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العناوين:





مجازر متنقلة فً رٌف إدلب بتوقٌع طٌران الحقد األسدي والروسً ,ومدفعٌة النظام تقصف نقطة شهود
الزور التركٌة.
مخابرات أسد تشن حملة اعتقاالت فً قدسٌا والتل برٌف دمشق ,وكٌان ٌهود ٌشن حملة اعتقاالت فً
الضفة والقدس.
سلطة العار الفلسطٌنٌة ,تلوم ترامب على دعمه لكٌان ٌهود ,مع أنها أول من حمى هذا الكٌان ,وأعطاه
الشرعٌة.
روسٌا المجرمة تحولت إلى عصا أمرٌكٌة غلٌظة لجلد الشعوب ,الشتراكهما فً الحقد على اإلسالم
والمسلمٌن.

التفاصيل:
عنب بلدي /واصل الطٌران الحربً والمروحً غاراته على بلدات رٌفً إدلب الجنوبً والشرقً ،لتسفر تلك
الغارات عن شهداء بٌنهم أطفال ونساء وعدد من الجرحى .وقال “الدفاع المدنً” عبر “فٌس بوك”  ،األربعاء ،
إن الطٌران المروحً استهدف األحٌاء السكنٌة برٌفً إدلب الجنوبً والشرقً ،بعدد من البرامٌل المتفجرة بشكل
مكثف ،إلى جانب غارات روسٌة فجر الٌوم على محٌط مدٌنة جسر الشغور .وأوضح “الدفاع المدنً” أن
البرامٌل المتفجرة استهدفت قرى البارة وكنصفرة ومعرة حرمة ،ومدٌنة كفرنبل وبزابور وحنتوتٌن وأورم
الجوز بمحٌط أرٌحا برٌف إدلب الجنوبً ،إلى جانب  11غارة روسٌة فجر الٌوم ،على منطقة النهر األبٌض
بمحٌط مدٌنة جسر الشغور غربً إدلب .وأسفرت تلك الغارات عن استشهاد طفلة وإصابة سبعة آخرٌن بٌنهم
خمسة أطفال فً قرٌة بزابور ،واستشهاد سٌدتٌن ضمن منزلهما فً بلدة معرة حرمة ،إضافة إلصابة ثمانٌة
مدنٌٌن بٌنهم ثالث نساء وثالثة أطفال بمزرعة البرٌج غربً مدٌنة كفرنبل ،ودمار واسع فً الممتلكات والمنازل
وبعض المنشآت ،بحسب “الدفاع المدنً” .كما استشهد طفل وأصٌب عشرة آخرون من المدنٌٌن ،جراء غارات
من الطٌران الحربً على األحٌاء السكنٌة بمدٌنة سراقب شرقً إدلب ،بحسب صفحة “كفرنبل نٌوز” اإلخبارٌة.
فٌما سقط شهٌدان وجرحى بقصف للطائرات الحربٌة الروسٌة على بلدة كفرسجنة برٌف إدلب الجنوبً .فً حٌن
استشهد مدنً وجرح آخرون األربعاء ،بقصف مدفعً لعصابات النظام على قرٌتً كوسنٌا وتل حدٌة بالرٌف
الجنوبً لمحافظة حلب.
األناضول /أفادت شبكة إباء اإلخبارٌة ،بتعرض نقطة المراقبة التركٌة بمنطقة الصرمان برٌف إدلب الجنوبً
الشرقً ،عصر األربعاء ،لقصف مدفعً من قبل عصابات النظام .فٌما أفادت وكالة األناضول فً وقت سابق
بوصول تعزٌزات عسكرٌة كبٌرة للجٌش التركً  ،األربعاء ،إلى نقاط المراقبة فً إدلب .وذكرت الوكالة أن
التعزٌزات العسكرٌة تضم العدٌد من المدرعات وناقالت الجنود وآلٌات بناء .وكانت شبكات إخبارٌة محلٌة،
أفادت بدخول رتل عسكري تركً ٌضم  13آلٌة مدرعة ،األربعاء ،إلى األراضً السورٌة من معبر كفرلوسٌن
برٌف إدلب الشمالً ،قالت إنه اتجه نحو نقاط المراقبة التركٌة فً قرٌة معرحطاط برٌف إدلب الجنوبً.
