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العناوين:
 طٌران الحقد الروسً ٌواصل قصف رٌف إدلب ,وعصابات أسد تعتقل عشرات الشبان فً حلب,
وتحشد غربٌها.
 عبوة ناسفة تستهدف حاجزا لعصابات أسد فً الغوطة الشرقٌة ,وأبناء كنكاكر ٌجبرون النظام عل
إطالق أحد المعتقلٌن.
 كٌان ٌهود ٌواصل اعتقاالته فً األرض المباركة ,وحصٌلة القتلى برصاص األمن العراقً ترتفع إلى 8
خالل ٌوم.
التفاصيل:
قاسيون /شن طٌران الحقد الروسً ،األحد ،عدة غارات جوٌة على محٌط مدٌنة كفرنبل وبلدة كنصفرة فً رٌف
إدلب الجنوبً .وأفاد ناشطون ،أن القصف تزامن مع تحلٌق لطٌران االستطالع الروسً فً سماء المنطقة,
وتداول ناشطون فٌدٌو للحظة استهداف محٌط بلدة كنصفرة برٌف إدلب الجنوبً بالصوارٌخ الفراغٌة من
الطٌران الحربً الروسً .واستهدف الطٌران الروسً ٌستهدف بعدة غارات جوٌة أطراف بلدة الفطٌرة وبلدة
التح وبلدة تحتاٌا وقرٌة أم جالل .فً السٌاق أفاد تقرٌر للدفاع المدنً بإدلب ،نشره السبت ،أن النظام وداعمٌه،
نفذوا بإدلب 3 ،آالف و 555هجوما مدفعٌا وصاروخٌا ،وحوالً  333هجوم جوي ،فً تشرٌن الماضً.
وأسفرت الهجمات ،عن استشهاد  55مدنٌا ،بٌنهم  33طفال ،و 33نساء ،واثنٌن من متطوعً الدفاع المدنً،
فضال عن إصابة  361آخرٌن ،بٌنهم  31طفال ،و 36امرأة .وأشار التقرٌر إلى أن الهجمات أدت لتدمٌر 182
منزال ،ومركز صحً ،إضافة إلى مدرستٌن ،وأحد األسواق.
بلدي نيوز -حلب /شنت الشرطة العسكرٌة التابعة لعصابات أسد ,حملة اعتقاالت طالت العدٌد من الشبان فً
مدٌنة حلب .وقال مصدر محلً ،إن "الشرطة العسكرٌة األسدٌة شنت حملة اعتقاالت ،السبت ،فً عدة أحٌاء من
مدٌنة حلب ،واعتقلت أكثر من  13شابا للخدمة اإللزامٌة واالحتٌاطٌة .وأضاف المصدر أن الشرطة العسكرٌة
داهمت المنازل فً (حً المشهد ،وحً السكري ،والفردوس ،وسٌف الدولة ،وحً صالح الدٌن) .وأشار
المصدر أن عصابات النظام تتعمد الدخول إلى المناطق المكتظة بالشبان كالجامعة والمقاهً لتقوم بالدخول
واعتقال العدٌد من الشبان وزجهم فً الجبهات .ونوه المصدر أن العدٌد من الشبان بدأوا بالهروب من مدٌنة
حلب والسفر إلى لبنان بعد حمالت االعتقال التً تنفذها عصابات النظام فً المدٌنة .فً السٌاق وصلت تعزٌزات
عسكرٌة إلى عدّة مواقع لعصابات النظام فً منطقة جمعٌة الزهراء الواقعة غرب مدٌنة حلب ،حٌث ت ّم رصد
دخول عدّة آلٌات ثقٌلة فضال عن سٌارات محملة بعناصر المشاة .وقالت وكالة “ستٌب اإلخبارٌة” ،إن النظام
استقدم تعزٌزات عسكرٌة إلى نقاط تمركز قوّ اته بالمنطقة ،مشٌرة إلى أن المنطقة تشهد تقاسما للسٌطرة بٌن
الفصائل وعصابات النظام ،وسط ما تشهده المنطقة من اشتباكات وقصف متبادل بشكل دائم بٌن الطرفٌن.
