اﻻحد 18/6/2017
دمشق:
كتائب الثوار تتصدى لهجوم عنيف تشنه ميليشيات اﻷسد على محور قطاع الطيبة بحي جوبر شرق
العاصمة
ريف حلب الشمالي:
استمرار المعركة التي شنها الثوار على مواقع الميليشيات اﻻنفصالية في بلدة تل المضيق حيث تمكنوا من
السيطرة على كتلة مزارع المختار المطلة على البلدة وقتل  4عناصر وجرح آخرين واغتنام أسلحة
متنوعة وذخائر
ريف حلب الشرقي:
اشتباكات بين قوات درع الفرات والميليشيات اﻻنفصالية على جبهة دغلباش في ريف مدينة الباب الغربي
الموصل:
قصف عنيف جدا على الموصل القديمة مساء اليوم
ريف حماة الجنوبي:
الثوار يغيرون على قرية حوش قبيات ويسيطرون عليها وعلى حاجز جسر غور العاصي ويغتنمون
أسلحة
ريف حلب الشرقي:
صندوق رمل لخريطة ريف الرقة خاص بقوات النمر التابعة لميليشيات اﻷسد

حصاد اليوم:

ريف حلب الشمالي:
امتداد اﻻشتباكات مع الميليشيات اﻻنفصالية الى محور جبل برصايا وقرية معرين
ريف حلب الشمالي:
امتداد اﻻشتباكات الى كفر خاشر وكلجبرين
ريف حماة الجنوبي:
عودة الثوار بسﻼم بعد انتهاء الغارة

الموصل:
مقتل المﻼزم في الميليشيات الشيعية منذر فالح الطائي خﻼل المعارك في الموصل

القنيطرة:
أنباء عن مقتل مجد حيمود البارحة في المستشفى متأثرا بجراحه
العراق – أعماق:
 ١تدمير عربتي همر للميليشيات اﻹيرانية خﻼل عملية تسلل ﻷحد مقاتلي تنظيم الدولة قرب المجمع
الطبي بمدينة الموصل
 ٢مقتل  8عناصر من الميليشيات قنصا في حي الشفاء ورأس الجادة وأطراف منطقتي باب جديد وباب
الطوب بمدينة الموصل
 ٣مقتل عنصرين من الميليشيات بتفجير عبوة ناسفة في منطقة صكوك بقضاء بلدروز في ديالى
 ٤عربة مفخخة تضرب مبنى تتحصن فيه الميليشيات في أطراف منطقة باب الطوب بمدينة الموصل
 ٥سقوط قتلى وجرحى من الميليشيات بهجوم لمقاتلي تنظيم الدولة على مواقع شارع حلب ومنطقة
الدواسة وأطراف باب الطوب في الموصل
 ٦مقتل  3عناصر من الميليشيات بتفجير مبنى مفخخ في أطراف منطقة باب البيض بمدينة الموصل
 ٧مقتل  4عناصر من الميليشيات بتفجير عبوة في منطقة الحصوة بقضاء أبو غريب غرب بغداد
الصومال:
مقتل  4عناصر من القوات الحكومية أحدهم ضابط في هجوم لمقاتلي حركة الشباب المجاهدين على ثكنة
عسكرية بقرية عيل لهلي بضاحية مدينة حدر بوﻻية باي وبكول جنوب غرب الصومال

ريف حمص الشرقي:
دبابة للميليشيات اﻹيرانية تمكن مقاتلو تنظيم الدولة من تدميرها بصاروخ موجه قرب محمية التليلة شرق
تدمر
الفلبين:
تنظيم الدولة يعلن تدمير مدرعة وقتل  5جنود فلبينين واصابة  9أخرين خﻼل اشتباكات في حي ليلود
ماديا بمدينة ما راوي
ريف الرقة الجنوبي:
ميليشيات اﻷسد تعلن سيطرتها على العديد من القرى جنوب مدينة الطبقة كان آخرها بلدتي جعيدين
والعيساوي لتصبح بذلك على مشارف بلدة الرصافة اﻻستراتيجية
توزع السيطرة جنوب مدينة الطبقة بريف الرقة الجنوبي الغربي حتى تاريخ 18/6/2017