بلدي نيوز /اعتقل فرع األمن السٌاسً التابع للنظام ،رجال وامرأتٌن خالل حملة دهم نفذتها دورٌات جوالة فً
مدٌنة قدسٌا برٌف دمشق .ووفقا لموقع "صوت العاصمة" ،فإن دورٌات األمن السٌاسً اعتقلت سٌدتٌن من
أهالً مدٌنة قدسٌا بعد مداهمة منزلهم فً ساحة العمري وسط المدٌنة ،باإلضافة العتقال شاب بعد مداهمة منزله

على أطراف المدٌنة .وأشار الموقع ،إلى أن عملٌة االعتقال نفذت على خلفٌة توجٌه تهم تتعلق باإلرهاب
للسٌدتٌن ،فضال عن اتهامهن بالتواصل مع جهات مشبوهة فً الشمال السوري .وفً ذات السٌاق قال موقع
"صوت العاصمة"  ،إن فرع األمن السٌاسً بدأ حملة أمنٌة واسعة فً مدٌنة التل بعد ورود قائمة تضم أسماء
 111شاب من أبناء المدٌنة الذٌن رفضت تسوٌة أوضاعهم مإخرا من قبل مكتب األمن الوطنً .وأشار الموقع،
إلى أن فرع األمن السٌاسً لم ٌبلغ الشبان المطلوبٌن تسلٌم أنفسهم خوفا من توارٌهم عن األنظار ،وبدأ على
الفور بالحملة وسٌر دورٌات فً عدة أحٌاء ،بالتزامن مع تشدٌد أمنً كبٌر على الحواجز العسكري المحٌطة فً
المدٌنة .ولفت الموقع ،إلى أن القائمة التً وصلت تضم أسماء عدد من الشبان المتطوعٌن ضمن صفوف
المٌلٌشٌات الردٌفة إلى النظام ،وآخرٌن تم تجنٌدهم إلزامٌا فً جٌش النظام سابقا.
عربي /11شنت قوات كٌان ٌهود ،حملة اعتقاالت طالت عددا من الفلسطٌنٌٌن فً أنحاء متفرقة من الضفة
الغربٌة والقدس المحتلتٌن ،فٌما اقتحم عشرات المستوطنٌن المسجد األقصى المبارك .وأعلن المتحدث باسم جٌش
االحتالل اعتقال  11فلسطٌنٌا فً الضفة الغربٌة والقدس المحتلتٌن اللٌلة الماضٌة .وذكرت مصادر محلٌة ،أن
حملة المداهمات تركزت فً بٌت لحم ،ورام هللا ،ونابلس ،والخلٌل ،وبلدتً السواحرة وحزمة فً ضواحً القدس
المحتلة .واقتحم عشرات المستوطنٌن ،المسجد األقصى المبارك ،بحراسة شرطة االحتالل .وقالت دائرة األوقاف
اإلسالمٌة فً القدس ،فً تصرٌح مقتضب  ،إن " 01متطرفا اقتحموا المسجد األقصى بحراسة شرطة
االحتالل" .وفً السٌاق ذاته ،اعتدى المستوطنون على قرٌة بورٌن جنوبً نابلس ،وقاموا بتجرٌف مساحات
واسعة فً القرٌة .وفً قلقٌلٌة ،أصٌب ثالثة شبان ،جراء دهسهم من قبل مستوطن ،قرب المدخل الشرقً
للمدٌنة .فً سٌاق متصل أكد أمٌن سر اللجنة التنفٌذٌة لمنظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة ،الدكتور صائب عرٌقات ،أن