وبحسب الوكالة ،فإن الرتل العسكري تضمن  9آلٌات ثقٌلة منوعة بٌن دبابة وعربة بً إم بً وشٌلكا ،إلى جانب
أكثر من  33سٌارات مثبت علٌها رشاشات .مضٌفة بأن الرتل تضمن أٌضا 35 ،سٌارة بداخلها عناصر مشاة
ٌصل عددهم إلى ماٌقارب  333عنصر ،إلى جانب أكثر من  33سٌارات بداخلها ذخائر متنوعة مابٌن قذائف
دبابة ومدفعٌة وهاون.

بلدي نيوز /قتل وأصٌب عدد من عناصر عصابات أسد ،لٌلة األحد ،جراء استهدافهم بعبوة ناسفة على أحد
الحواجز بٌن مدٌنتً كفربطنا وسقبا فً القطاع األوسط من الغوطة الشرقٌة برٌف دمشق .وقال "مركز الغوطة
اإلعالمً"  ،إن عنصر على األقل قتل وأصٌب آخرون ،جراء استهداف حاجز لفرع األمن العسكري عند منطقة
القوس الواصلة بٌن مدٌنتً سقبا وكفربطنا .وبحسب المصدر ،فإن الحادثة تالها انتشار كثٌف لعناصر النظام،
وأغلقت جمٌع الطرقات المؤدٌة إلى المكان باستثناء مرور السٌارات العسكري واإلسعاف ،كما وتم فرض حظر
تجول للمدنٌٌن وسط حالة من الهلع والرعب فً حادثة هً األولى من نوعها فً المنطقة بعد سٌطرة النظام
علٌها فً آذار من العام الماضً .وأكد المصدر ،أن العبوة الناسفة تم زرعها على مسافة قرٌبة جدا من الحاجز
حٌث ٌجلس عادة عناصر الحاجز بعٌدا عن مكان مرور المدنٌٌن ،مشٌرة إلى أن العملٌة حققت إصابة دقٌقة فً
صفوف عناصر الحاجز .وتبنت العملٌة بعد وقوعها بقلٌل ما تعرف باسم "سراٌا قاسٌون" فً بٌان رسمً لها
على قناتها فً تطبٌق التلغرام ،قالت فٌه أنها استهدفت حاجزا لقوات النظام فً مدٌنة كفربطنا بالغوطة الشرقٌة،
ردا على حاالت التحرش التً ٌمارسها عناصر الحاجز بحق النساء.
الدرر الشامية /شهدت بلدة "كناكر" برٌف دمشق الغربً خالل الٌومٌن الماضٌٌن حالة توتر وإطالق نار بعد
اعتقال عصابات أسد أحد شٌوخ البلدة .وذكرت شبكة "صوت العاصمة" أن "مجموعة من أبناء بلدة (كناكر)
برٌف دمشق الغربً ،حاصرت قسم شرطة البلدة ،وسط إطالق نار عشوائً وتهدٌدات باقتحام المخفر ،بعد
اعتقال أحد شٌوخ البلدة بساعات قلٌلة" .ونقلت الشبكة عن مصادرها قولهم إن "استخبارات النظام اعتقلت أحد
شٌوخ البلدة عبر إرسال برقٌة مراجعة لمتابعة دعوى مقدمة ضده من قبل ذوي أحد عناصر الفرقة الرابعة الذٌن
قتلوا فً البلدة ،تضمنت اتهامات للشٌخ بمسؤولٌته عن إصدار فتوى للفصائل بقتل العنصر" .وأوضحت أن
أعضاء لجنة المصالحة فً البلدة استطاعوا فك الحصار عن المخفر ،مقدمٌن وعودا بإخالء سبٌله على الفور،
مؤكدة أن لجان المصالحة استخدمت أشقاء الشٌخ إلقناع الشبان باالنسحاب وإنهاء التوتر الحاصل .وأشارت
الشبكة أن "النظام أفرج عن الشٌخ الموقوف بعد عدة ساعات من التوتر الذي شهدته البلدة للمرة األولى منذ
سٌطرة النظام على البلدة مطلع عام ."1335
بلدي نيوز – حلب /قصفت طائرة تابعة للتحالف الصلٌبً الدولً أحد المواقع فً المناطق المحررة شمال سورٌا
دون وقوع إصابات ،مساء السبت .وقال ناشطون إن الطائرات نفذت ثالث غارات بحدود الساعة العاشرة لٌلة
