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دمشق: الجوالن المحتل جزء ال يتجزأ من سوريا 

هولندا تحذر رعاياها من السفر إلى تركيا

محام ألماني يقاضي بالده بسبب أيتام داعش

دم�س��ق –و كاالت : اأك��دت وزارة اخلارجي��ة ال�سورية اأن اجل��والن ال�سوري املحتل 
ج��زء ال يتجزاأ من اأرا�سيها واأن �سوريا �ستعمل عل��ى اإعادته بكل الو�سائل املتاحة 

باعتباره حقا اأبديا ال ي�سقط بالتقادم.
وقال��ت اخلارجي��ة ال�سوري��ة، يف ر�سالة وجهته��ا اإىل االأمني العام ل���أمم املتحدة 
ورئي���س جمل���س االأم��ن، اإن "�سوريا توؤكد دعمه��ا للمواطنني الع��رب ال�سوريني يف 
مقاومته��م ل�حت�ل االإ�رسائيل��ي ورف�سهم لقرار �سم اجل��والن ال�سوري اإىل كيان 
االحت�ل ول�سيا�سة نهب االأرا�سي واملمتلكات التي يتبعها يف اجلوالن مبا يف ذلك 
اإقامت��ه للم�ستوطنات غري ال�رسعية على االأرا�سي ال�سورية املحتلة حتت اأي عنوان 
اأو م�سم��ى كان بهدف تغيري طابعه الدميغرايف واجلغرايف والقانوين"، وذلك ح�سب 

وكالة االأنباء ال�سورية الر�سمية "�سانا".
ودع��ت اخلارجي��ة، جم��ددا جمل�س االأم��ن بالتح��رك العاج��ل حلفظ االأم��ن وال�سلم 
الدولي��ني من خ�ل اإل��زام اإ�رسائيل بوق��ف �سيا�ساتها اال�ستيطانية غ��ري القانونية 
واإجراءاته��ا القمعية بحق اأهلنا يف اجلوالن ال�س��وري املحتل والتي ت�سكل انتهاكا 
�سارخ��ا مليثاق االأمم املتحدة وقرارات اجلمعية العامة وجمل�س االأمن ذات ال�سلة 
ويف مقدمته��ا الق��رار رق��م 497". وكان الرئي���س االأمريك��ي، دونال��د ترام��ب، قد 
اأعل��ن اعرتافه بال�سي��ادة االإ�رسائيلية عل��ى اجلوالن ال�سوري املحت��ل، يف اخلام�س 

والع�رسين من مار�س/ اآذار املا�سي، اأثناء زيارة نتنياهو لوا�سنطن.

هولن��دا - وكاالت: حذرت وزارة اخلارجي��ة الهولندية رعاياها من ال�سفر اإىل تركيا، 
قائل��ة عل��ى موقعها الر�سمي عل��ى االإنرتنت، "ال�رسطة الرتكية ق��د تفح�س اأجهزتكم 
املحمولة واأجهزتكم االإلكرتونية االأخرى يف املطارات، ب�سبهة االنتماء اإىل جماعات 

تعتربها تنظيمات اإرهابية".
وح��ذرت اخلارجي��ة الهولندي��ة يف بيانه��ا، قائل��ًة: "ميك��ن التحقي��ق معك��م ب�سبب 
ت�رسيح��ات لك��م خ��ارج تركيا، وه��ذه الت�رسيح��ات ت�سم��ل كتاباتكم عل��ى مواقع 
التوا�س��ل االجتماعي اأي�سًا. يرجى مراعاة ذلك عند ال�سفر"، وفقًا ملا ذكرته �سحيفة 
"زم��ان" الرتكية.  وج��اء بيان اخلارجية الهولندية بعد اعتق��ال ال�سلطات الرتكية 
ع�س��و هيئة التدري���س يف ق�س��م الريا�سيات بجامعة لي��ون الفرن�سي��ة الدكتور تونا 

األتال، ووجهت له تهمة الرتويج لتنظيم اإرهابي.

