الثﻼثاء 2017/7/4/
حصاد اليوم:

الرقة:
التحالف الدولي يدعي تمكن الميليشيات اﻻنفصالية من احداث خرق في المدينة القديمة التي يتحصن بها
مقاتلو تنظيم الدولة
ظهور المدرعة  terminatorكمشاركة ميدانية أولى لها في معارك شرق السلمية
يقف بجانبها محمد السعيد قائد ميليشيا لواء القدس

الموصل:
القائد الميداني للتحالف جوزيف مارتن يراقب معارك الموصل من احدى أسطح المنازل في المدينة

ريف حلب الشرقي:
مقتل المﻼزم عزام سهيل حواط من ميليشيات اﻷسد في معارك شرق أثريا وهو من بانياس
ريف حماة الشرقي:
زيارة قائد القوات الروسية في حميميم لميليشيات اﻷسد في ريف السلمية الشرقي يوم أمس

الصومال – شهادة:
قصف مدفعي عنيف يستهدف اﻻن القصر الرئاسي في العاصمة مقديشو
لواء الشمال الديمقراطي التابع للميليشيات اﻻنفصالية يقول ان لوائه جاهز للسيطرة على مناطق درع
الفرات دعا قوات درع الفرات للتخلي عن تركيا واﻻنضمام للميليشيات

الحدود السورية العراقية:
تنظيم الدولة يستهدف بعربتين مفخختين تجمعين للميليشيات اﻹيرانية جنوب شرق قرية الجفيفي غرب
بعاج
دمشق:
البطريرك الجديد جوزيف العبسي بطريرك انطاكية وسائر المشرق للروم الكاثوليك والمدعوم من علي
مملوك يزور اﻷسد بعد تعينه قبل عدة أيام خلفا لغورغوريس لحام والمدعوم من علي مملوك أيضا
يذكر ان خﻼفا شديدا حصل في الكنيسة الكاثوليكية أجبر البطريرك السابق لحام على تقديم استقالته
للفاتيكان بعد انقسام شديد في الكنيسة الكاثوليكية واتهام لحام بدعم بشار اﻷسد بﻼ حدود وبيع أمﻼك
الكنيسة للشيعة
يذكر ان عدد اتباع الروم الكاثوليك في لبنان وسوريا  1200.000ألف نسمة كما يذكر ان البطريرك
الجديد من دمشق
البطريرك الجديد

منظمة حظر اﻷسلحة الكيماوية تنشر تقريرا عن هجوم خان شيخون تؤكد فيه ان التقنية التي تم من
خﻼلها تصنيع غاز السارين المستخدم في الهجوم تم من خﻼل معامل ميليشيات اﻷسد
الرقة:
الموقع الذي قامت طائرات التحالف بقصفه في السور اﻻثري لمدينة الرقة لعمل ثغرة بطول  25متر
لتمكين الميليشيات اﻻنفصالية من الدخول بهدف السيطرة على قصر البنات

درعا:
بعد اعﻼن الهدنة بساعات خرقت مروحيات اﻷسد الهدنة ب  30برميﻼ متفجرا ليكون مجموع البراميل
الملقاة على درعا منذ سريان الهدنة  66برميﻼ موزعة كما يلي:
 48على أحياء درعا المحررة
 8براميل )مواد حارقة( على احياء درعا المحررة
 10براميل متفجرة على بلدة النعيمة شرقي درعا
إضافة لعشرات القذائف المدفعية والصاروخية التي طالت باﻹضافة الى أحياء درعا المحررة كﻼ من
بلدات:
الغارية الغربية والحراك وايب وابطع والنعيمة
استانا:
تم طرح اقتراح على تفعيل مركزين لمراقبة مناطق تخفيف التصعيد
اﻷول :روسي امريكي أردني:
مهمته مراقبة المناطق الجنوبية )درعا والقنيطرة والغوطة(
الثاني :روسي تركي:
مهمته مراقبة المناطق الشمالية )الشمال المحرر وريف حمص الشمالي(
استانا:

الورقة التي كانت امام الوفد اﻹيراني المشارك في مفاوضات استانا اليوم وفيها بخط اليد الرؤية اﻷولية
لتوزيع مناطق التوتر المنخفض في سوريا:
ﻻ بد من فصل القنيطرة عن منطقة الجنوب
روسيا وتركيا في الشمال
إيران وروسيا في الوسط
روسيا فقط في الجنوب
بعد ذلك مكتوب الترجيح يذهب باتجاه تشكيل مركز عمل مشترك وليس هيئة تنسيق مشتركة
مقتل اللواء هزاع خالد الحسن أثر حادث سير بالقرب من جسر القطيفة

كان يشغل منصب مدير كلية الشؤون اﻹدارية وتم ترفيعه قبل أيام ليستلم إدارة الوقود في الجيش
من المرجح انه من السلمية
اﻻستانة:
رئيس الوفد الروسي الى اﻻستانة يقول:
الحوار بشأن مناطق تخفيف التوتر سيستمر الى يوم غد
اﻻستانة:
رئيس الوفد الروسي:
الدول الضامنة ﻻتفاق استانا هي من ستقوم بمراقبة مناطق تخفيف التوتر في سوريا
رئيس الوفد الروسي:

روسيا قد تنشر جيشها لمراقبة مناطق عدم التصعيد في سوريا خﻼل أسبوعين او ثﻼثة بعد وضع
اللمسات النهائية على اتفاق مع تركيا وإيران لكن لم يتم بعد اﻻتفاق على تفاصيل الخطة
حكومة مركزية في دمشق وشراكة روسية ﻹنهاء الحرب استراتيجية اﻹدارة اﻻمريكية الجديدة

الصومال – شهادة:
إصابة المدير العام السابق لوزارة اﻻعﻼم الصومالية عبد الرزاق بهﻼوي بعد تفجير سيارته بعبوة ﻻصقة
في مديرية هدن بالعاصمة مقديشو

انتهى.......................

