السبت 2017/6/24
ريف دمشق الغربي:
كما تراجعت ميليشيات الدفاع الوطني في قرية حضر أيضا بعد ان قامت بمؤازرة ميليشيا اﻷسد في
هجومها على حرفا وسقط لهم قتيل واحد حسب اﻻنباء
الموصل:
نحو  50قتيل وجريح من الحشد الشيعي في هجوميين متزامنين لتنظيم الدولة في حي المثنى في الموصل
قبل قليل
درعا:
حصيلة القصف من ميليشيا اﻷسد على درعا في  16يوم:
 722برميل
 770صاروخ ارض -ارض )فيل(
أكثر من  287غارة جوية
 55لغم بحري
والى اﻻن لم تستطيع ميليشيات اﻷسد تحقيق أي تقدم على الميدان بل تكبدت خسائر في اﻷرواح والعتاد
خسائر ميليشيا اﻷسد:
تدمير  8دبابات
اعطاب دبابة
عربة مجنزرة
تدمير عربة شيلكا عدد 2
تدمير تركس مجنزر عدد 2
تدمير رتل كامل على جسر نامر
قتل العشرات من عناصر حزب إيران اللبناني
قتل العشرات من عناصر وضباط ميليشيا اﻷسد
اغتنام دبابة T72
اغتنام تركس مجنزر عدد 2

اغتنام رشاش  23مم
الموصل:
مقتل المﻼزم أول زهير جاسم من الحشد الشيعي في معارك الموصل
حصاد اليوم:

مطالب حلف اﻻمارات من قطر:
سلمت الكويت )الدولة الوسيطة( مطالب حلف الدول المقاطعة لقطر وهي كالتالي:
 -1قطع معظم العﻼقات مع إيران والحد من التعاون التجاري مع إيران للمستوى المطلوب أمريكيا
 -2إغﻼق القاعدة العسكرية التركية في قطر
 -3قطع عﻼقاتها مع كافة التنظيمات اﻹرهابية والطائفية واﻷيديولوجية ومن بينها اﻻخوان المسلمين
وتنظيم الدولة اﻹسﻼمية والقاعدة وحزب ﷲ وادراجهم ككيانات إرهابية وضمهم الى قوائم اﻹرهاب
المعلن عنها من الدول اﻷربعة
 -4إيقاف كافة أشكال التمويل القطري ﻷي أفراد او كيانات او منظمات إرهابية او متطرفة وكذا
المدرجين ضمن قوائم اﻹرهاب في الدول اﻷربعة وكذا القوائم اﻻمريكية والدولية
 -5تسليم كافة العناصر اﻹرهابية المدرجة لدى الدول اﻷربعة وبالقوائم اﻻمريكية والدولية المعلن عنها
والتحفظ على ممتلكاتهم المنقولة وغير المنقولة لحين التسليم وعدم إيواء أي عناصر أخرى مستقبﻼ
 -6إغﻼق تلفزيون الجزيرة والقنوات التابعة لها

 -7منع التجنيس ﻷي مواطن يحمل جنسية إحدى الدول اﻷربعة وإعادة كل من تم تجنيسه في السابق إذا
انتهك القوانين في هذه الدول اﻷربعة وقطع اﻻتصاﻻت مع عناصر المعارضة للدول اﻷربعة
وتسليمها كل الملفات السابقة للتعاون مع قطر وتلك العناصر مضمنة باﻷدلة
 -8التعويض المالي عن الضحايا والخسائر والمكاسب للدول اﻷربعة
 -9انسجام سياسات قطر مع الدول اﻷربع
 -10تسليم كافة قواعد البيانات الخاصة بالجماعات التي قامت بدعمها
 -11اغﻼق كافة وسائل اﻻعﻼم التي تدعمها قطر بشكل مباشر او غير مباشر
 -12الموافقة على هذه البنود خﻼل  10أيام من تاريخ تقديمها واﻻ تعتبر ﻻغية
 -13تقديم تقارير متابعة دورية مرة كل شهر للسنة اﻷولى ومرة كل ثﻼثة أشهر للسنة الثانية ومرة كل
سنة لمدة عشر سنوات
تشبه هذه المطالب مطالب النمسا وهنغاريا من صربيا قبل نشوب الحرب العالمية اﻷولى والتي تضمنت:
 -1منع كل اﻹعﻼنات التي تستخدم ضد الحلف الهنغاري النمساوي
 -2حل منظمة الوطنيين الصربية
 -3حذف أي محتوى ضد هنغاريا والنمسا من الكتب المدرسية
 -4طرد كل الضباط والموظفين الذين تقدم أسمائهم الحكومة النمساوية والهنغارية
 -5قبول وجود ممثلين عن الحكومة النمساوية الهنغارية للتأكد من إزالة الحركات غير المرغوب بها
 -6محاكمة جميع من ضلع في اغتيال الدوك ووجود محققين عن حكومة النمسا وبلغاريا
 -7اعتقال الرائد فوجيسﻼف تانكوسيتش وميﻼن سيكانوفيتش
 -8التوقف عن إرسال السﻼح وتمريره ﻷي جهة ﻻ ترضي النمسا وهنغاريا
 -9طرد ومحاكمة الضباط في ساباس ولوزينكا
 -10تقديم توضيح عن سبب وجود ضباط كانوا ذو طابع عدائي لحكومة النمسا وهنغاريا
 -11اشعار حكومة النمسا وهنغاريا بدون أي تأخير عن اتخاذ هذه اﻹجراءات فورا
 -12الموافقة على هذه المطالب قبل الساعة الخامسة من يوم السبت الموافق ل  25يوليو من عام
1914
قتل مدير مشفى تشرين العسكري اللواء محمود خليل زغيبي من تولد طرطوس قتل في معارك ريف
دمشق