برل��ني - وكاالت : يعت��زم حم��ام من مدينة هانوف��ر االأملانية مقا�س��اة احلكومة 
االأملانية اأمام املحكم��ة االإدارية يف برلني، الإجبارها على جلب طفلتني يتيمتني، 

من اأحد خميمات اللجوء ال�سورية، جلديهما يف اأملانيا.
وح�س��ب معلومات اإذاعتي �سمال وغرب اأملانيا و�سحيف��ة زود دويت�سه ت�سايتونغ، 
الي��وم االأربع��اء، ف��اإن اأم الطفلت��ني، عامني و4 اأع��وام، املنحدرة م��ن والية بادن 
فورمت��ربغ االأملانية، كانت م��ن اأن�سار تنظيم داع�س، وُقتل��ت يف معارك باملعقل 
االأخري لداع�س يف �سوريا، يف بلدة الباغوز. وقال املحامي ديرك �سونيان يف تقرير 
بثت��ه اإذاعة اأملانيا اأم�س الث�ثاء اإن خميم اللج��وء الذي متكث فيه الطفلتان مكتظ 
بالكام��ل، واأ�س��اف "االإم��دادات الطبية ال ميك��ن التحقق من توفره��ا، هناك خطر 
تف�سي اأوبئة، وبالطبع خطر التعر�س العتداءات جن�سية، خا�سًة عندما يتعلق االأمر 

باأطفال دون حماية".

ق��ال م�س��وؤول اإيراين كب��ري، اإن طه��ران م�ستع��دة جلميع 
ال�سيناريوه��ات م��ن "املواجه��ة اإىل الدبلوما�سية" لكن 
الوالي��ات املتح��دة ال ت�ستطي��ع اأن تتحمل حرب��ا اأخرى 
يف ال���رسق االأو�س��ط. واأ�ساف اأن اأي ���رساع يف املنطقة 
�ستكون له "عواقب ال ميكن ت�سورها". واأر�سلت وا�سنطن 
ق��وات ع�سكرية اإ�سافية اإىل ال���رسق االأو�سط مبا يف ذلك 
حاملة طائرات وقاذفات ب��ي52- و�سواريخ باتريوت 
يف ا�ستعرا���س للق��وة يف مواجه��ة م��ا ق��ال م�سوؤول��ون 
اأمريكي��ون اإنه تهديد اإيراين للقوات وامل�سالح االأمريكية 
يف املنطق��ة. وق��ال امل�سوؤول اإن اإي��ران ال تريد حربا يف 
املنطقة.وتفاقم��ت التوت��رات منذ هجم��ات على ناقلتي 
نف��ط �سعوديتني و�سف��ن اأخرى قبالة �سواح��ل االإمارات، 
اإ�ساف��ة اإىل هجم��ات بطائ��رات م�س��رية مفخخ��ة عل��ى 
حمطت��ني ل�سخ النفط يف اململك��ة والتي اأعلن احلوثيون 

املوالون الإيران يف اليمن امل�سوؤولية عنها.

ت فعالي��ات مقد�سي��ة م��ن �سخ�سي��ات �سيا�سية  وع��ربرّ
ب�"اال�ستف��زاز  و�سفت��ه  مل��ا  غ�سبه��ا  ع��ن  وديني��ة 
ح���رسه  ال��ذي  االحتف��ال  ه��ذا  االأمريك��ي" بتنظي��م 
رئي���س الوزراء االإ�رسائيلي بنيام��ني نتنياهو وال�سفري 
االأمريك��ي ديفي��د فريدم��ان، م�س��ددة عل��ى اأن��ه يث��ري 
م�ساع��ر غ�س��ب مئ��ات امل�ي��ني م��ن اأبن��اء ال�سع��ب 
الفل�سطين��ي واالأمتني العربي��ة واالإ�س�مية، داعية اإىل 

مواجهته.
االحتفال بذك��رى نقل ال�سفارة االأمريكي��ة اإىل القد�س 
وما �سدر من ت�رسيح��ات عن فريدمان، الذي قال اإن 
"ب�ده اأهدت اإىل اإ�رسائيل معبداً جديداً"، قوبل بغ�سب 
د القيادي يف حركة "فتح" حامت عبد  فل�سطين��ي، اإذ اأكرّ
القادر، ل�"العربي اجلديد": "مرة اأخرى تظهر الواليات 
املتحدة عرب �سفريها فريدمان وجهها الب�سع وعداءها 
التاريخ��ي حلق��وق ال�سع��ب الفل�سطيني م��ن خ�ل هذا 
االنحي��از ال�ساف��ر لدول��ة االحت�ل وتر�سي��خ اإجراءات 
االحت�ل الباطل��ة يف القد�س و�سائر االأرا�سي العربية 

املحتلة".
و�س��دد عب��د الق��ادر عل��ى اأن ه��ذا املوق��ف يدعون��ا 
م��ع  لع�قاتن��ا  نهائي��ة  مراجع��ة  اإىل  كفل�سطيني��ني 
الواليات املتحدة وعل��ى جميع االأ�سعدة، مع تاأكيدنا 
اأن القد���س �ستبقى عربية اإ�س�مية، واأن بقاء االحت�ل 
فيها لن يدوم، واأن من يقرر م�سريها هو اأهلها ولي�س 

ترام��ب اأو نتنياه��و مهم��ا فر�س��وا عل��ى االأر���س من 
وقائع.

