الثﻼثاء 2017/6/27/
حصاد اليوم:

ريف حمص الشرقي:
توقيع شركتي EVROPOLISو STROYANSAGASالروسيتين لعقود حماية حقول النفط حول تدمر
مقابل  %25من العائدات
يذكر ان شركة  STROYANSAGASكانت قد وقعت مع ميليشيا اﻷسد قبل الثورة عقدا لمد أنبوب غاز
جنوب الشرق اﻷوسط
الرقة:
القوات الخاصة اﻻمريكية تشارك في معارك الرقة

درعا:
قنابل عنقودية من نوع PTAB1Mقام الطيران الروسي بإلقائها

باريس:
وفاة مصطفى طﻼس بعد وفاته سريريا قبل عدة أيام
العراق – الفلوجة:
مقتل واصابة  20من الحشد الشيعي بتفجير دراجة مفخخة في الفلوجة أمس
أمريكا ترصد تحضيرات لشن ميليشيات اﻷسد هجوما باﻷسلحة الكيميائية في سوريا وتحذره من ثمن
باهظ في حال نفذ هجوم كيماوي جديدا
كما هددت السفيرة اﻻمريكية في اﻷمم المتحدة كل من روسيا وإيران بأنهما سيكونان شريكين لﻸسد ان
هما سمحا له بشن هجوم كيماوي

اما عن المكان المستهدف فيتوقع ان يكون السخنة
العراق:
ﻻ مشكلة لدى القوات اﻻمريكية في القتال تحت راية التوحيد ان كانت مدموغة بدمغة شيعية

ريف حماة الشرقي:
بحسب بيان من لواء فاطميون أفغانستان فإن  17عنصرا من مقاتليه قتلوا في شهر رمضان بمعارك مع
تنظيم الدولة على محور الشيخ هﻼل وان جثثهم ما زالت بحوزة التنظيم
العراق – أعماق:
مقتل  3عناصر من الميليشيات اﻹيرانية واصابة اثنين آخرين بتفجير عبوة ناسفة في منطقة المنصورية
بقضاء المقدادية في ديالى
 6قتلى و 14جريحا من الميليشيات اﻹيرانية واعطاب آلية بتفجير دراجة نارية مفخخة في تجمع لهم
وسط مدينة الفلوجة أمس
مقتل  11عنصرا وتدمير  6آليات بهجوم لمقاتلي الدولة على قرية البوير غرب الموصل
مقتل  3عناصر من الميليشيات اﻹيرانية بتفجير عبوات ناسفة بمنطقة البوذياب شمال الرمادي أمس
مقتل  4عناصر من الميليشيات اﻹيرانية واصابة آخرين بهجوم لمقاتلي تنظيم الدولة على موقع لهم شمال
بلدة الحضر جنوب غربي الموصل
مقتل قيادي في الصحوات بتفجير عبوات ناسفة في منطقة البوعلي الجاسم شمال الرمادي أمس
مقتل  8عناصر من الميليشيات اﻹيرانية قنصا في حي الشفاء ومنطقة المشاهدة بمدينة الموصل

الصومال – شهادة:
مقاتلو حركة الشباب المجاهدين يفشلون هجوما للقوات اﻻمريكية واﻻفريقية والقوات الحكومية على إحدى
القرى الواقعة بضاحية مدينة مهداي جنوب الصومال ويكبدونهم خسائر فادحة
حميميم:
شوهدت اليوم في القاعدة الروسية في سوريا بمطار حميميم المدرعة الروسية  TERMINATORوهي
مخصصة لدعم الدبابات والتغطية عليها في حرب المدن

ريف حماة الشرقي:
شوهد اليوم رتل لميليشيات اﻷسد من  15شاحنة وحاملة متوجهة نحو السلمية

انتهى................

