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 عش#'/ 'لقتلى $'لج#حى في تفج"# س"ا#ت"6 'ثناء 'حتفاال/ «'لن$#$.» بم+"نة 'لحسكة 'لس$#"ة
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ب#$)3 ـ )كاال3: قاA *لم$ص" *لس)$I لحق)G *إلنساE 9مD *لجمعة 9C 20 س)$#ا على *ألقA قتل)* في تفج#$ س#ا$ت#9 ملغ)مت#9 *ثناء *حتفاال3 بالعا/
*لج"#" بالتق)#/ *لفا$سي (ع#" *لن)$)O) في م"#نة *لحسكة *لتي #غلN على سكانMا *ألك$*" بشماA ش$G س)$#ا.

)EضاW *لم$ص" *لIR #تابع *لح$N *ألVل#ة *لس)$#ة *لمستم$! منE R$بع سن)*9E 3 80 شخصا TخE 9#$ص#ب)* في *لMج)/ *لIR نفQR تنP#/ *ل")لة
*إلسالم#ة.

)#حPى ع#" *لن)$)O بأVم#ة في *لثقافة *لك$"#ة ح#\ #تجمع *لناD للعN )*ل$ق] )تنا)A *ألZعمة في س)$#ا.
)قاA *لتلفO#)9 *لس)$9C I *لقنبلت#9 *نفج$تا في حي *لمفتي في *لم"#نة.

Aقا IRج)/ *لMضا مس^)ل#ة *ل#E ل")لة *إلسالم#ة* /#Pس)$#ا تن G$ش Aفي شما Aلك$"#ة *لتي تعم* Nلمتح"\ باس/ )ح"*3 حما#ة *لشع* A#خل $("#$ Aحم(
.AفاZم9 *لنساء )*أل Qضحا#ا /P9 معC

)ب$O ")$ )ح"*3 حما#ة *لشعN كش$#` $ئ#سي للتحالW *لIR تق)"Q *ل)ال#ا3 *لمتح"! ض" تنP#/ *ل")لة *إلسالم#ة في س)$#ا. 
QRMل")لة *إلسالم#ة على م)*قع ل* /#Pا تنVRجما3 نفV في aلمسلح#9 *لم)*ل#9 ل*( I$(ا/ *لسPكث$ م9 سبع#9 عنص$* م9 ق)*3 *لن* Aقت b$خE ةMم9 ج

*لق)*3 في $#في حم] )حما! ()سZ) خالA *لساعا3 *ال$بع )*لعش$#9 *لماض#ةc بحسN *لم$ص" *لس)$I لحق)G *النسا9.
)قاA م"#$ *لم$ص" «قتE Aكث$ م9 سبع#9 عنص$* م9 ق)*3 *لنPا/ )*ل"فاd *ل)Zني في Vجما3 نفVRا تنP#/ *ل")لة *إلسالم#ة خالA *لساعا3 *ال$بع

)*لعش$#9 *لماض#ة على ح)*جO )م)*قع لق)*3 *لنPا/ في منZقة *لسخنة في $#W حم] *لش$قي )منZقة *لش#خ VالA في $#W حما! *لش$قي».
)*)ضح *9 «معP/ *لقتلى سقZ)* في $#W حما! (نح) خمس#9 قت#ال)c ب#نما قتA *آلخ$)9 في $#W حم]»c مش#$* *لى سق)Z ع"" ل/ #ح"" م9 عناص$

.I"اMلج* /#Pلتن*
)تس#Z$ ق)*3 *لنPا/ على معP/ محافPتي حم] )حما!V( cنا` )ج)" مح")" لتنP#/ *ل")لة *إلسالم#ة في *ل$#W *لش$قي لكA م9 *لمحافPت9#.
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