��د رئي���س الهيئ��ة االإ�س�مي��ة العليا يف  م��ن جهته، اأكرّ
القد���س ال�سي��خ عكرم��ة �س��ربي، اأن القد���س عربي��ة 
واإ�س�مي��ة وارتباطه��ا بكل م��ا فيها بعقي��دة االأمتني 

العربية واالإ�س�مية.

وقال"م��ا ج��رى م��ن احتف��ال ا�ستف��زازي مث��ري لكل 
م�ساعر الغ�سب واال�ستي��اء. وما �سدر من ت�رسيحات 
ع��ن ال�سفري االأمريكي املت�سهني ل��ن يغري من حقائق 
التاريخ. واملطلوب من قادة و�سعوب االأمتني العربية 
واالإ�س�مي��ة حتم��ل م�سوؤولياته��م حي��ال القد�س التي 

تتعر�س الأب�سع عدوان يف تاريخها".

وكانت طقو�س اإ�ساءة العلمني االأمريكي واالإ�رسائيلي 
على �س��ور القد�س القدمية، اأم�س الث�ثاء، اأثارت �سخط 
املقد�سي��ني عموم��ًا، خا�س��ة اأنها تزامن��ت مع ذكرى 

النكبة ال�71.
وق��ال نا�سط يف احلراك ال�سباب��ي املقد�سي "الرد على 
م��ا ح�سل من ا�ستفزاز اأم�س يكون مب�ساركتنا الوا�سعة 
يف فعاليات اإحياء النكبة اليوم وخ�ل االأيام املقبلة. 
ونح��ن لن ن�سل��م ال بق��رار ترامب وال ببق��اء االحت�ل 
يف اأرا�سين��ا". اال�ستف��زاز االإ�رسائيل��ي مل يقف عن حد 
االحتف��ال ب��ل عم��دت �سلط��ات االحت���ل اإىل فر���س 
اإجراءات �سارمة يف حمي��ط البلدة القدمية من القد�س 
تخلله��ا االعتداء على �سب��ان وم�حقتهم بعد االنتهاء 
م��ن �س���ة الرتاويح يف منطقة ب��اب العامود، وكذلك 
التعدي عل��ى املعتكفني باإخراجه��م بالقوة من داخل 
امل�سج��د االأق�سى، يف حماول��ة للت�سدي الأي فعاليات 

فل�سطينية غا�سبة.
ويقر الن�سطاء بنجاح هذه االإجراءات يف اإ�سعاف ردة 
الفع��ل الفل�سطيني��ة الغا�سبة، وق��ال النا�سط املقد�سي 
فادي املطور، اإن االأوامر ال�سادرة عن قوات االحت�ل 
كانت بقمع اأي جتمع وبقوة مفرطة، "وهذا ما مل�سناه 
اأثناء قم��ع الوقف��ات املقد�سية والرتهي��ب والتخويف 
واعتق��ال الن�سط��اء والتهدي��د باإبعاده��م ع��ن مدين��ة 
القد�س وغي��اب الزخم اجلماهريي، مم��ا اأ�سعف وقلل 

من ن�ساط القائمني على احلراك".
م��ن جهته، �س��دد املحل��ل ال�سيا�سي واالإع�م��ي را�سم 

عبي��دات م��ن القد���س، عل��ى ���رسورة �سياغ��ة روؤي��ا 
وا�سرتاتيجي��ة �ساملة ملواجهة لقرارا ترامب والت�سدي 
له��ا، معت��رباً اأن "ما جرى ردة فع��ل و�سجة اإع�مية، 
انته��ت مبج��رد االعت�س��ام اأم��ام ال�سف��ارة االأمريكية 

املنقولة للقد�س يف مايو/اأيار من العام املا�سي".
ونوه عبي��دات اإىل �رسورة وجود اإ�سرتاتيجية متتلكها 
الق��وى الوطني��ة كحا�سنة وحمرك ومب��ادر ملثل هذه 
االأن�سط��ة والفعالي��ات، التي يج��ب اأن ت�سمر وتتوا�سل 

