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اشتباكات بين الثوار وقوات النظام على محوري تل الزيات والضهر األسود في
الغوطة الغربية
الرقة :الميليشيات االنفصالية تعين سويديا يدعى جيسبر
سودير كأحد المتحدثين الرسمين لها

توزع السيطرة في مدينة تدمر وصوال الى مطار
التيفور بريف حمص الشرقي حتى تاريخ
2017/5/1

الموصل :البنتاغون يقول ان الجندي األمريكي المقتول هو ضابط برتبة مالزم أول
يدعى وستون لي من الفرقة المجولقة 82
الرياض :توقيع اتفاقية لتدريب القوات السعودية من قبل وزارة الدفاع األلمانية خالل
زيارة ميركل للرياض
أفغانستان :أول ظهور علني لحكميتار زعيم الحزب اإلسالمي في أفغانستان يدعو
فيه الى السالم ومصالحة حكومة كرزاي وامريكا
يذكر ان حكمتيار كان قد وقع اتفاقية سالم مع حكومة كابل في الشهر التاسع من
العام الماضي وتم بعدها إزالة اسمه من قائمة اإلرهاب وحظر التعامل

حكمتيار خالل القائه كلمة للجمهور
يوم السبت الماضي في مدينة مهتارالم
عاصمة إقليم الغمان الشرقي

حلب – عفرين :تأكيد نشر قوات
روسية قرب عفرين في مناطق
سيطرة الميليشيات االنفصالية

تم رفع علم ميليشيات األسد الى جانب العلم الروسي فوق مباني معسكر كفر جنة
منطقة عفرين اليوم الساعة  12ظهرا بحضور وفد عسكري وبرتب عالية
وشخصيات مدنية رفيعة المستوى من ميليشيات األسد
ريف حمص الشرقي :مغاوير الثورة تسيطر على منطقة حميمة التي تقع قرب
المحطة  T2في ريف حمص الشرقي في محاولة منهم السيطرة على محطات  T2و
 T3في طريقهم الى البوكمال
يتوقع بناء على هذا ان تقوم ميليشيات األسد على الفور بإرسال تعزيزات لريف
حمص الشرقي وتركيز جهدها العسكري في ريف حمص الشرقي
دمشق – القابون :تقدم جديد لميليشيات األسد في حي القابون جنوب غرب المحطة
الكهربائية يصل تقريبا الى  150متر في محاولة من الميليشيات قضم جزء كبير في
القابون
تستخدم ميليشيات األسد تكتيك الكماشة مع بصمات روسية واضحة في التخطيط
وذلك لحرمان الغوطة الشرقية وبرزة وتشرين من أنفاق القابون
ان لم يتم تدارك ذلك فستقوم ميليشيات األسد بالسيطرة على القابون ثم عرض
التهجير القسري على ثوار برزة وتشرين وقد بدأت ميليشيات األسد بفتح قنوات

تواصل مع بعض الشخصيات في برزة خالل األيام السابقة بعد ذلك سيكون الوضع
في الغوطة الشرقية أصعب بكثير حيث ستتم محاصرتها بشكل كامل
انتشار القوات الروسية في عفرين

رفع علم ميليشيات األسد فوق أحد
نقاط الميليشيات االنفصالية في
عفرين
ريف حلب الشمالي:
تأكيد تموضع القوات الروسية في األماكن التالية:
مطار منغ (قرب اعزاز)
جبل برصايا (قرب معبر السالمة)
قطمة (قرب اعزاز)
الطعانة (قرب الباب)
دير الزور :تنظيم الدولة يقتحم محطة مياه الكبر شمال غربي دير الزور

الحرمون :دخلت قبل قليل سيارات نوع ستيشن لضباط يتبعون لميليشيات األسد الى
بساتين سعسع ومنطقة اإلصالح في ظل هدوء على أغلب جبهات الحرمون
يذكر ان المنطقة تشهد اشتباكات واستنزاف يوميا لميليشيات األسد خاصة على جبهة
الزيات وبساتين سعسع حيث تم في األيام السابقة صد عدة هجمات لهم تكبدوا خاللها
 35قتيل باإلضافة الى قنص  6منهم مؤخرا وإعطاب تركس حاولوا من خالله
تحصين نقاطهم القريبة من الزيات
معظم من قتلوا من الفرقة السابعة وهم مجندين جدد تم سحبهم للخدمة العسكرية ثم
يتم زجهم الى الخطوط األولى ليقتلوا
عفرين :يذكر ان ميليشيات األسد دخلت رسميا الى مدينة عفرين اليوم
ال نستبعد ان تكون روسيا قد فرضت على الميليشيات االنفصالية قبول رفع أعالم
لألسد والسماح لهم بدخول عفرين كشرط لنشر روسيا قواتها في منطقة عفرين
تخوفا من عمل عسكري تركي ضد عفرين او قد تكون قد عرضت ذلك طوعا
هذا التطور اليوم يدل داللة مطلقة ان الميليشيات االنفصالية تتلون كل يوم بحسب ما
يناسبها وتتاجر باألراضي السورية ألي محتل غربي كما انها ال تمانع وجود األسد
في السلطة ويتبعها في ذلك الفصائل التابعة لها كجيش الثوار وغيرها من الفصائل
العربية التي تدعمها والتي لم تعد تمت للثورة السورية بأي صلة
برزة :أنباء عن مقتل محمد حمزة المظلوم عضو لجنة المصالحة مع ميليشيات األسد
في حي برزة
ادلب :وصول الدفعة السابعة والمتضمنة  2000شخص من حي الوعر الى منطقة
معرة مصرين بريف ادلب
ريف حمص الشرقي :مقتل  6جنود من ميليشيات األسد بعد هجوم فاشل لهم على
موقع لتنظيم الدولة قرب محمية التليلة شرق تدمر حسب أعماق

الطبقة :ما تبقى من المؤسسة
االستهالكية قرب المدينة الرياضية
بعد ست غارات لطيران التحالف
عليها

الغريب على ما يبدو هو نجاة طاقم الدبابة في االستهداف
ريف حمص الشرقي :تنظيم الدولة يشن هجوما معاكسا على مواقع ميليشيات األسد
قرب تلة االعالم في جبال الشومرية والواقعة شمال شرق الفرقلس

