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Bombardeios
russos matam
dezenas de
civis na Síria
Rússia atacou zonas controladas pelo Estado Islâmico.
Ataques deixaram 44 mortos e dezenas de feridos, diz ONG.
Da France Presse

Ao menos 44 civis morreram e dezenas ficaram feridos na
quartafeira (27) em bombardeios russos sobre zonas controladas
pelo grupo jihadista 
Estado Islâmico
(EI) nas regiões norte e leste
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da Síria, informou o Observatório Sírio dos Direitos Humanos
(OSDH).
De acordo com o balanço da ONG, divulgado nesta quintafeira (28), 29 civis,
incluindo três crianças e nove mulheres, morreram em bombardeios contra
vilarejos sob controle do EI na província de Deir Ezor (leste) e contra um bairro da
cidade de mesmo nome.
Além disso, 15 civis, entre eles cinco irmãos menores de idade, morreram em
ataques da aviação russa contra a localidade de AlBab, reduto do EI na província
de Aleppo (norte), e seus arredores.
AlBab, 30 km ao sul da fronteira turca, caiu nas mãos dos rebeldes em julho de
2012 e sob o controle do EI em novembro de 2013.
O exército do regime sírio, apoiado pela R
ússia
, está a 8 km de AlBab, um dos
principais redutos da organização extremista na província, segundo o OSDH.
Nunca havia chegado tão perto da localidade desde 2012.
A Rússia executa uma intensa campanha de bombardeios na Síria desde 30 de
setembro em apoio ao regime do aliado B
ashar alAssad
. Os insurgentes e os
países ocidentais acusam com frequência Moscou de atacar grupos não
jihadistas e de provocar vítimas civis.
Os bombardeios russos provocaram mais de 3.000 mortes, quase 40% de civis, de
acordo com um balanço do OSDH, que tem uma ampla rede de fontes na S
íria
.
A ONG afirma que consegue distinguir os bombardeios da aviação do regime, dos
executados pela coalizão antijihadista internacional ou pela Rússia com base no
tipo de avião ou munição utilizados.
ESTA É A NOTÍCIA DA”FRANCE PRESS”, MAS EXISTE UM VÍDEO INDUBITÁVEL
NO QUAL UM GENERAL AMERICANO PEDE DESCULPAS AOS CIDADÃOS DOS
EUA E ÀS NAÇÕES UNIDAS POIS : “A AVIAÇÃO AMERICANA ATINGIU POR
ENGANO HOSPITAIS DA ONU”.

EU VI O VÍDEO !!!

NO ENTANTO, A MÍDIA

COMPRADA CONTINUA AFIRMADO QUE OS RUSSOS E O EXÉRCITO SÍRIO
MATAM CIVIS DE PROPÓSITO OU NÃO, COM O FITO DE DESTRUIR BASES DO
ESTADO ISLÂMICO. QUEM ESTÁ DIZENDO A VERDADE?
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Ataques em
Aleppo, na
Síria, atingem
mesquita e
clínica
Rebeldes mataram pelo menos 15 na mesquita nesta sexta.
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Vários ficaram feridos no ataque à clínica 
(REBELDES, ISTO É,
O EXÉRCITO QUE LUTA CONTRA O GOVERNO SÍRIO, MATOU,
DESTRUIU MESQUITA E CLÍNICA MÉDICA. E A NOTÍCIA FOI
DADA POR FONTE CONFIÁVEL, NÃO POR MÍDIA
COMPRADA).
Do G1, em São Paulo

Sírios carregam desta sextafeira (29) corpo encontrado entre destroços após ataques que atingiram
Aleppo, no norte do país (Foto: Ameer Alhalbi / AFP)

Bombardeios atingiram uma clínica e uma mesquita em Aleppo, no
Norte da Síria, nesta sextafeira (29). O ataque rebelde contra a
mesquita, que fica na área controlada pelas forças governamentais,
deixou pelo menos 15 mortos, de acordo com a Associated Press.

5

O bombardeio contra a clínica provocou graves danos no edifício e
deixou vários feridos. Ele foi registrado pouco mais de 24 horas
depois de um bombardeio contra um hospital apoiado pela ONG
Médicos Sem Fronteiras (MSF), nesta mesma zona rebelde.
Segundo o Observatório Sírio para os Direitos Humanos, subiu
para 31 o número de vítimas no ataque ao hospital AlQuds. Nesta
semana, cerca de 200 civis morreram, segundo a ONG.