باأ�سكال واأن�سطة وفعاليات خمتلفة.
وق��ال: "لك��ن اأعتق��د اأن الق��وى ال�سيا�سي��ة تع��اين من 
حال��ة عج��ز، وغي��اب قيادة ق��ادرة عل��ى اأخ��ذ زمام 
املبادرة لو�س��ع برنامج م�ستم��ر ومتوا�سل ملجابهة 
نق��ل ال�سف��ارة واالع��رتاف بالقد���س عا�سم��ة لدول��ة 
االحت���ل، وه��و ما جع��ل تل��ك القوى تت���رسف على 
قاع��دة وذلك اأ�سع��ف االإميان، بامل�سارك��ة يف اأن�سطة 
يف  العلي��ا  املتابع��ة  جلن��ة  م��ع  م�سرتك��ة  وفعالي��ة 
الداخ��ل الفل�سطين��ي 1948 باالعت�سام اأمام ال�سفارة 
االأمريكي��ة يف القد���س، ومن بع��د ذلك انته��ى دورها 

وكاأنها تقول )اعملنا اللي علينا(".
اأم��ا اخلب��ري يف ال�س��وؤون الفل�سطيني��ة واالإ�رسائيلي��ة، 
اإ�سماعي��ل امل�سلماين فق��ال: اإن "تراجع القوى اأو تعدد 
املرجعي��ات ي�ساه��م يف ع��دم وج��ود روؤي��ة منظم��ة، 
�سببه��ا املوق��ف ال�سلب��ي لل�سلط��ة، بالرغ��م م��ن اأنه��ا 
ترف���س كل القرارات التي �سدرت عن ترامب مما يثري 

ت�ساوؤل: هل فع� ال�سلطة ترف�س ذلك؟". 

هدوء في سريالنكا بعد أعمال العنف ضد المسلمين

احتفاالت ذكرى نقل السفارة األميركية للقدس تستفز الفلسطينيين ودعوات إلى المواجهة

إيران: مستعدون ألي 
سيناريو والمواجهة ستضر 

بالشرق األوسط 

بينما كان علما الواليات المتحدة 

ودولة االحتالل اإلسرائيلي يضيئان 

ويغطيان مساحة واسعة من سور 

البلدة القديمة من القدس المحتلة، 

احتفااًل بمرور عام على إعالن الرئيس 

األميركي دونالد ترامب القدس 

عاصمة إسرائيل، كان الجانب اآلخر 

من السور يغلي غضبًا واستنكارًا 

له��ذه االحتف��االت رافع��ًا العل��م 

الفلسطيني وسط دعوات للمواجهة.

القدس - وكاالت

   اأك��دت ال�سلطات ال�رسي�نكية، اأن الو�سع يف الب�د 
"حتت ال�سيطرة" بعدما مت ا�ستهداف م�ساجد ومتاجر 
ميلكها م�سلمون يف اأعمال عنف ارتكبت بعد هجمات 

عيد الف�سح االإرهابية.
وفر���س حظر جت��ول لليل��ة الثانية عل��ى التوايل يف 
خمتل��ف اأنح��اء الب���د ل�سم��ان ع��دم تك��رار اأعمال 
العنف �س��د االأقلية امل�سلمة الت��ي ت�سكل نحو 10% 

من �سكان �رسي�نكا البالغ 21 مليون ن�سمة.
وكان العديد من امل�سلمني يخ�سون هجمات انتقامية 
منذ وقوع الهجمات على 3 كنائ�س و3 فنادق فخمة 
م��ن قبل متطرفني حملي��ني يف 21 اأبري��ل )ني�سان( 

والتي اأدت اإىل مقتل 258 �سخ�سًا.
وق��ال املتح��دث با�س��م اجلي���س �سومي��ث اتابات��و، 
"الو�س��ع االآن حتت ال�سيطرة بالكامل"، م�سيفًا "مل 
حت�س��ل ح��وادث عن��ف خ���ل اللي��ل، ونح��ن نعتقل 
جمموعات م��ن االأ�سخا�س م�سوؤول��ني عن امل�ساركة 
يف اأعم��ال ال�سغب". من جهته اأو�سح املتحدث با�سم 

