اﻻحد 2017/6/25
الرقة:
مفخخة تنظيم الدولة التي ضربت تجمعا للميليشيات اﻻنفصالية في أطراف اﻻدخار

القلمون الشرقي:
أنباء عن تأسيس قاعدة عسكرية روسية في خربة رأس الوعر قرب بير القصب
القنيطرة:
اﻹعﻼن عن تأسيس غرفة عمليات جيش محمد لتحرير مدينة البعث

القنيطرة:
ميليشيات اﻷسد تدفع تعزيزات لمدينة البعث منعا لسقوطها والثوار يسيطرون على أحياء داخلها
البادية الشامية:
انتهت المنافسة بين قوات التحالف وميليشيا اﻷسد وإيران حيث أعلن التحالف انه ﻻ يمانع من تقدم
ميليشيات اﻷسد وإيران الى مدينتي البوكمال ودير الزور إذا كان هدفهم هو قتال تنظيم الدولة ﻷنه نفس
الهدف الذي يسعى له التحالف
القنيطرة:
من اشتباكات مدينة البعث

مقتل المﻼزم أول نمر عطا الشعار في معارك كمدينة البعث اليوم

ريف حماة الشمالي:
الثوار يستعيدون السيطرة على النقاط التي تقدمت اليها ميليشيات اﻷسد في بلدة الجنابرة
باكستان:
أكثر من  120قتيل ومئات الجرحى في انفجار صهريج لنقل النفط بمدينة باهاوالبور الباكستانية
ريف درعا الغربي:
الثوار يحبطون محاولة تقدم لجيش خالد بن الوليد التابع لتنظيم الدولة على بلدة حيط ويتمكنون من تدمير
دبابتين وعربة محملة بمدفع  23مم ورشاش  14.5مم ويغتنمون عربة BMP
الرقة:
مقاتلو تنظيم الدولة يشنون هجوما على مواقع الميليشيات اﻻنفصالية في أطراف القادسية غرب المدينة
والمدفعية اﻻمريكية تستهدف أحياء المدينة بأكثر من  80قذيفة أدت الى مقتل طفل واصابة  12شخص
غالبيتهم أطفال ونساء في اول أيام عيد الفطر
عربة  BMPاغتنمها الثوار من مقاتلي جيش خالد بعد محاولتهم التقدم على بلدة حيط بريف درعا الغربي

ريف دمشق الغربي:
اشتباكات عنيفة صباح اليوم بين الثوار وميليشيات اﻷسد على جبهات الزيات والظهر اﻷسود تزامنت تلك
اﻻشتباكات مع استهداف الثوار بالرشاشات الثقيلة لثكنات الحناوي وأطراف سعسع والمقروصة
مقتل اللواء فؤاد خضور من الﻼذقية في معارك حقل اراك شرق حمص ضد تنظيم الدولة

الرقة:
استهداف مدفعية التحالف مدينة الرقة بأكثر من  70قذيفة بعد صﻼة العيد
ليبيا – الرجمة:
زار نائب رئيس اﻷركان اﻻماراتي عيسى المزروعي عميل اﻻمارات في ليبيا حفتر لﻼطﻼع على
مجريات المعارك في محور بنغازي

العراق – أعماق:
مقاتلو تنظيم الدولة يسيطرون على حي التنك بمدينة الموصل بالكامل إثر هجوم واسع شنوه على مواقع
الميليشيات اﻹيرانية ويبدأون اقتحام حي اليرموك غرب المدينة

العراق – أعماق:
مقاتلو تنظيم الدولة يشنون هجوما واسعا على مواقع الميليشيات اﻹيرانية في أحياء المشاهدة والشفاء
وباب الطوب وسط انهيار كبير بصفوف الميليشيات في الجانب اﻷيمن لمدينة الموصل
عناصر الميليشيات اﻹيرانية يحرقون مواقع وآليات لهم في أحياء تل الرمان ورجم حديد ووادي حجر
غربي الموصل
القنيطرة:
مقتل المﻼزم اول علي عبود التابع لميليشيات اﻷسد خﻼل المعارك الدائرة على أطراف مدينة البعث

القنيطرة:
مقتل المﻼزم أول محسن عزيز باجو التابع لميليشيات اﻷسد في المعارك على أطراف مدينة البعث

العراق – أعماق:
مقاتلو تنظيم الدولة يسيطرون على معظم حي اليرموك وعلى أجزاء من منطقة المشاهدة ويقتجمون حي
الشفاء ويسيطرون على عدة مواقع فيه ويشنون هجوما واسعا على ثكنات الميليشيات اﻹيرانية في شارعي
حلب والكورنيش وأطراف مناطق باب الكش وباب جديد وباب البيض وباب الطوب في الموصل

القنيطرة:
اشتباكات عنيفة بين كتائب الثوار وميليشيات اﻷسد في محاولة من الميليشيات ﻻستعادة السيطرة على
النقاط التي خسرتها مؤخرا على جهة مدينة البعث
الرقة:
تنظيم الدولة يستهدف بعربة مفخخة موقعا للميليشيات اﻻنفصالية في قرية الكسرة جنوب الرقة أدت الى
تدمير  4آليات ومقتل عدة عناصر
ريف حمص الشرقي:
مقاتلو تنظيم الدولة يتمكنون من تدمير دبابتين واعطاب ثالثة ومقتل واصابة  10عناصر من الميليشيات
اﻹيرانية خﻼل مواجهات شرق حقل اﻻراك شرقي تدمر
الرقة:
مقتل  10من عناصر الميليشيات اﻻنفصالية قنصا في حيي البرازي وقرب دوار الفروسية

انتهى.................

