الجمعة 2017 / 8 / 11
سوريا:
السخنة:
مقتل ما يقارب من  20عنصر من ميليشيات اﻷسد بسبب عملية التفاف قام بها تنظيم الدولة على جبل
الطنطور جنوب غرب السخنة
ريف حمص الشمالي:
توضيح:
في دير الفرديس قامت الشرطة العسكرية الروسية بإجراء عملية تبديل بالسيارات فانتشر خبر من اﻷهالي
القريبين على الحاجز ان الروس قد انسحبوا
في الدار الكبيرة تضاربت اﻻقوال حيث ان البعض يقول ان الروس انسحبوا الى الصوامع ريثما يقوموا
ببناء غرف لﻺقامة لهم والبعض يقول بأنهم انسحبوا وسيعودون يوم اﻻحد
ريف الرقة الشرقي:
اغارة لتنظيم الدولة جنوب قرية غانم العلي أدت لمقتل  11من ميليشيات اﻷسد
تركي البو حمد يجند المزيد من أبناء العشائر ليقاتلوا لصالح ميليشيات اﻷسد
السخنة:
تقرير سير المعارك
تتواصل المعارك في مدينة السخنة من  2017/8/6وهو التاريخ الذي اعلن فيه )بشكل غير رسمي( عن
السيطرة على مدينة السخنة ومن الواضح ان تنظيم الدولة قرر استنزاف ميليشيات اﻷسد في المدينة
باستخدام متقن لتكتيكات الكر والفر و الكمائن )نجد أيضا اتقان هذه التكتيكات من قبل الثوار في جبهة
جوبر وعين ترما(
عدد القوات المهاجمة:
 5000مهاجم

تتضمن الفرقة  1والفرقة  11و 18والحرس الجمهوري )اللواء  (103وبيارق الشعيطات وصقور الفرات
وفاطميون
عدد القوات المدافعة:
 200الى 500
يوم اﻻثنين 2017/8/6
مجموعات بيارق الشعيطات )بقيادة بدر الحمود( وصقور الفرات دخلت لﻸحياء الشرقية كما سيطرت
الفرقة  18على جبل الطنطور الغريب خﻼل هذا اليوم هو عدم وجود أي مدني في مدينة السخنة
مساء يوم اﻻثنين 2017/8/6
هجوم ليلي معاكس لتنظيم الدولة أدى الى خروج ميليشيات اﻷسد من المدينة
يوم الثﻼثاء 2017/8/7
قصف عنيف على المدينة من قبل الطيران والمدفعية وزحف ميليشيات اﻷسد نحو التلول جنوب المدينة
)تلول الملح ،تل أبو قلة ،رجم القن( كما نفى اللواء محمد خضور )قائد حملة دير الزور( السيطرة على
المدينة
يوم اﻷربعاء 2017/8/9
محاولة دخول ثانية من ميليشيات اﻷسد الى المدينة دون مقاومة لتقع في كمين محكم اجبرها على العودة
الى أطراف اﻻحياء الشرقية كما حاولت ميليشيات اﻷسد حرس جمهوري اﻻلتفاف على مدينة السخنة من
الجنوب باتجاه الشرق لقطع اﻻمدادات عن اﻻحياء الشمالية والجنوبية الشرقية وللسيطرة على طريق دير
الزور – السخنة لكنها أيضا وقعت بكمين
يوم الخميس 2017/8/10
حاولت ميليشيات اﻷسد التقدم الى ريف السخنة الشمالي أيضا لكنها وقعت بكمين )هاون و  ( 23أدى
لخسائر كبيرة في الفرقة اﻷولى كما قام تنظيم الدولة بعملية التفاف على جبل الطنطور أدت لمقتل
العشرات من ميليشيات اﻷسد
ان اتباع تنظيم الدولة لتكتيكات الكمائن والظهور في أماكن غير متوقعة في المدينة خاصة أثناء الليل جعل
من الصعب على ميليشيات اﻷسد معرفة أماكن تواجد التنظيم داخل المدينة كما جعل من الصعب رسم
خريطة دقيقة للسيطرة في مدينة السخنة لكن نستطيع القول ان  %50من المنطقة خالية مع تقاسم السيطرة
بنسب غير معروفة في ال  %50الباقية
يتوقع ان تفكر ميليشيات اﻷسد اﻻن بإطباق الحصار على المدينة من اﻷطراف الشمالية والشرقية

