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GMT 13:19 ،2011 ،آآخر تحديث:  ااألحد، 27 ماررسس/ آآذذاارر

قالت االحكومة االسوررية إإنن 12 شخصا قتلواا �� أأعمالل االعنف اال�� شهدتها مدينة
االالذذقية االساحلية أأمس االسبت.

ووأأضافت أأنن مسلح�� مجهول�� هاجمواا أأحياءء �� االالذذقية ووأأطلقواا االرصاصص من أأسطح
االمبا�� ما أأددىى إإ�� تروويع االسكانن.

ووُقتل �� أأعمالل االعنف 10 أأشخاصص من االسكانن بمن فيهم أأفراادد ااألمن
ووعن��اانن من "االقناصة االمجهول��" حسب ووكالة ااألنباءء االسوررية.

ووأأضافت ووكالة ااألنباءء االحكومية أأنن نحو 200 شخص جرحواا، معظمهم
من قوااتت ااألمن.

وون��تت االسلطاتت االسوررية ووحدااتت من قوااتت االجيش �� االالذذقية ليلة
االسبت �� أأعقابب يومم من أأعمالل االعنف وواالفو�� تباددلل خالله االمحتجونن

وواالحكومة ااالتهاماتت بشأنن االمسؤوولل عن االعنف وواالتحريض عليه.

ووأأكد شهودد وونشطاءء لوكالة ااألسوشييتد برسس ررفضواا االكشف عن
هوياتهم خوفا من ااالنتقامم اانتشارر قوااتت االجيش �� االالذذقية.

ووكانت االحكومة االسوررية قالت أأمس االسبت إإنن مسلح�� هاجمواا
االسكانن �� االالذذقية اال�� تضم طواائف مختلفة ما أأددىى إإ�� مقتل ااثن�� ع�� ااألقل بن��اانن

قناصة مجهول��.

ووااتهم محتجونن االقوااتت االحكومية بفتح االن��اانن عليهم، ووقالل نشطاءء إإنن بعض
االمتظاهرين أأحرقواا عجالتت سياررااتت ووهاجمواا بعض االمحالتت االتجاررية ووأأ��مواا

االن��اانن �� مكتب تابع لحزبب االبعث االحاكم.

ووقالل عمارر االقر�� ووهو معاررضض سورريي منفي �� م�� وويرأأسس االمنظمة االوطنية لحقوقق
ااإلنسانن االسوررية إإنن ع��ااتت شارركواا �� االمس��ااتت ااالحتجاجية قبل أأنن ي��عواا ��

مهاجمة مقرااتت تابعة لحزبب االبعث االحاكم �� االالذذقية.

وويسكن �� االالذذقية نحو نصف مليونن شخص إإذذ ي��كز سكانن من االطائفة االسنية ��
االمناطق االح��ية �� ح�� يقطن سكانن من االطائفة االعلوية �� االقرىى االمجاووررةة للمدينة،
باإلضافة إإ�� ووجودد أأقلية مسيحية ووسكانن من أأصولل تركية وومجموعاتت إإثنية أأخرىى.

تم أأررشفة هذه االصفحة وولن نقومم بتحديثها.
االمزيد عن أأررشفة االصفحاتت (باللغة ااإلنجل��ية).

رراادديو مبا��تلفزيونن مبا��

سوررية: مقتل 12 �� االالذذقية

رروواابط ذذااتت صلة

�� اانتظارر كلمة االرئيس: أأسئلة سوررية
كث��ةة تنتظر إإجاباتت

سوررية: هل لقوىى االمعاررضة ووجودد؟

سوررية: ااألسد يأمر باإلفرااجج عن
االمعتقل�� �� ااالضطرااباتت ااألخ��ةة

ااقرأأ أأيضا

موضوعاتت ذذااتت صلة
قضايا اال��قق ااألووسطسوررية طواائف مختلفة

رراادديو ووتلفزيوننصوررفيديوتقاررير خاصةمجلةااقتصاددررياضةفنوننعلوممشارركك برأأيكاالعالمااألخبارر االرئيسية
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االتقاررير أأفاددتت بوقوعع موااجهاتت ب�� االمؤيدين للرئيس ااألسد
وواالمناووئ�� له.

ووهاجم متظاهروونن أأمس االسبت مخفراا لل��طة وومقارر
لحزبب االبعث �� بلدةة طفس اال�� تبعد نحو 10

كليوم��ااتت شمالل مدينة ددررعا االحدووددية مع ااألررددنن اال��
اانطلقت منها مس��ااتت ااحتجاجية مناووئة للحكومة

ووتوااصلت ع�� مدىى أأك�� من أأسبوعع كامل.

ووقالل ناشط �� ددررعا لوكالة ااألسوشييتد برسس، ااألحد، إإنن
نحو 1200 شخص ينظمونن ااعتصاما صامتا �� االجامع

االعمريي ح�� ااآلنن.

ووأأضافف اانن قوااتت االجيش وواال��طة تحا�� االمنطقة �� ظل جو متوتر مع االمحتج�� لكن
لم تردد تقاررير باندالعع أأعمالل عنف.

ووتابع قائال "أأعتقد أأنهم سيهاجمونن ااعتصامنا �� االقريب االعاجل".

ووُيذكر أأنن اامتداادد االعنف إإ�� مدينة االالذذقية اال�� يقطنها سكانن من طواائف مختلفة له
دداللة خاصة.

ووتتهم االحكومة االسوررية االشيخ يوسف االقرضاوويي
ووهو ررجل ددين له شعبية كب��ةة وويقيم �� قطر

بالتحريض ع�� أأعمالل االعنف.

ووقالت مستشاررةة االرئيس االسورريي، بثينة شعبانن، إإنن
االقرضاوويي حرضض االسنة ع�� االتمردد ع�� االحكومة

االسوررية من خاللل خطبة االجمعة.

ووكانن االقرضاوويي أأشادد "بالثوررةة االسوررية" متقداا االنظامم االسورريي.

ووأأضافت شعبانن أأنن كالمم االقرضاوويي مسؤوولل عن ااندالعع ااالضطرااباتت �� االالذذقية ووأأنن
"االمدينة لم تشهد أأيي ااضطرااباتت قبل خطبة االجمعة".

ووتابعت خاللل لقائها مع االصحفي�� أأنن "كلماتت االقرضاوويي مثلت ددعوةة ووااضحة وومبا��ةة
لل��ااعع االطائفي".

�� اانتظارر كلمة االرئيس: أأسئلة سوررية كث��ةة تنتظر إإجاباتت
سوررية: هل لقوىى االمعاررضة ووجودد؟

سوررية: ااألسد يأمر باإلفرااجج عن االمعتقل�� �� ااالضطرااباتت ااألخ��ةة
سوررية: ووعودد بدررااسة مطالب أأها�� ددررعا ووتضارربب بشأنن أأعداادد االقت��

سوررية: هل تتصاعد ااالحتجاجاتت؟
هيومانن رراايتس ووووتش: سقوطط 5 متظاهرين �� سوررية ع�� يد قوااتت ااالمن

قضايا اال��قق ااألووسط سوررية، 

تحريض

عوددةة إإ�� بدااية االصفحة

ااقرأأ أأيضا
رروواابط ذذااتت صلة

28.03.11

25.03.11

25.03.11

24.03.11

22.03.11

21.03.11

موضوعاتت ذذااتت صلة

منتجاتت ووخدماتت
موااقعنا بلغاتت أأخرىى
رروواابط ل�� �� ��
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