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نورس للدراسات:
رٌف حلب الشمالً :
االحزاب الكردٌة االنفصالٌة تستهدف مواقع الثوار على محور مرعناز وكلجبرٌن برٌف حلب
الشمالً بالرشاشات الثقٌلة .
الجدٌر بالذكر ان المٌلٌشٌات االنفصالٌة لٌست مشمولة بقرار وقف اطالق النار .
وادي بردى:
اشتباكات عنٌفة على عدة محاور بٌن مٌلشٌات األسد والمجاهدٌن فً محاولتها اقتحام الوادي.
رٌف حمص الشرقً:
هجوم للملٌشٌات النصٌرٌة على قرٌة شرٌفة
رٌف درعا الغربً:
فصائل الجبهة الجنوبٌة تقوم بقصف بلدة جلمة الواقعة تحت سٌطرة جٌش خالد بن الولٌد
رٌف حلب الشمالً :
قصف مدفعً ٌستهدف بلدة كفر حمرة مصدره قوات النظام المتمركزة فً مدفعٌة الزهراء .
الغوطة الغربٌة :
مٌلٌشٌات األسد تستهدف بلدة مغر المٌر بالمدفعٌة الثقٌلة والرشاشات المتوسطة .
رٌف حلب الشمالً الشرقً :
قوات درع الفرات تسٌطر على قرٌة داغلباش من تنظٌم الدولة
درعا:
قصف بالدبابات من مٌلٌشٌات األسد على أحٌاء درعا البلد المحررة.
رٌف دمشق الغربً:

حاولت مٌلٌشٌات إٌران التقدم الٌوم من محور أرض الضهرة لعمق قرٌة عٌن الفٌجة وقد تمكن
الثوار من صدهم وتدمٌر دبابة بصاروخ حراري ،كما حاولوا التقدم أٌضا إلى أراضً جبل عٌن
الفٌجة عبر محور جبل الهوة فوقعوا فً كمٌن محكم هناك حٌث التف الثوار علٌهم وتم قتل كامل
القوة المقتحمة واغتنام أسلحتهم.
_كل ما ٌشٌعه إعالم العدو عن تقدم لهم على جبهات وادي بردى هً ادعاءات كاذبة وباطلة
وبفضل هللا لم ٌتمكنوا من اختراق أي محور حتى اللحظة رغم القصف الجوي والمدفعً
الجنونً.
رٌف حلب الغربً :
المجاهدون ٌستهدفون بصوارٌخ الغراد تجمعات المٌلٌشٌات الرافضٌة بضاحٌة األسد .
درعا :
قوات النظام تقصف بقذائف الدبابات أحٌاء درعا المحررة
قوات النظام تستهدف االن اطراف حً المنشٌة بالرشاشات الثقٌلة ومزارع المحٌطة بحاجز ابو
جمره والسلوم بذات الحً
رٌف إدلب :
قصف مدفعً من معسكر جورٌن ٌستهدف بلدتً الناجٌة وكنده فً رٌف جسر الشغور الغربً .
رٌف حماه الشمالً :
مٌلٌشٌات النظام تستهدف مدٌنة حلفاٌا بمدافع الهاون .
درعا:
تصدي الثوار لمحاولة مٌلٌشٌات األسد والشٌعة التقدم إلى تلة العالقٌات الواقعة بٌن كفر شمس
ودٌر العدس.
رٌف حلب الغربً :
قصف من المٌلٌشٌات الرافضٌة على خان العسل .
دمشق:
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ترفٌع ماهر االسد الى رتبة لواء
وشبٌه سهٌل الحسن الى رتبة عمٌد
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