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العراق :مفاوضات بين المجلس
االيزيدي والميليشيات الشيعية
العراقية لمنع ضم سنجار
لكردستان العراق

تدمر :مشاهدة جديدة لكتيبة نوران
الروسية قرب تدمر تستعمل
مناظير حرارية

السويداء :ميليشيات األسد تستخدم ميليشيات لبيك يا سليمان الدرزية للتقدم على
محور شرق السويداء باتجاه الزلف
الرقة :عاصفة رملية تعيق تقدم القوات
االمريكية والميليشيات االنفصالية على
قرية االسدية

إيران :نتوقع ان تبقي انتخابات إيران الصورية على روحاني في السلطة لعدم
التشويش على الملف النووي
ليبيا :مقتل ابريك اللواطي أحد شيوخ قبيلة العواقير والموالي لحفتر في انفجار سيارة
مفخخة يوم أمس الجمعة امام مسجد غرب بنغازي
روسيا :بسبب ضعف الميزانية روسيا تقرر تأجيل تطوير حاملة طائرات ثانية كان
من المخطط تطويرها
إيران :النتائج األولية تشير الى فوز روحاني

البادية الشامية :القوة وصلت يوم أمس وهي ليس نفس القوة التي ضربت قبل شهر
ستكون القوة هذه مسؤولة عن حماية معبر التنف بالتنسيق مع الميليشيات العراقية
في معبر الوليد
جوزيف دانفورد من وزارة الخارجية االمريكية يقول ان أمريكا قدمت مقترحا
لروسيا عن مستقبل المنطقة الممتدة من دير الزور وحتى معبر التنف وأضاف ال
أستطيع ان اعطي أي تفاصيل أخرى لكن الروس يدرسون المقترح
يذكر ان بريت ماكغرغ المبعوث األمريكي لقوات التحالف قال اليوم اننا لن نقبل
العمل مع الميليشيات االسدية في عملياتنا العسكرية في سوريا
الرقة :لتعويض النقص الحاصل في العنصر البشري الميليشيات االنفصالية تستقدم
شرطة االسايش من محافظة الحسكة الى معارك الرقة وتم توزيعهم على محاور تل
السمن والطبقة
السويداء :الميليشيات الشيعية تصل الى سد الزلف شرق السويداء

البادية الشامية :تعزيزات من
ميليشيا االبدال الشيعية تصل
محور التنف

العراق :مقاضاة رئيس الوقف الشيعي العراقي عالء موسوي بتهمة تكفير المسيحيين
السعودية :بعد استقبال اسطوري في الرياض ترامب وسلمان يوقعان على صفقات
تسليح وتدريب بقيمة  460مليار دوالر

منها  110مليار لصفقة فورية و 350مليار التفاقيات خالل العشر أعوام القادمة
تأخر ميليشيات األسد في تسليم
الخفسة وتطمينات من ميليشيات
األسد للميليشيات االنفصالية الكردية
ان التسليم سيكون خالل أيام قليلة
صورة امام مخفر الخفسة
للميليشيات اإليرانية والتي يعتقد انها
ال تسمح لألسد بتسليم الخفسة
دمشق ترسل رئيس الوزراء لحماة لالجتماع مع المحافظ
السويداء :أنباء عن دخول قوة روسية الى قرية خربة عواد المتاخمة للحدود األردنية
السورية في جنوب محافظة السويداء
السويداء :القوة التي دخلت القرية على األرجح هي الكتيبة  91من اللواء الروسي
 31والمخصص لصد االعتداءات في المناطق الوعرة والجبلية هذا اللواء تم ارساله
الى سوريا قبل فترة قليلة
ريف حلب الشرقي :درع الفرات تأسر 3
جنود من ميليشيات األسد تتكرر عملية
االسر على هذا المحور مما يطرح فكرة
فتح طريق لتسهيل انشقاق الجنود الذين ال
يريدون القتال في صفوف الميليشيات

دير الزور :انشقاق جندي من ميليشيات
األسد وقام بتسليم نفسه لتنظيم الدولة