الجرائم التً ٌمارسها قطعان المستوطنٌن بحماٌة كاملة من جنود االحتالل ،ما هً إال نتٌجة لسٌاسات إدارة
الرئٌس ترامب ونتنٌاهو .جاء ذلك ،خالل زٌارة له قام بها لبلدة الطٌبة شرق رام هللا ،حٌث اطلع على ما قامت
به مجموعة من قطعان المستوطنٌن التً اعتدت على البلدة ،وقامت بحرق سٌارة لعائلة فلسطٌنٌة .من جانبه
تعجب تعلٌق صحفً نشرته صفحة المكتب اإلعالمً لحزب التحرٌر  -فلسطٌن :من أمر هذه السلطة ! التً تلقً
بالالئمة على ترامب لمباركته التوسع االستٌطانً ،وتنسى نفسها وهً من تسخر عشرات اآلالف من رجاالتها
لحماٌة المستوطنات ،الجدٌدة منها والقدٌمة ! .وتابع التعلٌق متسائال :ألٌس رجال السلطة الذٌن ٌشتكون من التناغم
بٌن نتنٌاهو وترامب ،هم من برروا سبب سقوطهم الجماعً فً مستنقع أوسلو الخٌانً بؤنه كان نتٌجة االنحٌاز
األمرٌكً المطلق مع كٌان ٌهود؟ فبماذا اختلفت إدارة ترامب عن سابقاتها؟ .وختم التعلٌق مخاطبا أزالم السلطة:
أن ترامب لن ٌكون فلسطٌنٌا أكثر من فلسطٌنٌتكم ! ،فرإساء الدول الكبرى ٌعملون وٌغٌرون من خططهم وفقا
لمصالحهم ومصالح حلفائهم ،وال ٌقٌمون وزنا للدمى التً تنفذ سٌاساتهم ،فإذا كان انتشار المستوطنات ٌشكل
عامل قلق حقٌقً لكم ،فكفوا عن حراستها وأعلنوا عن انتهاء خدمتكم لٌهود وانهوا مهزلة التنسٌق األمنً
الفضٌحة .أما أهل فلسطٌن فال ٌعولون على مخططات أمرٌكا القدٌمة منها والجدٌدة ،وإنما ٌتطلعون ألمتهم
وجٌوشها ،لتعٌد الكرة من جدٌد فتحرر األرض المباركة كما فعلت من قبل وتقتلع كٌان ٌهود من جذوره مرة
واحدة وإلى األبد.
وكاالت -بيروت /ذكر بٌان للرئاسة اللبنانٌة ،األربعاء ،أن الرئٌس مٌشال عون دعا لعقد مشاورات رسمٌة مع
نواب البرلمان ٌوم اإلثنٌن لتكلٌف رئٌس وزراء جدٌد .وقالت الرئاسة فً بٌانها“ :أنها تحدد ٌوم اإلثنٌن المقبل
موعدا لالستشارات النٌابٌة الملزمة لتسمٌة الرئٌس المكلف لتشكٌل الحكومة” .وٌتعٌن على عون تسمٌة المرشح
الذي ٌحظى بالدعم األكبر من نواب البرلمان البالغ عددهم  .121وأبلغ مصدر مطلع بؤن تٌار المستقبل بزعامة

سعد الحرٌري سٌرشح رجل األعمال سمٌر الخطٌب رئٌسا لوزراء لبنان فً المشاورات الرسمٌة .وذكر مصدر
مطلع على موقف جماعتً حزب إٌران اللبنانً وحركة أمل أنهما سترشحان الخطٌب أٌضا للمنصب.
