الخميس 2017/ 7 /6
ليبيا – بنغازي:
انحياز الثوار من منطقة الصابري ووسط المدينة وتمركزهم بحي سي خريبيش
درعا:
تأكدنا من مصادرنا ان الباصات توجهت الى دمشق ﻹحضار مرتزقة جدد من خريجي دورة اﻻمن
العسكري في ميسلون اﻻعداد المتوقعة هي بين  800و 1200مقاتل
الهدف هو رفد جبهة درعا بالمقاتلين بعد الخسائر البشرية الكبيرة التي أمني بها اﻷسد وحلفائه
تم اليوم احضار أول دفعة ويقدر عددها ب  250مقاتل
نتوقع بعد انتهاء احضارهم في اﻷيام القادمة ان تبدأ ميليشيات اﻷسد بهجوم جديد على محاور درعا
للسيطرة على بعض المناطق فيها
التعزيزات التي وصلت هي في ازرع اﻻن
ريف السلمية الشرقي:
المكان الثاني الذي تعرض للقصف قرية حماد العمر غرب بلدة عقيربات
المكان الثالث الحي الشمالي في بلدة عقيربات
درعا:
حصيلة القصف من ميليشيات اﻷسد على درعا في  26يوم:
 1089برميل
 1040صاروخ أرض – أرض )فيل(
أكثر من  377غارة جوية
 79لغم بحري
والى اﻻن لم تستطع ميليشيات اﻷسد تحقيق أي تقدم على الميدان بل وتكبدت خسائر في اﻷرواح والعتاد
خسائر ميليشيات اﻷسد:
تدمير  10دبابات

اعطاب دبابة
عربة مجنزرة
تدمير عربة شيلكا عدد 2
تدمير تركس مجنزر عدد 4
تدمير رتل كامل على جسر نامر
قتل العشرات من عناصر حزب إيران اللبناني
قتل العشرات من عناصر وضباط ميليشيات اﻷسد
اغتنام دبابة T72
اغتنام تركس مجنزر عدد 2
اغتنام رشاش  23ملم عدد 2
عين ترما – دمشق:
تم توثيق استخدام ميليشيا اﻷسد غاز الكلور السام على المدينة ما أدى لسقوط عدد من المصابين بحاﻻت
اختناق
العراق – القيارة:
اشتباكات عنيفة في قرية اﻻمام غربي جنوب القيارة بين الحشد الشيعي وتنظيم الدولة الذي شن هجوما
على القرية يوم أمس وأنباء عن قطع الطريق الشرقاط – القيارة إثر المواجهات
تدمر:
مقتل العقيد رامي عديرة هو من الطائفة المرشدية من أطراف بلدة الحفة كان مسؤول العمليات الدفاعية
في محور شلف
كان يترأس الكتيبة  46حرس جمهوري ويلقب بالقرش
رغم جبنه الشديد اﻻ انه كان ذا أثر كبير بتنظيم دفاعات المحور حتى صار عصيبا على اﻻختراق لدرجة
أن الثوار حاولوا مرارا تحرير تلة شلف وما تكللت محاوﻻتهم بالنجاح بسبب التنظيم الدفاعي الذي قام
عليه رامي عديرة
تعرض للعديد من اﻹصابات الطفيفة وعاود القتال في كل مرة
انتقل مع لواءه اللواء  103حرس جمهوري الى تدمر وقتل هناك

تدمر:
مقتل العقيد رامي عديرة

حماة:
انفجار يهز مركز انطﻼق باصات مصياف في كراج حماة
مصر – روسيا:
أعلنت شركة التصنيع العسكري الروسية أورال فاغون زافود  Uralvagonzavodعن نيتها فتح خط
تجميع جديد في مصر لدبابات  T90Sالروسية
وقالت الشركة بان هذا الخط سيزود كل من مصر والعراق وفيتنام بهذا النوع من الدبابات
تعيين اللواء الفلسطيني السوري زهير سعد الدين معاونا لوزير الداخلية في حكومة ميليشيا اﻷسد بعد ان
كان رئيسا لشرطة حلب

حلب:
اغارة للثوار على نقاط ميليشيا اﻷسد في جبهة المﻼح أسفرت عن قتل  10عناصر من الميليشيات
العراق – القيارة:
وكالة أعماق تعلن قطع الطريق بين الشرقاط والقيارة
القلمون الشرقي:
أنباء عن بدء المفاوضات بين فصائل القلمون الشرقي مع الروس وميليشيات اﻷسد ممثلة ب )الفرقة
الثالثة الفرع  (227للوصول الى اتفاق وقف إطﻼق النار في مناطق القلمون الشرقي )رحيبة ،جيرود،
الناصرية ،منطقة الجبل ،منطقة البترا(
الورقة المرفقة تحوي البنود التي يتم التفاوض عليها
طلبت ميليشيات اﻷسد أيضا إضافة للورقة ان يكون لها نقطة عسكرية بالقرب من خط الغاز وهذا ما
ترفضه فصائل المنطقة حتى اﻻن
في ظل سير المفاوضات قامت ميليشيات اﻷسد بتطويق مدينة الرحيبة وجيرود وأغلقت كل الطرق
والحواجز المؤدية للمدينة وهذا مؤشر على ان هذا الفعل هو ورقة ضغط على الفصائل للموافقة على
شروط الميليشيات
القلمون الشرقي:

مقتل المﻼزم أول في الميليشيات الشيعية أركان حسن المفرجي خﻼل المعارك في مدينة الموصل

مقتل النقيب في الميليشيات الشيعية أحمد فرحان الدودي خﻼل المعارك في مدينة الموصل حسب احرار
العراق

الوضع في الموصل القديمة:
مقتل  20على اﻷقل من الحشد الشيعي بينهم ضباط خﻼل محاولتهم التقدم في أطراف باب الطوب
وشارعي الكورنيش وخالد والسرجخانة في الموصل

انتهى......................

