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الحسكة :ننفي الخبر الذي نشرناه البارحة
حول تسليم ميليشيا قسد االنفصالية
لحواجز بحي غويران لميليشيا األسد هذه
الصورة اليوم يظهر فيها علم قسد على
دوار الباسل بحي غويران

حصاد اليوم

العراق – االنبار :قتل في االنفجار
مراسل قناة آسيا صهيب الهيتي والقناة
هي أحد منابر الحشد الشيعي في العراق
قتل في التفجير  18وجرح 20بينهم
مراسل القناة وآمر فوج
ريف حلب الشرقي :ميليشيات األسد تبدأ
بحملة اعتقاالت في مدينة الخفسة وقامت باعتقال عدد من أهالي القرى هناك عرف
منهم:
أسعد العلي المحمود من قرية خربة شهاب
حسن الحسين المفتاح من قرية الصعب
عبد الحميد األحمد هوش
محمد العبد الحميد الشالل
المقدم رزاق مشعل األحبابي آمر
الفوج الثالث

مقتل قيادي في منظمة بدر في
تفجير شرق ديالى

ريف حلب الشرقي :قصف جوي عنيف يستهدف مجمع حطين في مسكنة ويتسبب
بدمار كبير لمنازل المدنيين

روسيا :تحطم طائرة نقل
روسية عسكرية يوم أمس
من طراز انتونوف 26
وقتل شخص وجرح 5
خالل تحليق تدريبي من
قاعدة باالشوف في مقاطعة
سارتوف

البادية الشامية :كتائب الثوار تشن هجوما واسعا على مواقع الميليشيات اإليرانية في
البادية واستطاعت حتى اللحظة من كسر خطوط الدفاع األولى للعدو والسيطرة على
نقاط متقدمة بالقرب من حاجز ظاظا والسبع بيار وقد تم رصد انسحاب عدة سيارات
محملة بقتلى وجرحى باتجاه مطار السين إثر استهداف مواقعهم براجمات الصواريخ
كابل – أفغانستان :انفجار سيارة مفخخة وسط المدينة أدى لمقتل  80وجرح 340
حتى االن
الصومال :مقتل  7جنود من القوات الكينية وتدمير مدرعة عسكرية في كمين لمقاتلي
حركة الشباب المجاهدين بمقاطعة المو الساحلية في كينيا باإلضافة الستهداف شاحنة
عسكرية في نفس المقاطعة أدت لتدميرها وسقوط قتلى وجرحى بصفوف الكينيين

العراق – نينوى :تدمير  5جرافات و 3عربات همر ومقتل  14عنصرا من الحشد
الشيعي إثر هجومين بعربتين مفخختين فرب قرية الجابر جنوب غرب سنجار حسب
أعماق
العراق – سنجار :مقتل العشرات من الميليشيات الشيعية قرب قرية الجابر جنوب
سنجار في محاولة من الميليشيات الشيعية مدعومة بالميليشيات االيزيدية السيطرة
على الحدود السورية العراقية