أمس فً قرٌة كفره الواقعة شرق مدٌنة اعزاز برٌف حلب الشمالً .وحسب السكان هنالك أن القصف استهدف
منزال كان مقرا لتنظٌم الدولة سابقا ،وهو مدمر بالكامل أثناء المعارك مع تنظٌم الدولة أوائل عام  .1336وأكد
األهالً أن الصوارٌخ التً سقطت كانت شدٌدة واالنفجار حٌث أضاءت سماء القرٌة وما حولها بشكل كامل
وأحدثت حفرة كبٌرة وصوتها قوي جدا .وٌرجح ناشطون أن ٌكون أمرا ما ،أرٌد إخفاؤه ألن القصف كان مركزا
واستهدف منزال مدمرا باألصل ولم ٌصب أي أحد من الجٌران بأذى.
بلدي نيوز /عثر مدنٌون ،صباح األحد ،على جثتٌن لعناصر من عصابات النظام قتال ذبحا على أطراف قرٌة
الطوب برٌف دٌرالزور الشرقً .ووفق شبكة "فرات بوست" المحلٌة؛ فإن مجهولٌن ٌرجح أنهم ٌتبعون لتنظٌم
الدولة خطفوا عنصرٌن من مٌلٌشٌا الدفاع الوطنً التابعة لعصابات النظام فً مدٌنة المٌادٌن برٌف دٌرالزور،
أثناء قٌامهما بنوبة حراسة على أطراف المدٌنة .وبحسب المصادر؛ فإن أهالً قرٌة الطوب بالقرب من الطرٌق
الدولً عثروا على العنصرٌن مقتولٌن ذبحا.
بلدي نيوز /سٌّرت القوات األمرٌكٌة دورٌة عسكرٌة ،السبت ،فً منطقة المالكٌة بمحافظة الحسكة ،فً أقصى
شمال شرقً سورٌا .وقالت مصادر محلٌة ،إن ثالث عربات عسكرٌة أمرٌكٌة ترافقها سٌارات تابعة لقوات

الشرطة (األساٌش) ،انطلقت من القاعدة العسكرٌة فً بلدة رمٌالن إلى القرب من بلدة المالكٌة ،ثم عادت لموقعها
األول .وكان الجٌش األمرٌكً سٌر دورٌة عسكرٌة فً  6تشرٌن الثانً ،من قرب بلدة رمٌالن ،واتجهت إلى
حقلً نفط "السوٌدٌة وكرزٌرو" وقرٌة قره تشوك بمنطقة المالكٌة.
شبكة شام /أصدرت الرئاسة الروسٌة بٌانا حول محتوى مكالمة هاتفٌة جرت بٌن الرئٌس بوتٌن ونظٌره التركً
أردوغان السبت ,مؤكدة أن الطرفٌن أولٌا اهتماما خاصا بالوضع فً شمال شرق سورٌا .وقال المكتب اإلعالمً
للرئاسة الروسٌة فً بٌان صدر فً أعقاب المحادثة ،إن بوتٌن وأردوغان "بحثا بالتفصٌل الجوانب األساسٌة
للعالقات الروسٌة التركٌة ،حٌث قٌما إٌجابا التطور التدرٌجً الذي ٌشهده التعاون الثنائً متعدد األوجه ،وتحدٌدا
فً مسار تنفٌذ المشارٌع االستراتٌجٌة فً قطاع الطاقة وفً المجال العسكري التقنً" .وشدد الجانبان على
"أهمٌة مواصلة الخطوات المشتركة المنسقة الرامٌة إلى استقرار الوضع فً شمال شرق سورٌا مع االلتزام
الصارم بمبادئ وحدة أراضً سورٌا وسٌادتها .ورحب الرئٌسان بنتائج الجلسة األولى للجنة الدستورٌة السورٌة
التً عقدت فً ٌومً الـ  33من أكتوبر واألول من نوفمبر فً جنٌف ،وشددا على أن إسهام الدول الثالث
الضامنة لعملٌة "أستانا" للتسوٌة السورٌة (روسٌا ،تركٌا ،إٌران) كان "حاسما" فً التحضٌر لها .وكان ذكر بٌان
صادر عن دائرة االتصال فً الرئاسة التركٌة ،أن أردوغان وبوتٌن بحثا التطورات المتعلقة بالقضٌة السورٌة
وأكدا على التزامهما بمخرجات اتفاق سوتشً الذي توصل إلٌه البلدان فً  11أكتوبر /تشرٌن األول الماضً.
