الثﻼثاء 2017/6/20
تركيا:
طالبت تركيا أمريكا بإرسال رسالة مكتوبة عن اﻷسلحة التي سيتم تزويدها للميليشيات اﻻنفصالية
ومستقبل الميليشيات اﻻنفصالية كما تراه أمريكا
وقام ما تيس بالفعل بكتابة الرسالة وأرسلها لوزارة الدفاع التركية
ما تيس سيقابل وزير الدفاع التركي فكري ايشيك اﻷسبوع المقبل في بلد اوربي لمناقشة الرسالة
مقتل المﻼزم أحمد العاصي من ميليشيات اﻷسد قبل أيام في ريف السلمية الشرقي

ريف حلب الشمالي:
اشتباكات عنيفة جدا بين الثوار والميليشيات اﻻنفصالية على محور كلجبرين كفر خاشر مارع
الموصل:
مقتل  3ضباط من الحشد الشيعي اليوم في معارك الموصل:
 -1الرائد مهدي عزاقة
 -2المﻼزم أحمد ناصر
 -3المﻼزم مهدي سعد
ريف دمشق:
الجسر المتنقل الذي تم تدميره /اعطابه في الغوطة اليوم هو آلية روسية الصنع تدعى MT55
الطاقم 3
تستطيع حمل وزن  50طن وتستخدم لعبور اﻷنهار واﻷماكن الوعرة

العراق – صﻼح الدين:
معارك عنيفة بين تنظيم الدولة والميليشيات الكردية قرب منطقة الزركة شمالي صﻼح الدين
صورة قديمة منذ عدة شهور:

الحشد الشيعي في مكة – صورة حديثة
رأي العبادي بالحشد الشيعي )يتبع للدولة العراقية(
رأي الصدر بالحشد )تنظيم جهادي شيعي(

ريف حمص الشمالي:
اشتباكات عنيفة بين الثوار وميليشيات اﻷسد على جبهة عيون حسين في ريف حمص الشمالي إثر محاولة
الميليشيات التسلل
ريف حمص الشرقي:
فصيل مغاوير الثورة يعلن تمكن مقاتليه من اسقاط طائرة استطﻼع للميليشيات اﻹيرانية من نوع سرير 1
في منطقة الزكف القريبة من الحدود مع العراق في البادية الشامية

دمشق:
اشتباكات عنيفة تخوضها كتائب الثوار في حي جوبر شرق العاصمة دمشق في صد محاولة اقتحام جديدة
لميليشيات اﻷسد مدعومة بقصف جوي روسي مكثف وقصف مدفعي من جبل قاسيون
درعا:
اشتباكات عنيفة تخوضها كتائب الثوار على جبهة السهول والمزارع غرب مدينة درعا حيث تحاول
الميليشيات اﻹيرانية التقدم باتجاه اﻻحياء المحررة تحت غطاء مدفعي وصاروخي مكثف
دمشق:
ارتفاع وتيرة اﻻشتباكات على جبهات حي جوبر والثوار يتمكنون من تدمير دبابة وإعطاب جرافة
لميليشيات اﻷسد ويقتلون العديد من العناصر المقتحمة وسط قصف صاروخي وجوي مكثف تتعرض له
جوبر وعين ترما وحزة وزملكا وما حولها
الرقة:
مقاتلو تنظيم الدولة يتمكنون من تدمير سيارتين برشاشين ثقيلين وسيارة رباعية الدفع لعناصر الميليشيات
اﻻنفصالية في قرية كسرة جمعة جنوب غربي الرقة
درعا:
الثوار يمكنون من إعطاب دبابتين للميليشيات اﻹيرانية اﻷولى بالقرب من كتيبة الدفاع الجوي القاعدة
غرب درعا والثانية في خط النار شرق مخيم درعا
البادية الشامية:
كتائب الثوار تتصدى لمحاولة تقدم الميليشيات اﻹيرانية على بئر القصب من محوري الهيجاني ودكوة
بريف دمشق تحت غطاء جوي روسي مكثف وقد تمكن الثوار من تدمير دبابة ومجنزرة ومدفع  23مم
وسيارة رباعية الدفع للميليشيات وما زالت اﻻشتباكات مستمرة
درعا:

