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خالصة:
استطاع الجٌش السوري الحر خالل األٌام العشرة
الماضٌة أن ٌحقق انتصارات فً دمشق ودرعا
وحلب وفً رٌف حماة وفً رٌف دمشق ،وأن
ٌتصدى لمحاوالت الجٌش النظامً بالتسلل إلى حً
برزة بدمشق وأن ٌفشل محاوالت النظام لدخول
المعضمٌة برٌف دمشق.

واستهدف الحر مقر األمن فً العدوي بدمشق ومقرات حزب هللا فً السٌدة زٌنب ،كما استهدف قوات
النظام وحزب هللا فً حرستا .وتمكن من السٌطرة على مبان هامة فً مطار منغ بحلب ومن تحرٌر مدٌنة
إنخل برٌف درعا بالكامل ،وبلغ عدد الدبابات التً دمرها  02دبابة تقرٌباً.
المكتب اإلعالمً لالئتالف الوطنً السوري

وفٌما ٌلً سرد لمجموعة من أهم انتصاراته حسب التسلسل الزمنً:
بتارٌخ :3112/6/1
 الجٌش الحر ٌتمكن من اسقاط طائرة مٌغ فوق مطار النٌرب العسكري بحلب.
 أسقط الحر طائرة حربٌة برشاشات  02كانت تقصف مدٌنة زملكا.
 نجح الحر من خالل اشتباكات مع قوات النظام فً غرب أتستراد حرستا بمنع تسلل هذه القوات إلى المدٌنة
 الحر ٌجدد استهدافه تجمعات جٌش النظام فً بلدات نبل والزهراء فً رٌف حلب بصوارٌخ محلٌة الصنع.
 تمكن الحر من تحرٌر حاجز السنتر (البرنس) فً بلدة النعٌمة برٌف درعا بعد اشتباكات ومحاصرة دامت
أربعة أٌام.
بتارٌخ :3112/6/3
 الحر ٌسقط طائرة مٌغ فً الملٌحة كانت تستهدف المنطقة المحٌطة بمجمع تامٌكو
 الحر ٌقتل خمس عناصر من مٌلٌشٌات حزب هللا فً كمٌن فً القلمون بالقرب من قرٌة برٌتال على الحدود
السورٌة اللبنانٌة
 دمر الجٌش الحر مدفع  02فً كتٌبة الحرب االلكترونٌة التابعة للفرقة 71فً الرقة.
 الجٌش الحر ٌقصف باألسلحة الثقٌلة مواقع لقوات النظام فً بلدات نبل والزهراء فً رٌف حلب.
بتارٌخ 3112/6/2
 الحر ٌستهدف مطار منغ العسكري برٌف حلب بالمدفعٌة والصوارٌخ محلٌة الصنع وسط اشتباكات عنٌفة
تدور على أسوار وداخل المطار ة.
 الحر ٌدمر  8دبابات  2منها  ،T72فً القصٌر والمعضمٌة والسفٌرة وحرستا والرستن.
 الحر ٌقتل العشرات من عناصر حزب هللا فً المعارك الدائرة على أطراف مدٌنة القصٌر بحمص واغتنام
أسلحة وذخائر.
 الحر ٌقتل  02عنصر من قوات النظام و 0من قادة حزب هللا.أثناء محاولهم اقتحام المعضمٌة.
 اشتباكات عنٌفة قرب مدٌنة السفٌرة برٌف حلب ،ومقتل  72جنود نظامٌٌن.
 تحرٌر كتٌبة محطة صلبا الواقعة برٌف حماة الشرقً ،واغتنام دبابتٌن وسٌارات وذخائر كثٌرة ومتنوعة.











بتارٌخ 3112/6/4
الجٌش الحر ٌتمكن من قتل  1عناصر من قوات النظام وحزب هللا فً المعضمٌة.
الجٌش الحر ٌقتل العشرات من قوات النظام وقوات حزب هللا اللبنانً بحرستا.
الجٌش الحر ٌفجر سٌارة تابعه لقوات النظام بعد خروجها من مقر الحكماء على طرٌق شٌحا بحماة.
الحر ٌقصف مقرات حزب هللا فً السٌدة زٌنب بدمشق.
