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توزع السيطرة في منطقة
محجة المحاصرة بريف
درعا الشمالي حتى تاريخ
2017/5/10

ريف حلب الشمالي :لواء المعتصم العامل ضمن قوات درع الفرات يستلم بتفويض
من التحالف الدولي إدارة كل من القرى التالية ( منغ – عين دقنة – تل رفعت –
مريمين – المالكية – شواغر -مرعناز – الشيخ عيسى – حربل – كفر ناصح –
دير جمال ) على ان ينحصر حمل السالح بيد عناصر اللواء ويتكفل التحالف الدولي
بإخراج ميليشيا قسد االنفصالية من هذه القرى

المالكية – الحسكة :شنت طائرات تركية ليلة أمس عدد من الغارات الجوية على
معسكر تابع لميليشيا قسد االنفصالية قرب قرية الزهراء بريف المالكية
الرقة :أحد المتحدثين باسم الميليشيات االنفصالية (ريدور خليل) يصف قرار
البنتاغون تسليح الميليشيات بالتاريخي وبأنه تأكيد على ثقة التحالف الدولي
بالميليشيات االنفصالية
يذكر ان أمريكا تقوم منذ سنتين بتسليح الميليشيات االنفصالية لكن البنتاغون أصدر
قرارا رسميا أمس بتسليحهم لشرعنة العملية
ريف حلب الشرقي :ميليشيا إيران تستأنف عملياتها في ريف حلب الشرقي ضد
تنظيم الدولة واشتباكات عنيفة في المعمورة وعطشانة في محاولة للميليشيا للتقدم
نحو البلدتين لمحاصرة مطار الجراح
خالل الهجوم قام تنظيم الدولة باستهداف ميليشيا إيران في عطشانة بمفخخة كما قام
بتدمير دبابة تي  72وعربة بي ام بي
واشنطن :زيارة وزير خارجية روسيا سيرغي الفروف لواشنطن اليوم يتوقع ان
سبب الزيارة هو إلقناع نظيره األمريكي بقبول مخرجات االستانة تمهيدا لطرح
روسيا التفاق االستانة على مجلس االمن الستصدار قرار اممي باالتفاقية
يذكر ان أمريكا لديها أيضا فكرة عن المناطق االمنة وستحاول روسيا اقناعها بأن
اتفاقية استانة تفي بالغرض وبديل عن فكرة االمريكان لمناطق آمنة
ريف حلب الشرقي :تنظيم الدولة يتمكن من تدمير دبابة تي  72وعربة بي ام بي
للميليشيات اإليرانية عبر استهدافهم بصواريخ موجهة في قرية جراح صغير كما

استهدف تجمعين للميليشيات اإليرانية بعربتين مفخختين قرب قرية العطشانة شرق
مدينة دير حافر
حمص – الوعر :خروج الدفعة التاسعة من مخيم الوعر الحمصي الى جرابلس في
ريف حلب الشمالي
خرج في هذه الدفعة  490شخص تقريبا
توزع السيطرة جنوب شرق
الباب بريف حلب الشرقي حتى
تاريخ 2017/5/10

الميليشيات االنفصالية تسيطر
على مزرعتي الجالء وميسلون
في ريف الرقة الشمالي

واشنطن :يبدو ان االمريكان والروس لم يتفقوا وحسب البيان الصحفي للبيت األبيض
يتضح ان الخالف يتركز حول تمدد اإليرانيين في سوريا وربط ملف سوريا بملف
أوكرانيا

الطبقة – الرقة :الميليشيات االنفصالية تعلن سيطرتها على مدينة الطبقة وسد الفرات

