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نورس للدراسات
توزع السٌطرة فً كامل
محافظة ادلب أقصى شمال
غرب روسٌا حتى تارٌخ
7102/0/01

العراق – األنبار :هجوم لتنظٌم الدولة على أطراف مدٌنة كبٌسة غربً
األنبار
ادلب :غارة من التحالف تستهدف سٌارة تابعة لجبهة فتح الشام بالقرب من
سراقب مما أسفر عن وقوع شهداء
حمٌمٌم :وصول  07طائرة سوخوي  72الى مطار حمٌمٌم الٌوم قاموا
بالتزود بالوقود فً موزدوك ثم فً مطار همدان اإلٌرانً قبل وصولهم
لمطار حمٌمٌم صباح الٌوم
الطائرة سوخوي  72مصممة لتقدٌم االسناد الجوي للعملٌات البرٌة
الرقة :مقتل مسؤول التنسٌق مع القٌادة االمرٌكٌة فً لواء شهداء الرقة
التابعة للمٌلٌشٌات االنفصالٌة – حمد الفرحان – أبو حمزة بعبوة ناسفة بقرٌة
جب شعٌر
الرقة :المٌلٌشٌات االنفصالٌة تسٌطر على قرٌتً كرمنجو واالعٌوج فً رٌف
الرقة الغربً
الرقة :انعقد فً عٌن عٌسى مؤتمر حضره:

حمٌدي دهام الجربا قائد قوات الصنادٌد (عشٌرة الجربا)
بندر الهادي – قٌادي فً الصنادٌد
عصمت شٌخ حسن قائد قطاع المٌلٌشٌات االنفصالٌة فً عٌن العر
قٌادي عسكري فً المٌلٌشٌا حسام العواق
قٌادي عسكري فً المٌلٌشٌات رجدا فٌالت
أكد بندر الهادي خالل كلمته فً المؤتمر على مشاركة قوات الصنادٌد فً
معركة الرقة تحت مظلة المٌلٌشٌات االنفصالٌة
شكر عصمت شٌخ حسن قبٌلة شمر على تقدٌمها المساعدة للمٌلٌشٌات
الكردٌة االنفصالٌة
أكد حسام العواق ان الجهود المشتركة ستثمر عن فٌدرالٌة شمال سورٌا
بعد المؤتمر توجهت قوات الصنادٌد مباشرة لجبهات قتال عٌن عٌسى بٌنما
عاد بندر وحمٌدي للقامشلً
الجدٌر بالذكر ان الصنادٌد تعمل تحت المظلة السٌاسٌة ألحمد الجربا وهو
من الكتل الدٌمقراطٌة بزعامة مٌشٌل كٌلوكما انه على عالقة ممتازة مع
الروس والسٌسً واالمارات واألردن
ادلب :طٌران التحالف راصد طرٌق سرا قب استهدف لآلن سٌارتٌن وثالثة
دراجات نارٌة
المنطقة المستهدفة جنوب جسر أبو الضهور مفرق جوباس جنوب جسر
سراقب
رٌف حلب الشرقً :حشود للمٌلٌشٌات االسدٌة وصلت لمطار كوٌرس
بالتزامن مع قصف روسً جنوب الباب
هذه المؤشرا ت تزٌد من احتمالٌة وجود عمل عسكري للمٌلٌشٌات االسدٌة
باتجاه الباب

لٌبٌا :وصلت الٌوم الحاملة الروسٌة كوزنتسوف للشواطئ اللٌبٌة وقام حفتر
بزٌارة لها
تركٌا 22 :شخصٌة من المعارضة ستجتمع فً انقرة الٌوم لمناقشة مستقبل
الثورة ولتشكٌل موقف موحد فً اجتماع األستانة ٌشمل االجتماع معظم
قٌادات الفصائل واالئتالف والمجلس اإلسالمً السوري ومنظمات المجتمع
المدنً
رٌف حلب الشرقً :هجوم من قوات درع الفرات على قرٌة السفالنٌة شمال
شرق الباب الٌوم لكنها لم تتمكن من السٌطرة علٌها
العراق – الموصل :سٌطرت المٌلٌشٌات الشٌعٌة مدعومة بقوات أمرٌكٌة
فجر الٌوم على حً السكر والبلدٌات والصدٌق فً شمال شرقً الموصل
اما فً الجنوب الشرقً للمدٌنة فقد استطاعت المٌلٌشٌات الشٌعٌة مدعومة
بحركة النجباء السٌطرة على األطراف الشمالٌة لحً فلسطٌن ونصف حً
الفرقان
من أطراف مدٌنة الموصل الفرقة الذهبٌة مع
القوات االمرٌكٌة

الموصل :المٌلٌشٌات الشٌعٌة وجدت احد
مقرات قٌادة عملٌات تنظٌم الدولة فً احد
احٌاء الموصل الشرقٌة ٌتضمن اكبر طاولة

رمل ألرض المعركة أكبر حتى من طاولة رمل غرفة عملٌات الحلفاء
رٌف دمشق – وادي بردى :من المهم جدا لمجاهدي وثوار وادي بردى ان
ٌمنعوا المٌلٌشٌات الشٌعٌة من السٌطرة على رأس الصٌرة واال فستقوم
المٌلٌشٌات الشٌعٌة بفصل وادي بردى عن الجبال الشمالٌة وبالتالً ٌسهل
علٌها الحقا قضم الوادي ابتداء من بسٌمة ونبع الفٌجة