الحر ٌستهدف فرع األمن السٌاسً بمنطقة العدوي بدمشق بقذائف الهاون الثقٌل وٌحقق إصابات مباشرة.
دمشق :المزرعة :سقوط  4قذائف هاون فً محٌط السفارة الروسٌة.
الجٌش الحر ٌتصدى لمحاولة قوات النظام اقتحام بلدة الملٌحة الغربٌة بدرعا.
الحر ٌستهدف معامل الدفاع بمدٌنة السفٌرة رٌف حلب بقذائف الهاون.
استهدف الجٌش الحر تجم ع الحامدٌة برٌف إدلب بالصوارٌخ وقذائف الهاون ،وتم قنص أحد جنود النظام
فً حاجز الطراف القرٌب من التجمع.
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بتارٌخ 3112/6/5
 الجٌش الحر ٌقتل  71عنصرا من حزب هللا فً اشتباكات عنٌفة فً القصٌر.
 الجٌش الحر ٌفجر دبابة داخل مطار منغ العسكري بحلب.
 الجٌش الحر ٌفجر مبنى داخل مطار منغ العسكري برٌف حلب.
 الحر ٌتصدى لمحاولة اقتحام قوات النظام لحً جوبر وٌدمر دبابتٌن.
 الجٌش الحر ٌستهدف قوات النظام فً بلدتً نبل والزهراء فً حلب بصوارٌخ محلٌة الصنع.
 الحر ٌتصدى لمحاولة قوات النظام اقتحام بلدة النعٌمة برٌف درعا.
 تفجٌر عربة ب م ب فً عربٌن برٌف دمشق.
 الجٌش الحر ٌستهدف أكادٌمٌة االسد فً حلب بصوارٌخ محلٌة الصنع أدت لمقتل وجرح عدد كبٌر من
قوات النظام.
 الحر ٌدمر دوشكا وٌقتل  1عناصر من قوات النظام فً محٌط المخابرات الجوٌة فً الزهراء بحلب.
بتارٌخ 3112/6/6
ً
ً
 مقتل  41جندٌا نظامٌا تدمٌر دبابة وعربة شٌلكا على طرٌق مطار دمشق الدولً.
 الحر ٌقتل  42عنصراً من قوات النظام فً دٌر الزور باستهدافه  2سٌارات تابعة لألمن العسكري.
 الحر ٌهاجم مقر لقوات النظام فً قرٌة زبٌدة وٌدمر دبابة وٌقتل  77جندٌا.
 الحر ٌقتل  72عناصر من قوات النظام وٌدمر دبابة على أتستراد دمشق  -حمص الدولً.
 الحر ٌستهدف حاجز شمسٌن برٌف مدٌنة حمص وٌقتل 72جنود وٌأسر  4وٌعطب دباببتٌن.
 الحر ٌستهدف مطار دٌر الزور العسكري وٌقتل  6من جٌش النظام.
 كمٌن ٌدمر سٌارتٌن وٌقتل  71من عناصر األمن العسكري.
ً
 الجٌش الحر ٌحرر معبر القنٌطرة وٌدمر  8دبابات وعربتٌن بً ام بً وعددا من سٌارات الدوشكا وٌقتل
العشرات من قوات النظام وٌغتنم كمٌات من األسلحة .وٌتصدى لرتل تعزٌزات النظام وٌدمر  2دبابات
على الطرٌق العام.
 الحر ٌحرر منطقة البوز على طرٌق معامل الدفاع بحلب وٌجبر قوات النظام على االنسحاب.
 الجٌش الحر ٌصد محاوالت النظام اقتحام البلدة الملٌحة الغربٌة بدرعا.
 الحر ٌستهدف مقرات قوات حزب هللا والنظام بقذائف الهاون وٌقتل العدٌد من العناصر فً السٌدة زٌنب
ودارٌا.
بتارٌخ 3112/6/7
 الجٌش الحر ٌحرر حاجز الكازٌة وٌدمر دبابتٌن وٌقتل اكثر من عشرة عناصر لقوات النظام فً انخل
بدرعا.
 قام الجٌش الحر بتدمٌر عربة دوشكا تابعة لقوات النظام على طرٌق خناصر بالقرب من مدٌنة السفٌرة
برٌف حلب
 الجٌش الحر ٌستهدف كتٌبة الصوارٌخ فً دٌر الزور.