وأضاف البٌان أن الرئٌسٌن تناوال أٌضا سبل تطوٌر العالقات الثنائٌة والخطوات الالزم اتخاذها لزٌادة حجم
التبادل التجاري بٌن البلدٌن.
الضفة المحتلة -قُدس اإلخبارية /اعتقل جٌش كٌان ٌهود ، ،فجر األحد ،سبعة فلسطٌنٌٌن عقب اقتحام عدّة مدن
فً الضفة المحتلة .وأفاد جٌش االحتالل فً بٌان له ،أن قواته تم ّكنت من اعتقال سبعة فلسطٌنٌٌن ممن ٌشتبه بهم
فً تنفٌذ أعمال ضده ،فٌما جرى نقل المعتقلٌن إلى مراكز التحقٌق الستجوابهم .ومن بٌن المعتقلٌن ،أسٌر محرر
من مدٌنة بٌت لحم ،وآخر من بلدة بٌت أمر شمال مدٌنة الخلٌل .وفً العٌساوٌة شمالً شرق القدس ،اقتحمت
قوات االحتالل القرٌة وانتشرت بٌن أحٌائها ،كما ألقت القنابل الصوتٌة والغازٌة بٌن المنازل وبشكل عشوائً.
وأفاد المسعفون المٌدانٌون فً القرٌة أنهم تعاملوا مع  35إصابة باالختناق نتٌجة استنشاق الغاز السام “مٌدانٌا”،
من بٌن تلك الحاالت طفل ٌبلغ من العمر ثمانٌة شهور .فٌما تعاملت طواقم جمعٌة الهالل األحمر الفلسطٌنً مع
إصابتٌن تم نقلها للعالج فً المشافً الفلسطٌنٌة .واعتقلت قوات االحتالل شابٌن ،قبل انسحابها من القرٌة التً
شهدت اعتداء على الفلسطٌنٌٌن بعدما أُصٌب أحد جنود االحتالل خالل المواجهات التً اندلعت اللٌلة الماضٌة.
الجزيرة /قالت مصادر طبٌة عراقٌة صباح األحد إن حصٌلة ضحاٌا االحتجاجات خالل الـ 12ساعة الماضٌة
ارتفعت إلى ثمانٌة قتلى وأكثر من مئة جرٌح ،ووعدت الحكومة بالتحقٌق ،وسط مطالب من منظمة العفو الدولٌة
بوقف العنف ضد المتظاهرٌن .وقالت المصادر إن سبعة متظاهرٌن قتلوا فً بغداد ،كما توفً آخر فً محافظة
البصرة مـتأثرا بإصابة تعرض لها قبل أٌام أثناء اعتصام أمام مٌناء أم قصر .ووقع الضحاٌا فً بغداد جراء
إطالق األمن القنابل المدمعة والرصاص الحً لتفرٌق المتظاهرٌن فً ساحة الخالنً القرٌبة من ساحة التحرٌر،
وقد استطاعت قوى األمن استعادة ثالثة جسور بالعاصمة كان ٌسٌطر علٌها المحتجون.

