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نورس للدراسات

من قتلى حرستا اليوم اللواء ركن بالل بالل من قرية ام العظام يسكن حي
الزهراء بحمص
هالك العميد بشار حالق من كفر سجنة في ريف ادلب الجنوبي في دير
الزور

دير الزور :اشتباكات عنيفة في محيط تل بروك المطل على اللواء  137من الجهة الغربية
دير الزور :تنظيم الدولة يسيطر على مبنى وحاجز الكهرباء ورحبة الدبابات في جبل مدينة دير الزور شمال غربي
المطار
دير الزور :طائرات التحالف قامت منذ يوم السبت بقصف مواقع لتنظيم الدولة في دير الزور لمنع التنظيم من التقدم
باتجاه مطار دير الزور
دير الزور :هالك قائد ميليشيا الدفاع الوطني ببلدة الجفرة عادل
عزيز

دير الزور :هالك المالزم اول أسامة محمد نعمان من قرية جليتي
بانياس

الغوطة الشرقية :ميليشيا األسد تحاول التقدم على جبهة البحارية في الغوطة الشرقية

ريف حلب الشرقي 10 :قتلى و  25جريحا بينهم أطفال ونساء حصيلة استهداف الطيران التركي لسوق بلدة تادف قرب
مدينة الباب
ريف دمشق :تكثيف الطيران المروحي للميليشيات االسدية ضرباته الجوية على قرى عين الفيجة ودير مقرن في وادي
بردى بالتزامن مع استهداف مستمر لكل من مضايا وبقين بالرشاشات الثقيلة وقذائف المدفعية

هالك المالزم :فراس تركماني رامي دبابة اثناء محاولة الميليشيات
االسدية التقدم في عين الفيجة بوادي بردى صباح اليوم

استشهاد العقيد المنشق حمود دوكة من بلدة رنكوس خالل المعارك الدائرة
مع الميليشيات اإليرانية في منطقة وادي بردى

دير الزور :هالك العقيد سومر حمود

توزع السيطرة في جبل االكراد بريف الالذقية حتى تاريخ 2017/1/18

كتائب الثوار تستهدف مواقع الميليشيات اإليرانية في ريف الالذقية بصواريخ الغراد ردا على قصف الطيران الروسي
عدة غارات على مواقعهم بمحاور كباني في جبل االكراد

ريف حلب الشرقي :الميلشيات االسدية تسيطر على قريتي الشحرور وعفرين الباب غرب مدينة الباب يبدو اليوم ان
تحرك الميليشيات االسدية هدفه ابتالع جيب تنظيم الدولة الممتد غرب الباب
نقوم حاليا بالتحقيق من إمكا نية ان تكون الميليشيات االنفصالية الكردية هي التي تتحرك تحت غطاء الميليشيات االسدية
إيران :بسبب شح النفط في مناطق الميليشيات االسدية ستقوم إيران بارسال  3ناقالت نفط شهريا للميليشيات لدعم قطاع
الكهرباء
ريف حلب الشمالي :غارات جوية تركية – روسية مشتركة على مواقع تنظيم الدولة في الباب
دير الزور :تأكيد وجود عناصر لحزب إيران اللبناني في دير الزور حيث قتل اليوم احدهم ويدعى زين بقججي
جبهة فتح الشام وفي بيان لها تتبنى العملية التي حصلت يوم الخميس
 2017/1/12ضد  16مستشار روسي داخل المربع األمني في كفر
سوسة بالعاصمة دمشق

دمشق :وزارة الكهرباء لميليشيا األسد تبدا باستبدال مصابيح عواميد انارة الطرق باالليدات لتوفير الكهرباء
حيث تعاني الميليشيات من نقص حاد في الطاقة
وادي بردى :قتلى للميليشيات االسدية خالل محاولتها اقتحام قرية عين الفيجة في وادي بردى بريف دمشق
أيضا ت حاول ميليشيات ايران اللبنانية تطويق ثوار وادي بردى بالسيطرة على راس الصيرة
الموصل :اتبعت أمريكا سياسة تدمير احياء الموصل لتسهيل دخول الميليشيات الشيعية حيث عانت وما زالت تعاني من
التقدم البري في الموصل

جامعة الموصل

الهالك من حزب إيران اللبناني في دير الزور زين العابدين
بقججي

