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∠ تفاصيل الخبر ∠ األخبار ∠ الرئيسية

تفاصيل الخبر

روسيا تُدخل طائراتها على خط
المواجهة في درعا

ن 20182018 ا ر ي ز ح ن   ا ر ي ز ح  2424 , ص    , ص  د 9:209:20  ح أل د ا ح أل ا في 

شنت طائرات االحتالل الروسي ألول مرة غارات على عدة
مناطق في محافظة درعا، دعمًا للحملة التي يشنها النظام

المجرم على المنطقة.

وأفاد مراسل شبكة إباء أن الغارات تجاوزت 15 غارة تركزت على
منطقة اللجاة بريف درعا الشرقي.
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معاركقصفدرعاالطائرات الروسي#

وقال قيادي في غرفة عمليات البنيان المرصوص : “إن
الطيران الروسي بدأ ينفذ غاراته بسبب ارتفاع خسائر نظام

األسد وعدم قدرته على التقدم”.

وتشهد مناطق الجنوب السوري تصعيدًا عسكريا ولليوم
العاشر على التوالي من قبل النظام المجرم في محاولة منه

للتقدم إلى النقاط التي تسيطر عليها الفصائل، خاصة في ريف
درعا الشرقي، بالتزامن مع ورود معلومات عن حشود له

بالقرب من منطقة مثلث الموت.
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اشترك حتى ال يفوتك أي خبر..

ك ر ت ش كا ر ت ش "ا

اشترك بالقائمة البريدية األسبوعيةاشترك بالقائمة البريدية األسبوعية

اشترك ليصلك ملخص األخبار إلى بريدك اإللكتروني

** يمكنك إلغاء االشتراك في وقتٍ الحق
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اكتب بريدك اإللكتروني

اشترك $

الرئيسية األخبار% مرئيات& رؤى سياسية' (
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