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تنظيم الدولة يتبنى تفجير السيارة المفخخة قرب مخيم الركبان
ريف حلب الشرقي :اشتباكات بين قوات درع الفرات والميليشيات االنفصالية على
جبهة الساجور
نواف البشير مع قائد لواء الباقر الشيعي في
جولة مكوكية تشمل لبنان والعراق وسوريا
لبناء جيش عشائري يساعد الميليشيات
الشيعية

العراق – الموصل:
مقتل معاون آمر فوج في الميليشيات الشيعية
المقدم فراس عادل العمري خالل المعارك
في مدينة الموصل حسب احرار العراق

في مثل هذا اليوم من عام  1916تم توقيع اتفاقية سايكس بيكو بين فرنسا وبريطانيا
والتي نتج عنها بالد عربية مقسمة بالمسطرة
يقال ان ونستون تشرشل يتباهى بانه غير الحدود الشرقية لألردن حيث كان مصابا
بالحاذوقة لتعرف تلك الحدود فيما بعد باسم حاذوقة تشرشل
عمان :قائد القيادة الوسطى للجيش األمريكي
جوزيف فوتيل زار عمان أمس للقاء ملك
األردن

الغارديان :الميليشيات الشيعية تعمل على فتح
طريق بري جديد ال يمر بالشمال السوري
لمنع الجيش األمريكي المتواجد في الشمال من
اعتراض أي شحنات إيرانية لسوريا
الطريق حسب الغارديان يمر في دير الزور
وتدمر

الرقة – الطبقة :الميليشيات االنفصالية تفتح طريق سد الفرات امام حركة المدنيين
من السادسة صباحا وحتى السادسة مساء
كما رصدت قوات أمريكية وبريطانية فوق السد اليوم
تدمر :رصدت كتيبة توران الروسية على جبهة تدمر بعد ان كانت على جبهة محردة
خالل معارك ريف حماة الشمالي
كتيبة توران هي كتيبة من  1200مقاتل مسلم من جمهوريات االتحاد السوفيتي
السابق كالشيشان أذريبجان طاجكستان وتترستان الكتيبة هي من قوات خاصة
مدربة جيدا على حرب العصابات ويتم تدريبها عن طريق القوات الخاصة الروسية
(سبيتسناز) لتكون في الخط األول يليه عادة خط السبيتسناز
تتوفر لكتيبة توران طائرات استطالع وتواصل مع مركز التنسيق في حميميم لطلب
الطائرات مقر كتيبة توران في طاجكستان واالن معظم مقاتليها متواجدون على
جبهة تدمر
هناك ادعاءات من ميليشيات األسد ان كتيبة توران تتبع للجيش االسدي وهذه
االدعاءات غير صحيحة
توزع السيطرة في منطقة الطبقة والرقة
حتى تاريخ 2017/5/16

تدمر :تنظيم الدولة يدمر شاحنة عسكرية تقل الميلشيات االسدية قرب صوامع تدمر

طرطوس :الجيش الروسي يقوم بتدريب
ميليشيات األسد في قاعدة طرطوس
البحرية

البيت األبيض :سيقوم ترامب بإلقاء خطاب عن اإلسالم في المملكة العربية السعودية
وبعد السعودية سيزور ترامب تل ابيب ثم الفاتيكان
يذكر ان ترامب يسعى حسب خطته الخيالية الى توحيد األديان السماوية
تحاول الميليشيات الشيعية على المدى التكتيكي من عمليات القيروان الوصول لقاعدة
الثريا العسكرية
البوكمال :وصل عدد ضحايا المجزرة التي ارتكبتها طائرات الميليشيات الشيعية
العراقية في البوكمال الى  73قتيال مدنيا
يذكر ان طائرات الميليشيات الشيعية العراقية تقدم دعما جويا للميليشيات الشيعية في
سوريا
العامري :اضطررنا بعد تعثر سيطرتنا على تل البنات جنوب غرب تلعفر الى تغيير
هجوم الميليشيات الشيعية ألول مرة من الهجوم نهارا الى الهجوم ليال

حسب العامري تعثر الهجوم كان بسبب الصواريخ الحرارية والتي اعاقت تقدم
الميليشيات
حصاد اليوم

