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ريف حلب الشمالي – الغربي :اشتباكات بين الثوار وميليشيات األسد على جبهات
تل مصيبين
قرية – مرعناز – قرب اعزاز رفعت علم
ميليشيات األسد اليوم أيضا

أفغانستان :تعرض رتل عسكري امريكي لهجوم بسيارة مفخخة أسفر عن مقتل 6
جنود اميركيين حسب قناة الجزيرة
مقتل المالزم اول في ميليشيات األسد هاني
خضر االبراهيم مواليد – القدموس –
بلوسين قتل على يد تنظيم الدولة في معارك
تدمر

العراق 30 :قتيال من الميليشيات الشيعية إثر هجوم لتنظيم الدولة شرق سامراء
حسب أعماق
مقتل النقيب عالء أحمد شمة قائد
مجموعات االقتحام لقوات شبيه سهيل
الحسن قتل بريف حماة الشمالي

العراق – الموصل :مقتل الرائد في
الميليشيات الشيعية مؤيد هاشم الدوري
خالل المعارك في مدينة الموصل
حسب أحرار العراق

ريف حلب الشمالي :قامت الميليشيات
االنفصالية اليوم برفع علم روسيا الى
جانب علم ميليشيات األسد في أماكن
سيطرتها شمال حلب

الرقة :مقتل  15من الميليشيات االنفصالية بهجوم لتنظيم الدولة قرب قرية ابي
هريرة غرب الطبقة
تأكيد مقتل الرائد عالء شماء بعد اإلصابة في معارك ريف حماة الرائد عالء من
مصياف ويعتبر من اهم قادة مجموعات النمر
راجمة  MLRSمركبة على عربة بي ام
بي شوهدت مع ميليشيات األسد

طهران :دعوى قضائية في إيران ضد
المحافظ السابق لمدينة طهران بعد
تصريحه السابق قبل يوميين هل
الدفاعات عن المقامات المقدسة في
سوريا يعني ان نقوم بالقتل
صورة له تجوب إعالم إيران

العراق :يبدو أن نقص عربات الهمر
أجبر بعض الميليشيات الشيعية في
العراق العودة للجيب واز

القلمون الغربي :هجوم لتنظيم الدولة على نقاط للميليشيات االنفصالية في رجم
الصليبي قرب بلدة الهول في ريف الحسكة الجنوبي
تدمر :تنظيم الدولة يستعيد نقاطا عسكرية قرب صوامع تدمر
الحسكة :يبدو ان الهجوم أكبر من المتوقع وقد يكون امتد ألكثر من موقع
يذكر ان الشدادي شهدت يوم أمس تصعيدا بين القبائل العربية في المدينة
والميليشيات االنفصالية المحتلة بعد قتل الميليشيات ألحد أبناء قبيلة معروفة في
المدينة بدم بارد
الحسكة :الهجوم من تنظيم الدولة تم على مواقع في رجم الصليبي وقرية الحريري
وداخل مدينة الشدادي وأدى لمقتل العشرات من الميليشيات االنفصالية حسب وكالة
أعماق
الغوطة الغربية :زار يوم أمس
محافظ القنيطرة مع أسامة زهر
الدين ابن عصام زهر الدين الى بلدة
سعسع

يرجح أن يكون أسامة قد دخل لنقطة الزيات يوم أمس بسيارات الستيشن التي تم
رصدها
أسقف محردة نيكوالس بعلبكي
يزور الصقيلبية مع قياديين في
ميليشيا الدفاع الوطني في محردة
يعتقد أن الزيارة لسحب الميليشيات
الشيعية من محردة

تم تأكيد سحب لواء فاطميون من ريف حماة الشمالي الى تدمر وبذلك يكون تواجد
لواء الفاطميون محصورا بالكامل في خناصر وما حولها وفي تدمر وما حولها
دمشق :تم تخريج الدفعة  38من
ضباط الشرطة (مهام خاصة) في
دمشق تم توزيع معظمهم على حلب

ليبيا :رئيس المجلس الرئاسي لحكومة
الوفاق فايز السراج التقى اليوم بحفتر في
أبو ظبي برعاية إماراتية

مقتل  6من مقاتلي لواء فاطميون في سوريا خالل األيام الفائتة منهم القيادي سيد
رضى حسيني
القلمون الغربي :وصول  51من الثوار الى القلمون الشرقي
الطبقة :ال يزال الحي األول والثاني والثالث تحت سيطرة تنظيم الدولة وال صحة لما
تشيعه الميليشيات االنفصالية عن السيطرة على المدينة بشكل كامل او السيطرة عليها
ما عدا منطقة سد الفرات
عفرين :وزيرة الدفاع قطاع الحسكة رزان
غولو والتابعة للميليشيات االنفصالية زارت
اليوم وزير الدفاع في عفرين عبدو إبراهيم
قامت بالمرور بين القطاعيين باستخدام
مناطق تحت نفوذ األسد
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العراق :حزام ناسف ينفجر في مجلس عزاء العقيد عامر في حي الملعب بالرمادي
مقتل مستشار عسكري روسي برصاصة قناصة اليوم حسب وكالة انترفاكس