Entre os mortos no ataque ao hospital estão três crianças e três
médicos, de acordo com informações divulgadas pela rede
americana CNN na manhã da quintafeira (
A NOTÍCIA TEM DUAS
FONTES: “AL JAZEERA E A ONU, POR UM LADO; E A

“ASSOCIATED PRESS”. “THE GLOBE”, COMO ESPERADO, DEU A
VERSÃO “OFICIAL DA ONU...ABAIXO DOU A NOTÍCIA SEGUNDO
AS FONTES USADAS PELA MÍDIA COMPRADA:)
A emissora "Al Jazeera" e a ONU atribuíram o ataque contra o
hospital de Al Quds às forças governamentais. Um dos últimos
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pediatras que havia na região, o doutor Wasem Maaz, estava no
hospital e morreu no ataque.
O FATO É QUE A RÚSSIA E O GOVERNO SÍRIO
RECONQUISTARAM PALMIRA. AGORA É A HORA DE
RECONQUISTAR ALEPPO, E É POR ISTO QUE OBAMA ESTÁ EM
CÓLICAS POR CAUSA DO AVANÇO DA RÚSSIA E DE ALASSAD
SOBRE O ESTADO ISLÂMICO E SEU ALIADO: OS REBELDES
SÍRIOS.

G1
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Regime sírio
retoma toda a
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cidade de
Palmira do
Estado
Islâmico
Patrimônio mundial, cidade era controlada por jihadistas desde
maio de 2015.
Informação foi confirmada pela mídia estatal e por agências de
notícias.
Do G1, em São Paulo
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Forças leais ao ditador Bashar alAssad com a bandeira síria nas cercanias da histórica cidade de
Palmira (Foto: SANA/Reuters)

As forças sírias retomaram neste domingo (27) o controle de
Palmira e conseguiram expulsar os jihadistas do Estado Islâmico
(EI), informaram a mídia estatal síria e a ONG Observatório Sírio
para Direitos Humanos. O grupo radical havia conquistado a
histórica cidade em maio de 2015.
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(VEJAM QUE É NO MESMO DIA DESTA HISTÓRICA VITÓRIA
DO GOVERNO LEGÍTIMO QUE A MÍDIA “COMPRADA” ACUSA
A SÍRIA E A RÚSSIA DE MATAREM CIVIS. PARECE QUE É O
DESESPERO DIANTE DA DERROTA DO “OCIDENTE” FACE À
ESTRATÉGIA RUSSA DE DEVOLVER A SÍRIA AO SEU
GOVERNO LEGÍTIMO).

ESTADO ISLÂMICO
O que está por trás do grupo radical

●

conheça o estado islâmico

●

as estratégias

●

o que é um califado

●

quem é o 'califa' do grupo

●

combate a alvos sem armas

●

batalha campal

●

outros grupos terroristas

●

'terrorismo viral'

Um oásis no meio do deserto, Palmira é
considerada patrimônio mundial da humanidade
pela Unesco. A tomada da cidade pelo EI teve
grande repercussão mundial.
De acordo com o Observatório Sírio, na manhã
deste domingo (horário local) ainda se ouviam
disparos na parte oriental de Palmira. As forças do
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EI, no entanto, abandonaram a cidade, e o controle
passou para o governo sírio.
"Após violentos combates noturnos, o exército
controla totalmente a cidade de Palmira, inclusive
a parte antiga e a parte residencial", disse uma
fonte militar à agência de notícias France Presse
(NOVAMENTE, A NOTÍCIA VERDADEIRA É DADA PELA AGÊNCIA
FRANCE PRESS...QUE DEPOIS DO ATENTADO TERRORISTA À
FRANÇA, RESOLVEU MUDAR DE LADO: DEIXOU DE MANDAR
ARMAS E DINHEIRO PARA OS “REBELDES” E PASSOU A
APOIAR PÚTIN E ASSAD).
As unidades de engenharia do exército passaram a desativar
dezenas de bombas e minas no interior da cidade antiga  onde
estão numerosos tesouros históricos , segundo a mesma fonte
militar. Parte dessas relíquias foi destruída pelo EI.
O Observatório Sírio informou que mais de 400 jihadistas e ao
menos 180 membros das forças do regime sírio morreram
durante os combates por Palmira, que se iniciaram em 7 de
março. A ONG conta com uma rede de voluntários na 
Síria
.
As forças terrestres contaram com apoio de aviões e
helicópteros sírios e russos, além de artilharia, que
bombardearam as posições do Estado Islâmico na cidade. O
presidente russo,
Vladimir Putin
, é o maior aliado do ditador sírio,
Bashar AlAssad.
O exército sírio já havia recuperado neste sábado (25) a cidadela
de Palmira
, uma fortaleza que tem vista para toda a cidade
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histórica, e havia 
relatos de combatentes do Estado Islâmico
deixando a cidade desde sexta (24)
.

