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توزع السٌطرة فً مدٌنة بنغازي لٌبٌا بٌن مٌلٌشٌا حفتر وقوات
مجلس شورى بنغازي حتى تارٌخ 9112/1/92

لٌبٌا – بنغازي :لعب القصف الجوي االماراتً دورا كبٌرا فً
تراجع سٌطرة شورى بنغازي فً منطقة قفنودة وانحسارها على
عدة أبنٌة فً منطقة العمارات التركٌة حٌث اتبعت القوات
األرضٌة لمٌلٌشٌا حفتر التً ٌدخل فً تركٌبتها مٌلٌشٌات مرتزقة
من تشاد والسودان وعدة دول افرٌقٌة والمدعومة سابقا من نظام
القذافً تكتٌك الفصل والتطوٌق فً هجومها على المنطقة
واستخدامها للكثافة النارٌة فً التقدم ٌ ،ذكر ان عدد القاتلٌن
المحاصرٌن ٌبلغ قرابة  151شخص مع عدد من العوائل
والجرحى ٌعٌشون فً ظروف كارثٌة بمنازل غٌر جاهزة دون ادنى مقومات للحٌاة
رٌف حلب ا لشرقً :المٌلٌشٌات االسدٌة تسٌطر قرٌتً المشٌرفة وشٌخ دن جنوب مدٌنة الباب
أربع بلدات تفصل المٌلٌشٌات االسدٌة عن الباب من الطرف الجنوبً الغربً وهً :دٌر قاق ،طومان ،الشماوٌة،
المشرفة
وأربع بلدات عن الباب من الطرف الجنوبً وهً :عران ،بٌرة الباب ،أبو طلطل  ،تادف

توزع السٌطرة فً منطقة الباب ودٌر حافر برٌف حلب
الشرقً حتى تارٌخ 9112/1/92

توزع السٌطرة فً رٌف محافظة حلب الشمالً والشرقً والغربً
حتى تارٌخ 9112/1/92

الٌمن – قٌفة :عملٌة إ نزال للقوات األمرٌكٌة نفذتها  4طائرات على مرحلتٌن فً البٌضاء شرق الٌمن
بالتزامن مع عملٌة أخرى فً قٌفة ضد تنظٌم القاعدة ،أسفرت عن مقتل جندي للمارٌنز األمرٌكً
وادي بردى :بدء الخروج القسري لثوار وادي – بردى برٌف دمشق باتجاه الشمال السوري
رٌف حلب الشرقً :اشتباكات عنٌفة فً قرٌة طومان جنوب غرب الباب فً محاولة لمٌلٌشٌات األسد السٌطرة علٌها

راجمة  tos 1تستخدمها مٌلٌشٌا األسد فً معارك رٌف حلب الشرقً

رٌف حلب الشرقًٌ :بدو ان هناك تواجد لقوات روسٌة مع مٌلٌشٌات
سهٌل الحسن التً تحاول الوصول الى الباب

رٌف دمشق :بعد وادي بردى ستركز مٌلٌشٌات األسد عملٌاتها على
الغوطة الشرقٌة
لم تهدأ عملٌات األسد العسكرٌة فً وادي بردى ولن تهدأ فً الغوطة
الشرقٌة
والسؤال ٌبقى للثوار خاصة للفصائل التً وقعت على اتفاقٌة وقف اطالق النار
لماذا هدأت العملٌات العسكرٌة فً المناطق التً تستطٌعون فٌها الضغط على األسد ولماذا تحترمون اتفاقٌة وقف إطالق
النار من جانبكم فقط بٌنما ٌقوم األسد بقتل وتهجٌر الثوار فً المناطق المحاصرة ،فهل ننتظر احترامكم لالتفاقٌة حتى بعد
سقوط الغوطة الشرقٌة
الوضع المٌدانً على األرض ٌشٌر الى انه اتفاق تسلٌم ولٌس وقف إطالق نار .......
القلمون الشرقً :تقدم لتنظٌم الدولة غربً مطار السٌن والسٌطرة على عدة نقاط بعد اشتباك مع مٌلٌشٌا إٌران

وادي بردى :بدء الخروج القسري لثوار وادي بردى ،ساعتٌن تقرٌبا وستبدأ قافالت الثوار والمجاهدٌن بالتوجه من وادي
بردى فً رٌف دمشق باتجاه مدٌنة إدلب
حٌث بلغ عدد حافالت النقل  /95/باص و /11/سٌارة اسعاف
بٌنما تجاوز عدد المهجرٌن القسرٌٌن  /9011/شخص
رٌف حلب الشرقً :استخدمت مٌلٌشٌات األسد غربً الباب
دبابة تً  55مركب علٌها كاسحة الغام لمساعدة العربات
واالفراد فً التقدم

رٌف حلب الشرقً :لن تقوم مٌلٌشٌات األسد التقدم الى مدٌنة الباب الن ذلك سٌؤدي الى اضطراب العالقة التركٌة
الروسٌة
نعتقد ان عملٌات درع الفرات ستتوقف بعد معركة الباب
وستقوم مٌلشٌا األسد بإكمال العملٌة العسكرٌة على تادف ثم ستنسق مع المٌلٌشٌات االنفصالٌة فً منبج لوصل المنطقتٌن
وبالتالً
 - 1تجمٌد تقدم درع الفرات الى أي منطقة بعد الباب
 - 9سٌتم وصل كانتون عفرٌن بكانتون الرقة بعكس ما تتمناه تركٌا
 - 0سٌتم اكمال االعمال العسكرٌة ضد تنظٌم الدولة من قبل المٌلٌشٌات االسدٌة واالنفصالٌة

