السبت 2017/7/1/
الموصل:
مقتل المﻼزم في الميليشيات الشيعية فؤاد أحمد المندﻻوي خﻼل المعارك في مدينة الموصل

الموصل:
مقتل النقيب في الميليشيات الشيعية مهند محمد العزاوي خﻼل المعارك في مدينة الموصل

الموصل:
مقتل النقيب في الميليشيات الشيعية محمد سليمان القيسي خﻼل المعارك في مدينة الموصل حسب احرار
العراق

حصاد اﻻخبار:

بنغازي:
مقتل العميد اركان حرب في جيش السيسي أكرم احمد اﻻبراهيم
بطلقة قناص في نقطة نادي التحدي كما فقدت قوات الصاعقة المصرية اﻻتصال بجنديين في نقطة الفندق
البلدي
مقتل العقيد يوسف إبراهيم احمد المعروف ب يوسف شبلو قائد كتيبة  48مغاوير باللواء  103حرس
جمهوري شغل في الفترة اﻷخيرة مسؤول المؤازرات العقيد من ريف الﻼذقية قتل في معارك حقل اراك
ضد تنظيم الدولة

يذكر ان العقيد كان أحد قيادات جبهة الساحل ونشرنا عنه مركز نورس في دراسة الساحل قبل أن يتم نقل
اللواء  103من جبهة الﻼذقية الى جبهة ريف حمص الشرقي قبل أسابيع قليلة
الموصل:
مقتل المقدم حيدر الكناني آمر فوج قوات النخبة في الحشد الشيعي في معارك الموصل صباح اليوم
البحر المتوسط:
وصول حاملة الطائرات اﻻمريكية جورج بوش الى ميناء حيفا
اﻷردن:
طيران ميليشيا اﻷسد يقصف معبر الجابر اﻷردني
الموصل:
 58قتيل وجريح من الحشد الشيعي اليوم في اشتباكات باب الطوب وشارع الكورنيش بالموصل القديمة
اﻷردن:
طيران اﻷسد يقصف معبر الجابر

الموصل:
من القتلى النقيب حازم محمد الساعدي قتل في السرج خانة والمﻼزم اول وليد العسافي

ريف حلب الشرقي:
مقتل كل من:
 -1اللواء غسان الراشد
 -2العميد وهيب صقر
من ميليشيات اﻷسد في انفجار عبوة ناسفة استهدفت سيارتهم جنوب مسكنة
مركز نورس للدراسات يقدم:
انفواغرافيك ﻻهم احداث الشهر السادس في سوريا

الموصل:
المقدم حيدر الكناني الذي قتل باشتباكات الموصل اليوم

درعا:
شهر كامل وميليشيا اﻷسد وإيران تحاول التقدم في جبهات درعا دون أي فائدة بل العكس خسائر كبيرة
بالعتاد والرجال كما ظهر المستوى العملياتي الجيد للثوار في درعا من خﻼل فتح جبهات عدة لتخفيف
الضغط على مدينة درعا وتشتيت قوة اﻷسد النخبوية والنارية وقد ظهرت نتائج ذلك على الميدان من
خﻼل تناقص عدد الغارات وتراجع عدد محاوﻻت اﻷسد باﻻقتحام
جوبر:
 13يوما واﻷسد وميليشياته تحاول اقتحام الحي من عدة محاور دون تحقيق أي تقدم في الميدان مع تكبدها
خسائر في العتاد والرجال
ما دفع اﻷسد ﻻستخدام غاز الكلور السام ضد الثوار في نقاط الجبهات بهدف دفعهم الى الخلف والتقدم
القنيطرة:
أنباء عن استهداف إسرائيلي لمواقع ميليشيات اﻷسد في الصمدانية واللواء 90

انتهى.....................

