
العملیة العسكرية لحماية دونباس
تغطیة مباشرة ألحداث إقلیم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمھوريتي

دونیتسك ولوغانسك الشعبیتین، وأخبار الالجئین القادمین من إقلیم دونباس إلى روسیا.

بإشراف مباشر من "الجوالني"... الدفعة الثانیة
من المسلحین األجانب تغادر إدلب نحو أوكرانیا

GMT 28.03.2022 12:44

تابعنا عبر

غادرت، يوم أول أمس السبت، دفعة جديدة من المسلحین األجانب في
تنظیمات "حراس الدين" و"أنصار التوحید" و"ھیئة تحرير الشام" من ريف

إدلب شمال غربي سوريا، باتجاه أوكرانیا.

مصادر خاصة أكدت لـ "سبوتنیك" أن عدد المسلحین الذين غادروا إلى أوكرانیا بلغ
87 مسلحا على دفعتین، ومعظمھم من الجنسیات العراقیة والشیشانیة والتونسیة

والفرنسیة.
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خبیرة تغذية تتحدث عن سبب نمو "الكرش" من اإلجھاد العصبي وكیفیة التخلص منه13:53

میدينسكي: أوكرانیا تخلت عن رغبتھا في إعادة شبه جزيرة القرم ودونباس بالوسائل العسكرية
عربي
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وكشفت المصادر أن المسلحین الـ 87 جمیعا كانوا ينتمون لتنظیم "داعش"
اإلرھابي سابقا قبل اندماجھم في تنظیماتھم الجديدة، مؤكدة أنھم "على

المستوى القتالي، يمتلكون خبرة عالیة في حرب العصابات".

وتولت "ھیئة تحرير الشام"، الواجھة الحالیة لـ تنظیم "جبھة النصرة" اإلرھابي في
إدلب، نقلھم يومي الخمیس والجمعة إلى مدينة سرمدا (5 كم شرق الحدود

السورية التركیة)، لیدخلوا بعدھا األراضي التركیة يوم أول أمس السبت، باتجاه
أوكرانیا.

وأكدت المصادر أن المدعو أبو محمد الجوالني، (األمیر العام لتنظیم جبھة النصرة)
اإلرھابي في إدلب، عقد -شخصیا- على مدار األسبوع الماضي، سلسلة اجتماعات

مع متزعمین في عدة تنظیمات مسلحة داخل أحد الجوامع وسط مدينة إدلب،
حثھم خاللھا على تشجیع (الجھاد) في أوكرانیا ضد القوات الروسیة، مضیفة بأن

"الجوالني تعھد شخصیا خالل تلك االجتماعات، بتأمین احتیاجات عوائل المسلحین
بشكل كامل حتى عودتھم من أوكرانیا".

وركز الجوالني خالل لقاءاته على المسلحین األجانب في المجموعات المسلحة
الناشطة في إدلب، مشددا على رفضه خروج المسلحین المحلیین في الدفعات

الحالیة للقتال في أوكرانیا.

ووفقا للمصادر، فقد حث الجوالني مجتمعیه بضرورة تشجیع (زمرة معینة) من
المسلحین األجانب للسفر إلى أوكرانیا، وفي مقدمھم أولئك الذين تسببوا بـ

(الفتن)، ملمحا بذلك إلى الصدامات الفصائلیة التي شھدتھا إدلب أخیرا.

الخارجیة الروسیة: سیتم تدمیر الجماعات المسلحة من
المرتزقة والمتطوعین األجانب
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