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نورس للدراسات
الطٌران الحربً الروسً ٌنفذ غارة جوٌة على مدٌنة ادلب كما استهدف أٌضا قال
ساعة مدٌنة دارة عزة برٌف حلب الغربً
العراق – الموصل :عربتان مفخختان تضربان تجمعا للمٌلٌشٌات الشٌعٌة فً
أطراف منطقة باب الطوب غرب الموصل
دمشق :انفجار عبوة ناسفة فً مبنى
القصر العدلً بدمشق
رصدت الٌوم فً البوسفور سفٌنة
الشحن  yara jقادمة من مٌناء
 Novorossiyskالروسً فً البحر
األسود ومتجهة لمٌناء طرطوس

دمشق :انفجار عبوة ناسفة فً مبنى القصر العدلً النتائج األولٌة  52قتٌل
كتائب البعث التابعة للفٌلق الخامس
ٌبدو ان دفعات التخرج الجدٌدة تضم
متقاعدي الجٌش والموظفٌن
الحكومٌٌن
تفجٌر القصر العدلً النتائج األولٌة
 03قتٌل و 52جرٌح

العراق – الموصل :هالك المقدم حٌدر جاسم
البزونً آمر فوج فً الشرطة االتحادٌة خالل
المعارك فً مدٌنة الموصل

دمشق :انفجار فً منطقة الربوة بدمشق
صور انفجار القصر العدلً
 05قتٌل  03جرٌح

العراق – الموصل :هالك الرائد مصطفى
طارق المالكً خالل المعارك فً مدٌنة
الموصل

العراق – الموصل :هالك جاسم ناٌف
القٌادي فً مٌلٌشٌا فرقة االمام علً خالل
المعارك فً مدٌنة الموصل

العراق – الموصل :هالك النقٌب عقٌل عبد
حسون المجتومً خالل المعارك فً مدٌنة
الموصل

دمشق :انفجار منطقة الربوة

العراق :جون دورٌان الناطق باسم التحالف :لٌس لدٌنا خطط التخاذ البٌشمركة
كشرٌك لنا فً سورٌا لم ٌتم تدرٌبهم من قبلنا
هالك علً سلٌمان المراسل الحربً ومصور شبٌه سهٌل الحسن برٌف حلب الشرقً
الٌوم

واشنطن :البتاغون سٌنشر ألف جندي أمرٌكً إضافً للمشاركة فً معارك الرقة
لٌصبح عدد الجنود االمرٌكان فً سورٌا  5333جندي
االستانة :باختصار ما حصل فً االستانة
دول تتفاوض والمعارضة تستدعى للتوقٌع وتتنازل عن ملف التهجٌر القسري
وأعمال األسد العدوانٌة فً دمشق والوعر ومجزرة ادلب الٌوم
إٌران راعً وضامن لوقف إطالق النار بعد روسٌا حامٌها حرامٌها

اجتماع مرتقب فً طهران ال نعلم من سٌشارك فٌه قد ٌكون االجتماع الالحق له فً
دمشق
بٌان خاص بتدمر وكٌفٌة حماٌتها ألن زنوبٌا أغلى من حٌاة  233ألف سنً
الى كل من ٌتباكى على قتلى القصر العدلً فً دمشق ماذا تركتم لخبر ادلب الٌوم
نذكركم به
مقتل  52شخصا مدنٌا بٌنهم أربعة عشر طفال أصغرهم طفلة عمرها ٌومان جراء
غارة استهدفت بناٌة سكنٌة فً حً القصور بمدٌنة ادلب وتسببت بانهٌارها بالكامل
فوق ساكنٌها
مصر :بعد توقف لخمس أشهر السعودٌة تقرر إعادة ارسال شحنات النفط لمصر
لٌبٌا :سراٌا الدفاع اسرت  7من مٌلٌشٌات حفتر فً هجومهم أمس على موانئ النفط
المٌلٌشٌات اإلٌرانٌة تعلن عن سٌطرتها
على بلدات أم زلٌلة وتل أٌوب والكرٌن
والحزازة جنوب مطار كوٌرس

النقٌب مهند جنٌد مسؤول العالقات فً جٌش النصر وعضو وفد المعارضة
العسكري فً االستانة ٌؤكد لمركز نورس عدم مشاركة الجٌش الحر فً اجتماعات
استانة وكل ما ذكر عن مشاركة فرٌق عسكري تقنً فً االجتماعات عار عن
الصحة

مركز نورس للدراسات ٌقدم :انفوغرافٌك عن
حركة الطٌران العسكري لألسد وروسٌا فً
الشهر الثانً من العام الجاري

تحلٌل لإلنفوغرافٌكٌ :الحظ من االنفوغرافٌك المستمد من رصد مركز نورس
لطلعات الطٌران فً سورٌا أن أهم مطارٌن للدعم الجوي فً سورٌا هما مطاري
حمٌمٌم والشعٌرات وسجلت الطائرات الروسٌة عدد طلعات أكثر من جمٌع طلعات
طائرات األسد مجتمعة
تركزت الطلعات الجوٌة الروسٌة على مناطق رٌف حمص الشرقً ثم دٌر الزور
خاصة بعد قطع تنظٌم الدولة امدادات مطار دٌر الزور
ٌعتمد ج ٌش األسد بشكل كامل على مطار الشعٌرات وتحدٌدا طائرات السوخوي 55
والتً تم تحدٌثها مؤخرا فً القصف الجوي كما ٌعتمد على مطار حماه فً القصف
المروحً على المناطق المحررة فً الشمال
أكثر طلعات جوٌة سجلت هً لطائرات السوخوي  55ثم المٌغ  50والسوخوي 55
تركزت طلعات المر وحً من مطاري حماه والسفٌرة حٌث ٌبدو ان مطار حماه
مخصص لضرب الشمال المحرر بٌنما ٌبدو ان مطار السفٌرة مخصص لتقدٌم الدعم
الجوي لمعارك الرٌف الشرقً
ٌالحظ أٌضا إعادة نشاط مطار النٌرب والذي تم نقل طائرات الم  03له لتقدٌم الدعم
الجوي لمعارك رٌف حلب الشرقً
من الو اضح أٌضا ان األسد ال ٌستعمل مطار الضمٌر والذي ٌضم بأغلبه اسراب مٌغ
 53التً نقلت من مطار السٌن بسبب الحصار المفروض علٌه

لم ٌستطع مركز نورس رصد مطارات الجنوب لمعرفة الطلعات الجوٌة التً تمت
على مناطق الجنوب او الغوطتٌن ٌذكر أٌضا ان األسد فقد طائرة مٌغ  52خالل
الشهر الثانً
دٌر الزور :هالك الرائد شرف حسٌن خضور
الكور فً دٌر الزور نتٌجة المعارك مع تنظٌم
الدولة

رٌف حلب الشرقً :معارك عنٌفة خالل الٌومٌن الماضٌٌن جرت بٌن تنظٌم الدولة
ومٌلٌشٌات األسد تمكن فٌها تنظٌم الدولة من استعادة السٌطرة على قرٌة حمٌمة
كبٌرة وقتل عدد من قوات النظام بٌنهم تسعة ضباط