ريف حماة الشرقي:
مقتل  4عناصر من ميليشيات اﻷسد واصابة  2آخرين خﻼل محاولتهم التقدم على إحدى مواقع تنظيم
الدولة جنوب شرق عقارب الصافي شرق السلمية
ريف الرقة الغربي:
أنباء عن فقدان اﻻتصال بطائرة سخوي  22تابعة لميليشيات اﻷسد فوق سماء الرصافة
ان سقطت السوخوي فوق الرصافة فعلى اﻻغلب تم اسقاطها من التحالف ﻻقترابها من مطار الطبقة

بعد تسريبات من الميليشيات الكردية بوجود صفقة لعشر سنوات مع أمريكا يتم من خﻼلها تزويد أمريكا
للميليشيات بما تحتاجه من تدريب وأسلحة وتقوم الميليشيات بحماية الموظفين اﻷمريكيين في مناطقها
نفى اليوم المتحدث باسم التحالف هذه الصفقة ﻷحد الوكاﻻت والمسماة جراس واير
الرصافة:
تواتر اﻻنباء من عدة مصادر عن اسقاط الطائرة
باريس:
انفردت صحيفة فرنسية بنشر خبر وفاة مصطفى طﻼس في مشفى ديكارت بباريس
يعتبر طﻼس أحد أهم رموز ديكتاتور سوريا اﻻب
باريس:
تواتر اﻻنباء عن وفاة مصطفى طﻼس
تدمر:
رصد مراسل قناة  ulusal kanalالتركية على جبهة اراك يذكر انها المرة اﻷولى التي نرصد فيها قناة
تركية في مناطق ميليشيا اﻷسد
القناة مقرها إسطنبول وهي تابعة لحزب العمال )ليس حزب العمال الكردستاني( واسمه بالتركي isci
 partisiوهو حزب يساري وتم استبداله بحزب الوطن  vatan partesiوهو حزب يساري وكمالي
)نسبة لكمال اتاتورك(
قامت الشرطة بمداهمة مقر القناة  2011بسبب أحداث Ergenekon
ريف حلب الشمالي:
توقف معركة تل المضيق وعودة الوضع الى ما كان عليه
إيران:
نظام إيران الفارسي يقول عبر وكالة تسنيم انه قام بإطﻼق عدة صواريخ بالستية متوسطة الى بعيدة المدى
من محافظتي كرمان شاه وكورديستان في إيران على دير الزور في سوريا كرد على تفجيرات طهران

مع ذكر اﻻعﻼم الفارسي ان الصواريخ ضربت دير الزور لم يصدر أي تأكيد عن مكان سقوط هذه
الصواريخ
 652كم من موقع اﻻطﻼق اﻷول لمدينة دير الزور

مصادر لمركز نورس:
سماع صوت  4انفجارات قرب الميادين في أراضي فارغة يختلف صوتها عن انفجار الصواريخ
اﻻعتيادية اليوم قبل ساعتين
المجلس العسكري لتل رفعت ينهي تفويض لواء المعتصم بالتفاوض مع ميليشيا سوريا الديمقراطية
ﻻسترداد المناطق المحتلة من قبلهم
الرقة:
مقتل  11عنصرا من الميليشيات اﻻنفصالية إثر هجوم لتنظيم الدولة في حي الصناعة شرق مدينة الرقة
حسب وكالة أعماق
التحالف الدولي يقر بإسقاط طائرة السخوي  22في الساعة  6:43من مساء اليوم تابعة لميليشيات اﻷسد
بعد قصف قوات النمر لقرية جعدين وجرح بعض مقاتلي الميليشيات مما اضطر الميليشيات اﻻنفصالية
اﻻنسحاب من القرية
ثم تحليق طائرة سوخوي فوق القرية فخرجت طائرة هورنيت أمريكية وأسقطت الطائرة حسب البيان
كما أكد البيان على ضرورة التزام روسيا باتفاق خفض التوتر والمواجهة بين الميليشيات اﻻنفصالية
وميليشيات اﻷسد وان وجود أمريكا في سوريا هو لهزيمة تنظيم الدولة وﻻ يريد أي مواجهات مع اﻷسد
او حلفائه الشيعة او روسيا

بيان التحالف الدولي:

الطيار علي فهد من مدينة السلمية بريف حماة الشرقي مفقود حتى اللحظة بعد ان أسقط التحالف طائرته
مساء اليوم بريف الرقة الجنوبي

انتهى..........