ريف حلب الجنوبي:
لليوم الثالث على التوالي طيران اﻻستطﻼع ﻻ يفارق أجواء جبل الحص مع قصف مدفعي متكرر
واﻻن في اﻷجواء على طول خط الجبهة
القلمون الغربي:
غدا الساعة  8صباحا هو الموعد المتفق عليه مبدئيا لنقل الثوار المتبقين في جرود عرسال الى القلمون
الشرقي
ريف الرقة الجنوبي الشرقي:
غانم العلي
حسب وكالة أعماق ،فإن العملية أدت لمقتل  7من ميليشيات اﻷسد وأسر  3ب كمين جنوب قرية غانم
العلي بريف الرقة الشرقي
ادلب:
الجندرمة التركية تقتل امرأة على الحدود السورية التركية في منطقة الدرية غرب ادلب ثم تطلق النار
على فرق الدفاع المدني التي حاولت سحب الجثة
غانم العلي:
اﻻسرى الثﻼثة

الرقة:
مقتل  24من الميليشيات اﻻنفصالية واصابة آخرين خﻼل مواجهات قرب الجامع العتيق مع تنظيم الدولة
شرق مدينة الرقة
خرائط نورس
سلسلة الخراط التاريخية  -الشرق اﻷوسط ) 550ق.م الى  330ق.م(

حصاد اليوم:

دوليا:
بغداد:
مسؤول في وزارة الدفاع العراقية:
أكثر من  9أﻻف طفل دون سن الخامسة عشرة قتلوا في معارك الموصل
وتم تخصيص ثﻼث مقابر لهم خارج المدينة ويتم تدوين سبب الوفاة أعمال إرهابية من دون اﻹشارة الى
انهم قضوا بالقصف الجوي
تركيا:
تركيا تسمح لبرلمانيين المانيين بزيارة جنود المان في قاعدة عسكرية في قونيا في يوم  / 8أيلول /
سبتمبر وذلك بعد رفض تركيا السابق زيارة مسؤولين المان لقاعدة انجرليك مما أدى لسحب المانيا
طائرات التورنيدو وجنودها من القاعدة الى اﻷردن
الزيارة التي سمحت بها تركيا جاءت بوساطة من اﻷمين العام للناتو ستولتنبرغ بحجة ان الجنود اﻻلمان
في قونيا يعملون ضمن مهمة للناتو وليس ﻷلمانيا
يذكر ان هناك عشرات الجنود اﻻلمان في قاعدة قونيا يقومون بتسيير طائرات استطﻼع في مناطق سوريا
والعراق لصالح الناتو
اليمن:
أنصار الشريعة تعلن عن اسقاط طائرة استطﻼع تابعة لميليشيات الحوثيين بالقرب من جبل نوفان بمنطقة
قيفة في رداع
إيران:
لوحات علقت في مدينة مشهد بإيران وتظهر آية )ان فتحنا لك فتحا مبينا( مع اعﻼم الدول التي فتحتها
إيران )البحرين – سوريا – العراق – فلسطين – اليمن( ووضعوا علم حزب إيران اللبناني بدﻻ من علم
البنان

اليمن:
استهداف سيارة عسكرية للحوثيين بعبوة ناسفة قبل ساعات في وادي الرقتين الواقع في خط حمة صرار
بمنطقة قيفة في رداع
اليمن:
هبوط اضطراري لطائرة أباتشي إماراتية في اليمن واصابة طياريها
اليمن:
أنباء عن مقتل اثنين امارتين واصابة سبعة على متن الطائرة التي سقطت في شبوة

انتهى......................