الثوار يتمكنون من استعادة السيطرة على كتيبة الدفاع الجوي القاعدة بعد ان تقدمت عليها الميليشيات
اﻹيرانية لبعض الوقت تحت غطاء جوي وصاروخي مكثف وقد الحق الثوار بالميليشيات المقتحمة خسائر
فادحة في اﻷرواح والعتاد باﻹضافة الى اغتنام دبابة  T72وعربة  BMPومدفع  23مم وجرافة مجنزرة
الصومال:
عربة مفخخة تضرب مركز مديرية ودجر في العاصمة مقديشو وانباء عن سقوط قتلى وجرحى من بينهم
عمدة المدينة وحركة الشباب المجاهدين تتبنى المسؤولية
توزع السيطرة في مدينة الرقة حتى تاريخ 2017/6/20

البادية الشامية:
ما زالت بئر القصب حتى اللحظة تحت سيطرة الثوار وﻻ صحة لﻸخبار التي تنشرها المكنات اﻹعﻼمية
التابعة للميليشيات اﻹيرانية عن سيطرتهم عليها وما زالت اﻻشتباكات عنيفة والقصف الجوي الروسي
يزداد والثوار يتمكنون من تدمير دبابة ثانية للميليشيات بالقرب من دكوة بريف دمشق الشرقي
الصومال:
مكان اﻻنفجار

استراليا تعلق ضرباتها الجوية في سوريا ضد تنظيم الدولة
درعا:
 15قتيل و 4أسرى وتدمير دبابة لميليشيات اﻷسد واغتنام دبابة  T72اثناء محاولة ميليشيات اﻷسد
السيطرة على كتيبة الدفاع الجوي غرب درعا البلد
تحاول الميليشيات من خﻼل السيطرة على القاعدة قطع ريفي درعا الغربي والشرقي
درعا – اﻻسرى:

الدبابة التي اغتنمها الثوار  T72عليها نظام سراب والذي يحمي الدبابة من القذائف الصاروخية وهو
تطوير مركز البحوث

ريف حلب الشمالي:
توتر بين الميليشيات اﻻسدية واﻻنفصالية في منطقة عفرين حيث اعتقل اﻻنفصاليون عدد من الشيعة من
بلدتي نبل والزهراء والمقيميين في مدينة عفرين كما أغلقت ميليشيات اﻷسد معبر الزيارة والذي يربط
بين مناطق اﻻنفصاليين واﻷسد
درعا:
جميع اﻻسرى من الفرقة الخامسة المدعومة روسيا

العراق:
مقتل القيادي في الحشد الشيعي ثائر خميس الربيعي بهجوم مقاتلي تنظيم الدولة غرب الرطبة

البادية الشامية:
التحالف يسقط طائرة بدون طيار إيرانية من نوع شاهد  129قرب التنف

السعودية:
السعودية وحكومة العراق الشيعية توافقان في ختام لقاء جدة على تأسيس مجلس تنسيق بينهما وعلى زيادة
العﻼقات اﻻستراتيجية بين البلدين
صورة معبرة لمكونات الجيش في سوريا

بعد السعودية العبادي يطير الى طهران
ماهي الرسالة التي يحملها صبي طهران من الرياض
استعاد تنظيم الدولة معظم حي البتاني بعد كمين اﻻمس كما سبق لها استعادة أجزاء واسعة من حي
الصناعة
الموصل:
أنباء عن مقتل الصحفي الفرنسي ستيفان فيلينوف في معارك الموصل
البادية الشامية:
ميليشيات اﻷسد تسيطر على تل رنيبة وخشفة قرب بير القصب

انتهى.................

