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معركة دير الزور :بدء حزب إيران اللبناني بنقل مئات من عناصره من مدينة حلب
وريفها الجنوبي الى مدينة تدمر للمشاركة في معارك تدمر – دير الزور التي
ستخوضها ميليشيات األسد وإيران بهدف السيطرة على مدينة دير الزور
سيخوض المعركة مع حزب إيران اللبناني عدد من الميليشيات التابعة لروسيا
وإيران واألسد مثل الفيلق الخامس والدفاع الوطني وصقور البادية واللواء  67من
الفرقة  18دبابات واللواء  60من الفرقة  11مدرعات ولواء فاطميون االفغاني
وحركة النجباء العراقية إضافة لعدد من المستشارين الروس العسكريين ومجموعات
من القوات الخاصة الروسية
اليمن :قام اللواء عيدروس بن بريك واللواء احمد بن بريك بتشكيل مجلس انتقالي في
خطوة نحو انفصال جنوب اليمن
رصد عربة ستريال على طريق التنف
تابعة لميليشيات األسد هذه من الحاالت
النادرة التي يتم دعم محاور األسد
بصواريخ م ط
المدى  5كم األهداف الرئيسية تشمل
الحوامات وطائرات  a10والم 39
وميغ  21وميغ 23
أفغانستان :مدير المخابرات الوطنية االمريكية دان كوتس قال في اجتماع الكونغرس
يوم أمس ان الوضع في أفغانستان سيسوء في العام المقبل كما أشار الى ان تقليل
أعداد القوات األجنبية في أفغانستان سيؤدي الى انهيار الحكومة
يذكر ان ترامب يدرس مقترح مقدم من قيادة الجيش لزيادة عدد الجنود االمريكان في
أفغانستان ما بين  3000و  5000جندي بهدف الضغط على التنظيمات التي تحارب
حكومة أفغانستان للتفاوض معها

حميميم :صورة حديثة لطائرة سوخوي  25في
حميميم يالحظ اعتمادها بشكل كبير على
صواريخ s5

حميميم :طائرة  a50او ما تسمى االواكس
الروسية في حميميم

البادية :السبب الوحيد لجلب الستريال لحاجز الظاظا هو توقع اشتباك مع طائرات
مركز نورس للدراسات يضع بين يدي المتابعين الكتاب الرسمي المعتمد في جيش
األسد عن سالح البي كي سي وهو مترجم عن المرجع الروسي وغير متوفر في
دور النشر
البادية :تم تأكيد ارساال سرية عربات ستريال  10من الكتيبة  731المجاورة للمنطقة
وليس عربة واحدة الى حاجز الظاظا
يذكر ان الكتيبة بقيادة العقيد إبراهيم إسكندر
ريف حلب الجنوبي :اشتباكات منذ الفجر جنوب خناصر باتجاه اثريا بين تنظيم
الدولة وميليشيات اإليرانية حيث تم استهداف رتل لميليشيات األسد متوجهة من حماة
باتجاه ريف حلب الشرقي

الطريق مغلق امام المدنيين
تدمر :توجه ارتال تابعة للواء المختار الثقفي الشيعية من ريف حماة الشمالي باتجاه
تدمر
العراق :الميليشيات الشيعية تبدأ عملية عسكرية للسيطرة على مناطق قيروان التابعة
لقضاء البعاج على الحدود السورية
ريف حمص الشرقي :إصابة مراسل ومصور قناة العالم أثناء تغطيتهما معارك
ميليشيات األسد في جبال الشومرية
ريف حلب الجنوبي :مقتل  9مقاتلين من ميليشيات األسد بينهم ضابطين وتدمير دبابة
تي  72في اشتباكات خناصر حسب أعماق
ميليشيا األسد تستعيد السيطرة على طريق خناصر وتعيد فتحه
ريف حمص الشرقي :باإلضافة الى إصابة مراسل قناة المنار في اشتباكات
الشومرية
ضمن سلسلة االنفوغرافيك الطائرات التي
سنقوم بنشرها تعرف على الميغ 21

العراق – البعاج :الميليشيات الشيعية تشن هجوما على قرية امكيبرة قرب القيروان
انفوغراف عن أكبر الدول المصدرة
للغاز المسال في العالم

ريف حمص الشرقي :أسماء اعالميي ميليشيات إيران المصابين في معارك ريف
حمص الشرقي
مراسل قناة العالم سعد هللا خليل
مصور قناة العالم سومر السالمة
مصور قناة المنار مرهف منصور
ريف حمص الشرقي :مقتل محمود ونوس وهو
قيادي في الدفاع الوطني في معارك جبال
الشومرية

ريف حلب الجنوبي :أحد الضابطين الذين قتال
اليوم في محور جنوب شرق خناصر النقيب
شادي سليمان محمود من طرطوس

خروج  8حافالت تقل عناصر من الثوار وعائالتهم من حيي برزة وتشرين ب
دمشق باتجاه الشمال السوري
الحرمون :اشتباكات عنيفة بين ميليشيات األسد والثوار في تلة الربع أسفل الضهر
األسود
ريف دمشق الغربي :ننوه الى ان قرى بيت سابر و بيت تيما وكفر حور قامت
بتسويات مع ميليشيات األسد وشكلوا نواة فوج الحرمون وعادة حسب اتفاقيات
التسوية يوجد بند تأجيل المنشقين والمتخلفين واالحتياط لمدة معينة تقدر بستة أشهر
عن الخدمة اإللزامية مع ميليشيات األسد
ويمتنع العديد من أبناء هذه المناطق االن عن االلتحاق بميليشيات األسد والتي
اضطرت ميليشيات األسد للتغاضي خوفا من ان تلغى االتفاقيات مع هذه المناطق
لكنه يتحرك عسكريا باتجاه الضهر بهدف محاصرة هذه المناطق بهدف اجبارها
على الخدمة في ميليشياته وليشرف على مغر المير
ريف حمص الشرقي :مقتل القياديين في حزب إيران اللبناني علي محمد بيز الملقب
بأبو حسن وحسن سامي رشيد الملقب بالحاج باقر باالشتباك مع تنظيم الدولة في
ريف حمص الشرقي
دير الزور :تعزيزات تتم على دفعات من
حزب إيران اللبناني والحرس الجمهوري
يتم نقلهم بطائرات اليوشن  76الى مطار
القامشلي ومنه لدير الزور عن طريق
حوامات مي 8

القيادي في ميليشيات إيران اللبناني الذي
قتل اليوم أبو حسن

