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دمشق :هالك العمٌد آصف بدور فً القابون تم اغتٌاله من قبل مجهولٌن المقبور
من قرٌة فاحل برٌف حمص
دٌر الزور :اشتباكات عنٌفة منذ الصباح عند دوار البانوراما فً دٌر الزور فً
محاولة لتنظٌم الدولة التقدم
دٌر الزور  :مٌلٌشٌات األسد تقوم بقتل من ٌهرب من جبهاتها

والٌوم تم تأكٌد مقتل قاسم محمد العبد المحسن من الدفاع الوطنً من قبل عناصر الفرقة  71أثناء هروبه
الرقة :اشتباكات عنٌفة جدا فً قرٌة السوٌدٌة كبٌرة شمال غرب سد الطب قة بٌن تنظٌم الدولة والمٌلٌشٌات االنفصالٌة
لم تستطٌع المٌلٌشٌات السٌطرة على القرٌة حتى اآلن لكنها تمكنت من تحقٌق تقدم على محور سد الطبقة حٌث أصبحت
على بعد  7111متر من السد
قتل خالل اشتباكات سوٌدٌة كبٌرة  4مقاتلٌن اتراك ٌقاتلون مع المٌلٌشٌات االنفصالٌة
رٌ ف حمص الشرقً :اشتباكات عنٌفة بٌن تنظٌم الدولة وقوات
النظام فً تالل التٌاس شمال شرق مطار التٌفور برٌف حمص

دٌر الزور :هالك المالزم شرف جعفر محسن باالشتباكات الدائرة
مع تنظٌم الدولة فً محٌط مطار دٌر الزور

من أفضل أنواع الخنادق ٌتم تغطٌة سقفها بالتراب لٌبقى فقط مكان
إلطالق النار والمراقبة مع مداخل ومخارج جانبٌة

بغداد :تنظٌم الدولة ٌتبنى تفجٌر عبوتٌن ناسفتٌن فً منطقة باب العظم وشارع فلسطٌن شرقً بغداد
مٌلٌشٌا األسد تنعً هالك العقٌد الركن وفٌق فٌاض الذي قتل إثر استهداف الثوار لألكادٌمٌة العسكرٌة غرب مدٌنة حلب
بقذائف الهاون
دٌر الزور :احتدام المعارك بٌن تنظٌم الدولة والمٌلٌشٌات االسدٌة قرب جامعة الفرات غرب المدٌنة والتنظٌم ٌتمكن من
تدمٌر دبابة قبل قلٌل بصاروخ موجه
دٌر الزور :تنظٌم الدولة ٌعلن مقتل  71عنصر من المٌلٌشٌات االسدٌة خالل االشتباكات المندلعة اآلن قرب دوار
البانوراما غرب المدٌنة
مركز نورس ٌقدم دراسة تفصٌلٌة للقوات االفرٌقٌة (أمٌصوم) فً الصومال
العراق – الموصل :استطاعت المٌلٌشٌات الشٌعٌة التوغل فً حً العربً شمال المدٌنة باإلضافة لسٌطرتها على أجزاء
واسعة من بلدة تكلٌف
وتحاول المٌلٌشٌات اآلن قطع ا لطرٌق الرابط بٌن الحً العربً فً مدٌنة الموصل وبلدة تكلٌف
العراق – الموصل :هالك العقٌد سبهان الجبوري آمر اللواء  17الفرقة
 71فً معارك الموصل

عبور حاملة الطائرات الروسٌة االدمٌرال كوزنتسوف ظهرا لمضٌق
جبل طارق مغادرة البحر المتوسط الى المحٌط االطلسً

رصدت باخرة الشحن دفٌنتٌسا  11فً البوسفور قادمة من مٌناء
طرطوس ومتوجهة الى البحر األسود

دٌر الزور :غارات جوٌة عنٌفة جدا على محٌط دوار البانوراما فً محاولة للمٌلٌشٌات االسدٌة استعادة النقاط التً
خسرتها فً الدوار
حلب :الثوار ٌطلقون قذٌفتً هاون على قطعان األسد فً االكادٌمٌة العسكرٌة فً حلب مما أدى لهالك  01 – 71جندي

رصدت البارجة الحربٌة الروسٌة كورولٌف  701فً
البوسفور عائدة من مٌناء طرطوس الى البحر األسود
نعتقد انها قامت بإٌصال دبابات ومدرعات للقاعدة
الروسٌة فً طرطوس

رٌف حلب الجنوبً :قصف مدفعً مصدره المٌلٌشٌات الشٌعٌة فً قرٌة العدنانٌة ٌستهدف بلدة بنان الحص
الرقة :مع وصول المٌلٌشٌات االنفصالٌة لسد الطبقة سٌكون هناك سٌنارٌوهٌن
 – 7عبور السد وبالتالً التوسع جنوبا فً وسط سورٌا والتحرك غربا باتجاه مطار الجراح وسبخة الجبول للوصول
لقواتها هناك أو من المحتمل أن تتجه لدٌر الزور
 – 2البقاء على الضفة الشمالٌة للنهر وبالتالً االلتزام بالحدود الفٌدرالٌة لدولتها االفتراضٌة

