌكٌة فً شمال شرقً سورٌا ،ما أدى إلى إصابة أربعة من زمالبه.
وقالت المتحدثة باسم القوات الجوٌة األمرٌكٌة "آن ستٌفانٌك" ،إنه تم القبض على الطٌار فً  01حزٌرانٌ/ونٌو
فً إطار التحقٌق الجاري ،وتم وضعه فً الحبس االحتٌاطً ،وفقا لشبكة  .CNNوأضافت أنه بعد مراجعة
المعلومات الواردة فً التحقٌق ،اتخذ قابد الطٌران قراراً بوضعه فً الحبس االحتٌاطً ،مؤكدة أن الطٌار لم
توجه إلٌه أي تهم ،ومن السابق ألوانه القٌام بذلك ،حٌث سٌصدر الجٌش مزٌداً من المعلومات إذا تم توجٌه
اتهامات ،كما رفضت وزارة الدفاع األمرٌكٌة الكشف عن أي تفاصٌل إضافٌة فً الوقت الحالً.

اعتقلت قوات كٌان ٌهود  01فلسطٌنٌا من أرجاء الضفة والقدس المحتلتٌن .توزعوا على محافظات نابلس،
وجنٌن ،وطولكرم ،والخلٌل ،فً السٌاق توغلت عدة آلٌات عسكرٌة لالحتالل شرق رفح ،واستهدفت المزارعٌن
ورعاة األغنام شمال قطاع غزة .بٌنما اقتحم عشرات المستوطنٌن ،المسجد األقصى المبارك ،من منطقة باب
المغاربة ،ونفذوا جوالت استفزازٌة فً باحاته ،كما أدوا طقوسا وصلوات تلمودٌة بحماٌة شرطة االحتالل.