مقتل العقيد عبد الكريم خضر برهوم من حمص في معارك ريف الرقة

مطار كويرس:
استبدال الميغ  21على بوابة المطار بطائرة ﻻم  39رقم الطائرة 3088

ميليشيا اﻷسد تفتح مركزا جديدا في حلب للتدريب على الصواريخ م .د بعد وجود ضعف مﻼحظ في
قدرات قواتها في هذا المجال

مقتل القيادي علي رندش من حزب إيران اللبناني في سوريا قبل يومين في مكان لم يؤكد بعد

حسب صحيفة النيويورك تايمز:
اتصاﻻت من تحت الطاولة بين مايك بومبيو مدير وكالة اﻻستخبارات المركزية وعلي مملوك منذ شهر
فبراير الفائت
حسب الصحيفة التواصل كان لبحث طرق اﻻفراج عن اوستن نايس وهو صحفي امريكي وضابط مارينز
سابق اختطف في سوريا
على ما يبدو هذا الشخص غير متواجد في دمشق والمؤشرات تدل على انه وقع بين أيدي الميليشيات
الشيعية التي سلمته لطهران
باريس:
مقتل الصحفية فيرونيك روبير في باريس متأثرة بجراحها بانفجار في الموصل اﻷسبوع الفائت

الرقة:
مفخخة لتنظيم الدولة تضرب تجمعا للميليشيات اﻻنفصالية في منطقة الجزرة غرب الرقة يوم أمس

البعث – القنيطرة:
اشتباكات بين الثوار وميليشيا اﻷسد على أطراف مدينة البعث مع تقدم ملحوظ للثوار
العراق – أعماق:
الميليشيات اﻹيرانية تحظر التجوال في الجانب اﻻيسر لمدينة الموصل عقب الهجوم في حي المثنى
هجوم بسترة ناسفة على تجمع للميليشيات اﻹيرانية في منطقة المشاهدة بالجانب اﻷيمن لمدينة الموصل
سقوط قتلى وجرحى من الميليشيات اﻹيرانية بعملية تسلل لمقاتلي تنظيم الدولة في منطقة المشاهدة في
الموصل
اعطاب همر وجرافة للميليشيات اﻹيرانية بقذيفتين صاروخيتين في أطراف منطقة باب الطوب وعند
تقاطع منطقة الخزرج بمدينة الموصل
اغتيال قائد صحوة مع اثنين من مرافقيه في أول أمس في حي سومر بالجانب اﻻيسر من الموصل
اغتيال مختار قرية قبر العبد شمال بلدة حمام العليل جنوب الموصل اول أمس مع أحد مرافقيه
تدمير آلية للميليشيات اﻹيرانية بتفجير عبوة ناسفة أمس في بلدة الحضر غرب الشرقاط
إصابة  4نساء وطفلين بقصف جوي على مدينة راوة غرب اﻻنبار

مقتل  3عناصر من البيشمركة واصابة اثنين آخرين بتفجير عبوة ناسفة في قرية الحاج محمد بقضاء
داقوق جنوب كركوك
تدمير جرافة للميليشيات اﻹيرانية بتفجير عبوة ناسفة في منطقة اللطيفة جنوب بغداد أمس
إصابة قيادي في الميليشيات اﻹيرانية بتفجير عبوة ناسفة على سيارته في منطقة جزيرة الخالدية شمال
شرق الرمادي
اغتيال عنصر من الميليشيات اﻹيرانية قنصا في حي الشفاء ومنطقة المشاهدة بمدينة الموصل
مقتل  5من الميليشيات اﻹيرانية باشتباكات في منطقة المشاهدة وأطراف شارع الكورنيش في الموصل
مقتل ضابط برتبة عميد من الميليشيات اﻹيرانية بكمين لمقاتلي تنظيم الدولة في منطقة اﻹصﻼح بناحية
جلوﻻء في ديالى
ليبيا – بنغازي:
انسحاب مقاتلي مجلس شورى بنغازي من منطقة سوق الحوت وتقدم ميليشيا حفتر اليها بعد قصفها بشكل
مكثف بالقذائف اﻷرضية وطائرات حلفاء حفتر

انتهى..................