ال�رسط��ة روان غوا�سيك��ريا، اأن اأكرث م��ن 80 �سخ�سًا 
اأوقف��وا منذ م�س��اء الث�ثاء. وقالت م�س��ادر ر�سمية، 
اإن ال�رسط��ة ن���رست فرق��ًا خا�س��ة ملراجع��ة ال�سور 
امللتقط��ة م��ن كام��ريات املراقب��ة لتحدي��د منف��ذي 
اأعم��ال ال�سغ��ب ومت توقي��ف العدي��د م��ن االأ�سخا�س 

ا�ستناداً اإىل �سور اأ�رسطة الفيديو.
ون���رست اأع��داد اإ�سافي��ة م��ن ال�رسط��ة واجلي�س يف 
املناط��ق الت��ي �سه��دت اأعم��ال عن��ف فيم��ا رفع��ت 
ال�سلط��ات حظ��ر التج��ول الليل��ي يف خمتل��ف اأنحاء 

الب�د �سباح اليوم االأربعاء.
خوف

لكن امل�سلم��ني يف االإقليم ال�سمايل الغربي يف الب�د 
الي��وم  يغ��ادروا منازله��م  يزال��ون خائف��ني ومل  ال 
االأربع��اء، بعدما قام مثريو اأعمال ال�سغب بقتل رجل 
يف وق��ت متاأخ��ر االإثن��ني، اأثن��اء تخريبه��م ع�رسات 
بينغريي��ا حي��ث  امل�ساج��د. ويف  املتاج��ر وبع���س 
�سارك حواىل األف��ي �سخ�س يف اأعمال التخريب، قال 
رج��ل الدين امل�سل��م "اأم.اآي.اأم" �سديق، اإن امل�سلمني 
خائف��ون. وق��ال، اإن امل�سلم��ني "ال يزال��ون خائفني 

م��ن اخلروج من منازلهم". م��ن جهته قال املتحدث 
الع�سكري اتاباتو، اإن ق��وات االأمن تعتقل جمموعات 
�سغ��رية م��ن االأ�سخا���س الذي��ن ي�ستبه اأنه��م مثريو 

اال�سطرابات وت�سلمهم لل�رسطة.
ويتم توقيفه��م مبوجب قوانني الطوارىء التي تن�س 
عل��ى اأحكام ت�سل اإىل ال�سجن 10 �سنوات كما اأو�سح 

املتحدث با�سم ال�رسطة غونا�سيكريا.
وب��ني املوقوف��ني امي��ث ويرا�سين��غ م��ن الغالبي��ة 
البوذية يف �رسي�ن��كا، والذي اأوقف ب�سبب دوره يف 
اأعمال �سغب مماثلة يف مار�س )اآذار( ال�سنة املا�سية 

يف اإقليم كاندي و�سط الب�د.
وهن��اك موقوف اآخر مت التعريف عنه على اأنه نامال 
كومورا، وهو من�سق م��ن اجلي�س و�س�ح اجلو، ب�سبب 
دوره يف توجي��ه مث��ريي ال�سغ��ب. وه��و موقوف يف 

دائرة التحقيقات اجلنائية.
يف ه��ذا الوقت اأدخل��ت ال�رسطة اأي�سًا ع��دة تغيريات 
عل��ى هيكلية قيادته��ا عرب نقل مواق��ع عمل �سباط 
كب��ار يف املناط��ق الت��ي �سه��دت ا�سطراب��ات بع��د 

اتهامهم بعدم التحرك للتعامل مع مثريي ال�سغب.

ومت و�سع دائرة التحقيق االإرهابي حتت �سلطة رئي�س 
دائ��رة التحقيق��ات اجلنائ��ي رايف �سينيفريات��ن، م��ا 

يعطيه �س�حيات اإ�سافية للتعامل مع امل�سبوهني.
ندد رئي�س الربملان كارو غايا�سوريا باأعمال العنف 

داعيًا اإىل الهدوء.
وق��ال يف بيان، اإن "الهجمات عل��ى م�ساجد واإحراق 
منازل ومتاجر، والهجمات عل��ى اأ�سخا�س اأبرياء ال 

ميكن التغا�سي عنها يف مطلق االأحوال".
وح�سلت الهجمات يف �سهر رم�سان.

