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نورس للدراسات
رٌف دمشق :مازالت االشتباكات مستمرة بالرشاشات الثقٌلة فً وادي بردى حتى هذه الحظة
االشتباكات على محوري تالل الفٌجة – اٌبرا والحسٌنٌة
ٌذكر ان المٌلٌشٌات الشٌعٌة نشرت ما ٌقارب قناص على الجبال المحٌطة بالوادي
طرطوس :تفجٌر فً الكورنٌش البحري فً طرطوس وهالك جندٌٌن
رٌف حلب الغربً :قصف جوي على مدٌنة االتارب قبل قلٌل
رٌف دمشق – وادي بردى :قامت مٌلٌشٌات األسد الٌوم بإخالء بعض أهالً الشبٌحة من االشرفٌة المجاورة لوادي بردى
بسبب االشتباكات علما بان االشرفٌة مسٌطر علٌها من الشبٌحة واللجان الشعبٌة
الباصات نقلت أٌضا عائالت الدفاع المدنً والتً تجمعت فً منطقة المجمع فً قرٌة سوق وادي بردى علما ان هذه
العائالت وقفت لساعات طوٌلة بانتظار قناة الدنٌا لتصوٌر المشهد وبث المشهد على انه سكان وادي بردى
واالشتباكات فً الوادي مازالت مستمرة حتى هذه اللحظة
رٌف دمشق – وادي بردى :اآلن نفذ حربً على الفٌجة
خرٌطة لمدٌنة سرت اللٌبٌة شمال وسط لٌبٌا والتً سٌطرت علٌها قوات البنٌان المرصوص بعد معارك عنٌفة امتدت
لثمانٌة اشهر مع تنظٌم الدولة
لٌبٌا :القوة الثالثة التابعة للثوار تعلن فرض حصار
على قاعدة براك الجوٌة  055كم جنوب مصراتة
واستهدافها باألسلحة الثقٌلة بعد وصول معلومات
عن اختباء عناصر من تنظٌم الدولة داخلها بعد
خروجهم من مدٌنة سرت اثر معارك عنٌفة امتدت
لثمانٌة أشهر مع قوات البنٌان المرصوص

الغوطة الشرقٌة :بعد سٌطرة المٌلٌشٌات االسدٌة لٌل امس على أجزاء واسعة من كتٌبة الصوارٌخ فً حزرما بمنطقة
المرج فً الغوطة الشرقٌة قام الثوار من شن هجوم معاكس والمعارك مازالت مستمرة
العراق – النجف :تنظٌم الدولة ٌشن هجوما مفاجئا على بلدة المشخاب جنوب النجف حٌث تنكر المهاجمون بزي قوات
الحشد وهاجموا اهداف منتقاة
رٌف دمشق – وادي بردى :هجوم عنٌف ومحاولة اقتحام للمٌلٌشٌات االسدٌة والشٌعٌة لمنطقة وادي بردى من جهة تالل
الفٌجة – اٌبرا
رٌف الرقة :المٌل ٌشٌات االنفصالٌة واالمرٌكٌة تسٌطر على قرٌة المحمودلً شمال مدٌنة الطبقة بعد معارك مع تنظٌم
الدولة
رٌف حلب الشمالً :قصف مدفعً وصاروخً ٌستهدف قرى وبلدات حرٌتان وعندان وتل مصٌبٌن مصدره مٌلٌشٌا
النظام المتمركزة فً حندرات
العراق – الموصل :هجوم للمٌلٌشٌات الشٌعٌة على حً الكرامة شرق مدٌنة الموصل
رٌف حمص الشرقً :هجوم لتنظٌم الدولة على بلدة عنق الهوى قرب جب الجراح
حلب :تعٌٌن شبٌه سهٌل الحسن رئٌسا لفرع المخابرات الجوٌة فً حلب
هل ٌحاول األسد ابعاده عن العسكرة
لماذا نسمً سهٌل الحسن بالشبٌه دراسة نشرناها تؤكد هالكه فً قر ٌة قرقور أٌام محاولة وصوله إلنقاذ المحاصرٌن
بمشفى جسر الشغور
ادلب :ال صحة لما ٌشاع عن مقتل مصلح العلٌانً بغارة جوٌة من طائرة بدون طٌار قرب سرمدا