 الجٌش الحر ٌستهدف بقذائف الدبابات الفرقه 71فً الرقة.
بتارٌخ 3112/6/8
 مقتل  6عناصر من قوات النظام على اتوستراد دمشق  -حمص الدولً برٌف دمشق.
 أنباء عن قٌام الجٌش الحر بقتل قائد عملٌات مطار دمشق الدولً فراس معال برٌف دمشق.
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الحر ٌقنص  1عناصر من قوات النظام بٌنهم ضابط ،على حاجز مبنى االذاعة والتلفزٌون فً مدٌنة حلب.
نشوب حرٌق داخل الفرقه  71بعد استهدفها من قبل الجٌش الحر فً الرقة.
الجٌش الحر ٌستهدف تجمعات الشبٌحة فً خراب عسكر بتل حمٌس بالحسكة وٌكبدهم خسائر كبٌرة.
استهداف فرع االمن العسكري فً النبك برٌف دمشق وقتل وجرح عدد كبٌر من قوات النظام.
تحرٌر حاجز مفرق سملٌن بمدٌنة إنخل برٌف درعا واغتنام دبابتٌن.
الحر ٌستهدف ناقلة جند تابعة لقوات النظام فً منطقة غوٌران بالحسكة وٌتمكن من قتل أكثر من عشرة
عناصر.
انسحاب الجٌش النظامً من جبل شوٌحنة بمدٌنة حلب وتراجعه باتجاه حً الراشدٌن.
الحر ٌستهدف حاجز لقوات النظام فً أنخل وحاجز المشفى الوطنً فً جاسم بدرعا وٌتمكن من قتل عدد
من عناصر النظام واغتنام دبابة.
الحر ٌدمر حاجزي الحمرات والصقور قرب جوسٌة فً رٌف القصٌر.

بتارٌخ 3112/6/9
 الجٌش الحر ٌعلن عن تحرٌر مدٌنة إنخل برٌف درعا بالكامل بعد تحرٌر حواجز قوات النظام التً كانت
تتمركز فٌها بالكامل بعد انسحاب قوات النظام تحت ضرباته
 الحر ٌستهدف قٌادة الفرقة  71فً الرقة ومساكن الضباط وكتٌبة اإللكترون والهنكارات داخل الفرقة
بمختلف أنواع األسلحة الثقٌلة ،وٌقتل عشرات من جنود النظام وٌقتحم مقر الفرقة المذكورة مسٌطراً على
عدة مبانً منها الكٌمٌاء والتسلٌح وٌغتنم صنادٌق ذخٌرة.
 الحر ٌتمكن من التصدي لمحاولة قوات النظام اقتحام منطقة المرج من جهة بلدة األحمدٌة فً الغوطة
الشرقٌة برٌف دمشق وٌكبدهم خسائر كبٌرة فً األرواح.
 الجٌش الحر ٌتمكن من تدمٌر ثالث دبابات لقوات النظام فً كفر شمس بدرعا وٌقتل  9عناصر وٌعطب
مدرعة ".
بتارٌخ 3112/6/11
 الجٌش الحر ٌسٌطر على عدة مواقع داخل مطار منغ العسكري وٌدمر آلٌات لقوات النظام وٌستولً على
الرحبة ومبنى الرادار وبرج المراقبة.
 الحر ٌدخل قرٌة السعن فً رٌف حماه الشرقً وٌدمر  1حواجز للنظام وٌقتل وٌأسر عدداً من جنوده.
 الجٌش الحر ٌستهدف رتل عسكري كان متجها إلى مدٌنة إدلب فً محمبل وٌدمر عدد من اآللٌات.
 الجٌش الحر ٌستهدف بالمدفعٌة جبل شوٌحنة بحلب وٌقتل عشرة عناصر من قوات النظام ومٌلٌشٌات حزب
هللا.
 كتائب الجٌش الحر تست هدف تجمعات لجٌش النظام فً حً االشرفٌة بمدٌنة حلب بقذائف الهاون وتحقق
اصابات مباشرة.
 الحر ٌتصدى لقوات النظام التً تحاول اقتحام حً الموظفٌن بمدٌنة دٌرالزور.
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