وحال��ة الط��وارىء �سارية يف الب�د من��ذ التفجريات 
خ���ل عيد الف�س��ح كما منحت ق��وات االأمن �سلطات 

معززة العتقال م�سبوهني.
حجب من�سات التوا�سل

الناظم��ة  الهيئ��ة  اإن  االإنرتن��ت،  م��زودو  وق��ال 
ل�ت�س��االت و�سعت اأم�س الث�ثاء، احلجب املفرو�س 
عل��ى و�سائ��ل التوا�س��ل االجتماع��ي لي�سم��ل توي��رت 
بع��د حجب من�س��ات في�س بوك ووات�س��اب ويوتيوب 
وان�ستاغ��رام، ملن��ع انت�سار الر�سائ��ل املحر�سة على 

اأعمال العنف.
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وحدات الجيش السوري تبسط سيطرتها على بلدة 
الحويز بريف حماة

دخل��ت وح��دات من اجلي���س ال�س��وري اإىل بلدة احلوي��ز بريف حم��اة ال�سمايل 
الغرب��ي، اإث��ر مع��ارك عنيف��ة مع م�سلح��ي تنظيم "جبه��ة الن���رسة" وحلفائه 

ا�ستمرت منذ منت�سف ليل الث�ثاء.
وقال��ت م�س��ادر �سحفية اأن وحدات الهند�سة دخل��ت اإىل البلدة اال�سرتاتيجية، 
وب��داأت على الفور عمليات مت�سيطها الإزال��ة االألغام واملفخخات والت�رسيكات 

التي خلفتها )الن�رسة( يف اأحياء البلدة.
وب��داأ اجلي�س ال�س��وري منت�سف ليل الث�ث��اء- االأربعاء با�سته��داف اخلطوط 
االأمامي��ة لتنظيم جبهة الن�رسة يف بلدة احلويز بريف حماة ال�سمايل الغربي، 
واأظه��ر مقط��ع فيديو ح���رسي ح�سلت علي��ه �سبوتنيك من اخلط��وط االأمامية 
جلبه��ات القتال، انط�ق عملية التمهيد الن��اري ودك حت�سينات ود�سم تنظيم 

جبهة الن�رسة وحلفائه يف حميط بلدة احلويز.
وم�ساء  الث�ثاء، اأعلن علي طه قائد اإحدى جمموعات االقتحام العاملة باإمرة 
العمي��د �سهيل احل�سن )امللقب بالنمر( ب��دء العملية الع�سكرية لتحرير )احلويز( 

وقرى اأخرى تابعة لها على املحور ال�سمايل الغربي ملحافظة حماة.

وكان اجلي�س ال�سوري قد حرر بلدة احلمرا واملطار ال�رساعي الزراعي يف �سهل 
الغ��اب بري��ف حماة ال�سم��ايل. وقال قائد عملي��ات قوات النم��ر العقيد يون�س 
حممد اأثن��اء عملية اقتحام )احلمرا( اإن اجلي�س �سيتجه )اإىل مدينة احلويز وما 
بع��د احلوي��ز..( التي تع��د خزانا رئي�سي��ا مل�سلحي جبهة الن���رسة بريف حماة 
ال�سم��ايل الغربي. وبداأ اجلي�س العربي ال�س��وري منذ �سباح ال�ساد�س من ال�سهر 
اجل��اري، عملي��ة ع�سكرية يف ريف حم��اة ال�سمايل، ونقل ع��ن م�سدر ع�سكري 
�س��وري تاأكي��ده اأن اجلي�س ال�س��وري لن يبقى يف مو�سع ال��رد على ا�ستفزازات 
امل�سلح��ني واعتداءاته��م واأن عملية تطهري املنطق��ة منزوعة ال�س�ح )كمرحلة 

اأوىل( باتت �رسورة ال ميكن تاأجيلها.
وت�سيطر "هيئة حترير ال�سام" الواجهة احلالية لتنظيم "جبهة لن�رسة" املوايل 

لتنظيم "القاعدة" االإرهابي، على خمتلف مدن وبلدات حمافظة اإدلب.
واإىل جان��ب هيئ��ة حتري��ر ال�س��ام "جبه��ة الن���رسة"، تنت�رس يف ريف��ي حماة 
ال�سم��ايل وال�ذقية ال�سم��ايل ال�رسقي ع��دة تنظيمات اإرهابي��ة تتقا�سم معها 
النف��وذ عل��ى املنطق��ة ك��� "حرا���س الدي��ن"، واحل��زب االإ�س�م��ي الرتك�ستاين 
)ال�سين��ي(، و"اأن�س��ار التوحي��د" املباي��ع ل�"داع���س"، وف�سائ��ل اأخ��رى م��ن 

جن�سيات عدة.
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