اﻻحد 2017/7/2
حصاد اﻻخبار:

القنيطرة:
انحياز الفصائل الثورية عن بعض النقاط التي تقدموا اليها سابقا بالقرب من مدينة البعث بعد هجوم عنيف
شنته قوات النظام مدعومة بالميليشيات اﻹيرانية
يذكر ان ميليشيات اﻷسد عانت خسائر كبيرة جدا وغير متوقعة على هذه الجبهة وقامت بسحب قوات
كبيرة من جبهات الغوطة الغربية ودرعا لمنع سقوط مدينة البعث
واشنطن:
الزيارة الثالثة لملك اﻷردن لواشنطن منذ تولي ترامب الرئاسة
ملك اﻷردن زار واشنطن في شهر  2و  4و 6وزيارته اﻷخيرة أقرب للسرية التقى خﻼلها ترامب ثم
جاريد كوشنر )صهر الرئيس( نائب الرئيس بينس وزير الخارجية وزير الدفاع ماتيس سكرتير اﻻمن
القومي كيلي
ريف حلب الشرقي:
اللواء غسان محمد راشد من ريف مصياف

القنيطرة:
تأكيد اﻻستهداف اﻹسرائيلي لموقع لميليشيات اﻷسد في الصمدانية ردا على سقوط قذيفة من الجوﻻن
الغوطة الشرقية:
ميليشيات تستهدف مدينة زملكا بغاز الكلور بعد استهدافها لجبهات عين ترما بنفس الغاز
عدد اﻹصابات في عين ترما أكثرمن  30إصابة وفي زملكا  6حاﻻت
يذكر ان ميليشيات اﻷسد استخدمت غاز الكلور في حشوات القاذف بطريقة مماثلة لعملية إطﻼق الغازات
المسيلة للدموع ومن مسافات قريبة نسبيا
سلسلة التعرف على الدبابات T72

البادية الشامية:
مصادر ميدانية تؤكد استهداف كتائب الثوار لمطار خلخلة العسكري بريف السويداء بوابل من صواريخ
الغراد وقذائف المدفعية الثقيلة ضمن معركة اﻷرض لنا

الرقة:
تنظيم الدولة يستعيد السيطرة على حي القادسية في المدينة
درعا:
مقتل القيادي الميداني بحزب إيران اللبناني مهدي قيس خضر بمعارك درعا

مقتل المﻼزم أول باسل اﻷحمد من مرتبات الحرس الجمهوري – اللواء  106دبابات في معارك عين
ترما

دير الزور:
مقاتلو تنظيم الدولة يتمكنون من تدمير مروحية لميليشيات اﻷسد بصاروخ موجه قرب مشفى اﻷسد غرب
المدينة
دمشق:
ثﻼثة انفجارات في قلب العاصمة في كل من:

قرب مدرسة أبناء الشهداء القريبة من دوار البيطرة ناتج عن زرع عبوة ناسفة بسيارة
مدخل دويلعة من جهة طريق المطار
في ساحة الغدير قرب ساحة التحرير جانب مدرسة امية

الموصل:
مقتل النقيب في الميليشيات الشيعية ليث سامي الجبوري خﻼل المعارك في مدينة الموصل

دير الزور:
اغارة لتنظيم الدولة على مواقع ميليشيات اﻷسد غرب الحميمة أدت لمقتل واصابة  33من الميليشيات
باﻹضافة لتدمير عدة عربات منها دبابة T72
ريف الرقة:
هبوط أول طائرة عسكرية أمريكية من نوع هيركيوليس  C-130في مطار صرين اﻷمريكي شمال مدينة
الرقة

ريف حلب الشرقي:
العميد وهيب صقر من الﻼذقية يذكر انه قائد الحملة العسكرية على مطار كويرس

العراق – الرمادي:
مقتل واصابة  27من الحشد الشيعي لتنظيم الدولة في منطقة الكيلو  60غرب مدينة الرمادي

انتهى........................