الراية /تعقٌبا على تزاٌد حاالت التدخل العسكري الروسً فً بلدان مضطربة .أكد المفكر السٌاسً أحمد
الخطوانً :أن أمرٌكا تغض الطرف عن األعمال غٌر القانونٌة لروسٌا ومٌلٌشٌاتها الخاصة ألنها ُتحقق لها
مصالحها ،فكل تدخالت روسٌا العسكرٌة وتدخالت مٌلٌشٌات "فاغنر" الروسٌة كانت لصالح عمالء أمرٌكا مثل
بشار أسد وخلٌفة حفتر .وذكر المفكر الخطوانً فً مقال نشرته أسبوعٌة الراٌة فً عددها الصادر األربعاء :أن
روسٌا تدخلت فً سورٌا بعد اجتماع الرئٌس األمرٌكً السابق أوباما بالرئٌس الروسً بوتٌن فً أٌلول من العام
 ،2111وكان لتدخلها األثر األكبر فً بقاء نظام أسد بعد أن كان على وشك السقوط .ولفت الكاتب إلى :أن
أمرٌكا وجدت فً روسٌا ضالتها ،فهً تملك القوة الحاسمة التً تمنع سقوط الطغاة ،وفً مقدورها كسر حدة
الثورات المقلقة ألمرٌكا ،لذلك استغلتها أمرٌكا ،ووظفت قوتها فً أماكن الصراع المختلفة لخدمة مصالحها،
مُقابل شًء من الفتات وبعض القواعد العسكرٌة .وعن أسباب استخدام أمرٌكا لروسٌا فهً بحسب الكاتب :وجود
صفتٌن تمتاز بهما روسٌا ٌإهالنها للتدخل فً الصراعات القائمة فً المنطقة؛ األولى توافقها مع أمرٌكا فً
مُحاربة اإلسالم تحت مُسمى مُحاربة (اإلرهاب) ،و الثانٌة:طمعها فً الحفاظ على موقعها فً الموقف الدولً،
ورضاها بالقٌام بتؤمٌن مصالح الدولة األولى لقاء إبقاء وجودها الفاعل فً المجتمع الدولً .وحذر المفكر
الخطوانً :بؤن روسٌا دولة عدوة مُجرمة أعلنت الحرب على اإلسالم والمسلمٌن ،وهً ال تختلف فً عدائها عن
أمرٌكا ،لذلك ال ٌجوز التهاون فً إنشاء العالقات معها كما تفعل بعض الحركات اإلسالمٌة ! ومن ٌفعل ذلك فقد
ارتكب جرٌمة ال ُتغتفر .وختم الكاتب مقالته بالقول :لقد تحولت روسٌا بالفعل إلى عصا غلٌظة بٌد أمرٌكا تجلد
بها ظهور المسلمٌن ،وتكسر حدة ثوراتهم ،وتدعم طغاتهم ،وتلغً إرادة التغٌٌر لدٌهم ،و ُتشرد مالٌٌنهم ،و ُتشتت
شملهم .لكن المسلمٌن لن ٌستسلموا أبدا ،ولن ٌخضعوا ،وسٌظلون صابرٌن صامدٌن بإٌمانهم وجهادهم حتى
ٌستؤصلوا شؤفة عدوهم من الروس واألمرٌكان ومن واالهم.
ار تي /أكد الرئٌس األمرٌكً ،دونالد ترامب ،أنه ألغى مإتمره الصحفً على هامش قمة الناتو فً لندن بعد أن
ذكرت وسائل إعالم أنه قرر مغادرة العاصمة البرٌطانٌة مبكرا ردا على سخرٌة بعض الزعماء منه .وقال
ترامب ،فً تغرٌدتٌن نشرهما الٌوم األربعاء على حسابه الرسمً فً موقع "توٌتر"" :انتهٌنا اآلن من اللقاءٌن
مع تركٌا وألمانٌا ،أتوجه اآلن إلى االجتماع مع الدول التً تستجٌب لواجب دفع ( %2من إجمالً إنتاجها
الداخلً فً مٌزانٌة النانو) ،ومن ثم مع الدنمارك وإٌطالٌا" .وأضاف" :بعد انتهاء لقاءات الٌوم سؤتوجه إلى
واشنطن .لن ننظم مإتمرا صحفٌا فً ختام قمة الناتو ألننا عقدنا كثٌرا جدا (من المإتمرات الصحفٌة) خالل
الٌومٌن الماضٌٌن" .وسبق أن أفادت صحٌفة "إندٌبندنت" البرٌطانٌة بؤن الرئٌس األمرٌكً ألغى مإتمره
الصحفً فً ختام قمة الناتو بلندن وقرر أن ٌغادر المدٌنة بشكل مبكر ،على خلفٌة تسرٌب فٌدٌو ٌظهر حدٌثا
جانبٌا بٌن الرئٌس الفرنسً ،إٌمانوٌل ماكرون ،ورئٌسً الوزراء البرٌطانً بورٌس جونسون ،والكندي جاستن
ترودو ،خالل حفل أقٌم الثالثاء بقصر باكنغهامٌ ,تضمن سخرٌة من الرئٌس ترامب.