(NATURALMENTE, DEPOIS DESTA VITÓRIA, O ALVO AGORA É
ALEPPO. A RECONQUISTA DE PALMIRA FOI NOTICIADA COM
ALEGRIA POR GRANDE PARTE DA IMPRENSA OCIDENTAL,
ENTÃO, A “OPOSIÇÃO” ESTÁ TENTANDO DESMORALIZAR A
RÚSSIA E O GOVERNO SÍRIO NO QUE ESTÃO FAZENDO PARA
RECONQUISTAR ALEPPO. COMPREENSÍVEL, NÃO?)

Foto divulgada pela agência de notícias oficial da Síria (SANA) mostra soldados durante o
confronto entre as forças de combate sírias e o Estado Islâmico nas cercanias da histórica cidade
de Palmira (Foto: SANA/AP)

Derrotas relevantes
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A retomada de Palmira representa mais uma derrota para o
Estado Islâmico
, que há dois dias perdeu um importante líder,
morto pelos Estados Unidos.
Abdel Rahmane alQaduli, considerado o número 2 do EI, morreu
durante um ataque aéreo na sexta. O Departamento de Justiça
dos EUA oferecia US$ 7 milhões de recompensa por informações
sobre AlQaduli, e ele figurava na lista de potenciais sucessores
de Abu Bakr alBaghdadi  líder e fundador da organização.
"Estamos eliminando sistematicamente o círculo de líderes do EI.
O exército americano matou vários terroristas importantes do EI
nesta semana, incluindo Haji Iman [apelido de Abdel Rahmane
alQadul]", afirmou o secretário de Estado americano, Ashton
Carter 
(CLARO QUE OS AMERICANOS NÃO PODIAM FICAR DE
FORA! ENTÃO, SE ALGO DEU CERTO, A NOTÍCIA DEVE

NECESSARIAMENTE INCLUIR AS FORÇAS DOS EUA rsrsrs).
Destruição de templos
Palmira abriga ruínas de uma grande cidade, que foi um dos maiores centros
culturais do mundo antigo. Antes da guerra civil na Síria, iniciada em 2011, as
ruínas de Palmira, o mais belo sítio arqueológico do país, recebiam 150 mil
turistas por ano. A cidade fica na província de Homs, a 215 quilômetros de
Damasco.
Em agosto, jihadistas do E
I explodiram o templo de Bel, o mais importante do
conjunto arqueológico de Palmira
, conhecido como "pérola do deserto". O
portavoz da ONU Stéphane Dujarric condenou "a destruição injustificada de
um conjunto de valor inestimável para nosso patrimônio mundial comum".
Dias antes, 
EI havia destruído o templo de Baalshamin, o segundo mais
importante da cidade
. O templo de Baalshamin – o deus do céu fenício –
começou a ser construído no ano 17 e posteriormente foi ampliado pelo
imperador romano Adriano em 130.
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Em foto de 14 de março de 2014, sírios caminham pela antiga cidade de Palmira (Foto: Joseph
Eid/AFP)

POIS É...AS VITÓRIAS SE SUCEDERAM UMA APÓS OUTRA,
DEPOIS QUE OS RUSSOS MANDARAM SUA AVIAÇÃO EM
AUXÍLIO DO ALIADO SÍRIO. ISTO, EVIDENTEMENTE,
INCOMODA OS EUA E SEUS ALIADOS. MAS, COMO DISSE O
MARECHAL CAMBRONE AO DUQUE DE WELLINGTON
QUANDO SUGERIU SUA RENDIÇÃO: “QUE SE VONT À LA
MEDE !!!”

