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نورس للدراسات
العراق – الموصل :تنظٌم الدولة ٌقطع طرٌق االمداد الواصل بٌن مدٌنتً
بٌجً والموصل
العراق :تنظٌم الدولة ٌسٌطر على قرٌة الدبس شمال بٌجً
درعا – حوض الٌرموك :الجبهة الجنوبٌة تستهدف بالمدفعٌة والصوارٌخ
مواقع لجٌش خالد بن الولٌد فً منطقة حوض الٌرموك برٌف درعا مع
اشتباكات على أطراف عٌن ذكر
العراق – بغداد :مفخخة لتنظٌم الدولة تضرب مدٌنة الصدر شرق بغداد
ومعلومات عن  44قتٌل
العراق – الموصل :حسب بٌٌر بٌسٌنٌن مراسل قناة اللوموند فً الموصل
سقط  644مقاتل من الحشد الشٌعً منذ بدء المرحلة الثانٌة من معركة
الموصل والتً بدأت  34كانون األول دٌسمبر هذا الرقم أكبر من الرقم
المعلن من وكالة أعماق
حماه :الطٌران الروسً ٌشن عدة غارات جوٌة على قرٌة الخضٌرة التابعة
لسٌطرة تنظٌم الدولة برٌف حماه
الموصل :أحد عشر جرٌحا بٌنهم نساء وأطفال اثر استهداف طٌران التحالف
على حً الهرمات بالموصل
بغداد :انفجار سٌارة مفخخة جنوب بغداد وأنباء عن قتلى وجرحى
الغوطة الشرقٌة :المٌلٌشٌات االسدٌة تشن هجوما على المحور الشمالً
لحرزما (محور كتٌبة الصوارٌخ) وهجوم على المحور الشرقً لحرزما (
محور المزارع)

بهدف تقسٌم منطقة المرج الى قطاعات فً سٌنارٌو شبٌه بما حصل فً
أحٌاء حلب الشرقٌة
خرائط للوضع المٌدانً بشكل تقرٌبً فً العراق حتى تارٌخ 2/1/2
لٌبٌا :عضو المجلس الرئاسً لحكومة الوفاق الوطنً موسى الكونً ٌعلن

استقالته من المجلس وٌصرح بان استقالته جاءت بسبب فشل المجلس
الرئاسً حٌث حمل كافة أعضائه مسؤولٌة ماحدث خالل العام الماضً من
جرائم وحروب وان تنقٌذ االتفاق السٌاسً اصبح امر شبه مستحٌل وان
المجلس الرئاسً فشل فً إدارة الدولة وهو لٌس على قلب واحد وٌتضح
ذلكفً قراراته المتضاربة وقال أٌضا لم تكن لدٌنا الشجاعة التخاذ قرارات
جرٌئة ولٌست لدٌنا السلطة على مؤسسات الدولة
الصومال – مقدٌشو :أعلنت حركة الشباب المجاهدٌن مسؤولٌتها عن تفجٌر
المفخختٌن التان ضربتا الٌوم فندق بٌس المجاور لقاعدة حلنً العسكرٌة أكبر

قاعدة للقوات االفرٌقٌة فً الصومال والذي ٌقطنه مسؤولون من األمم
المتحدة والمجتمع الدولً واالتحاد االفرٌقً ومسؤولٌن أخرٌٌن جاؤوا
لالشراف على االنتخابات المرتقبة حٌث قتل منهم اكثر من  34شخصا
وأصٌب  44اخرون على األقل
تاتً هاتان العملٌتان فً الوقت الذي تستعد فٌه الحكومة الصومالٌة الجراء
انتخابات رئاسٌة فً العاصمة مقدٌشو فً وقت قرٌب وفً الوقت نفسه تزداد
وتٌرة عملٌات حركة الشباب المجاهدٌن فً العاصمة واخرها مفخخة ضربت
مركز للشرطة الصومالٌة قرب مٌناء مقدٌشو وادت لمقتل واصابة اكثر من
 04عنصرا قبل أسبوعٌن
رٌف دمشق – وادي بردى :اشتباكات قوٌة جدا االن فً وادي بردى
والمٌلٌشٌات االسدٌة تستخدم عربات الشٌلكا
حلب :الشرطة العسكرٌة الروسٌة تفتح مقر لها فً حً الشٌخ مقصود الذي
كانت تسٌطر علٌه وحدات حماٌة الشعب االنفصالٌة
العراق :نجاة مهدي الصمٌدعً اثر تعرض موكبه لسٌارة مفخخة ومقتل 5
من مرافقٌه
رٌف حمص الشرقًٌ :بدو ان التحضٌرات لشن هجوم للمٌلٌشٌات االسدٌة
واإلٌرانٌة على رٌف حمص الشرقً اكتملت:
حٌث وصلت لجبهة رٌف حمص الشرقً التعزٌزات التالٌة
لواء االمام ذو الفقار
لواء االمام علً
كتٌبة  044حرس جمهوري مغاوٌر الفرقتٌن  11و 10دبابات
الحرس القومً العربً
المقاومة اإلسالمٌة جماعة معراج

لواء درع الوطن،لواء درع القلمون ،قوات النمر  ،الدفاع الوطنً فً حمص
كتائب البعث  ،الكتٌبة  56روسٌة  ،مجموعات الظهٌر – القنطار ،المهام
الخاصة  ،لواء القدس  ،صقور الصحراء  ،الفٌلق الخامس اقتحام

العراق :هجوم لتنظٌم الدولة على مواقع للمٌلٌشٌات الشٌعٌة فً مدٌنة سامراء
العراق :حظر للتجول فً سامراء بعد هجوم تنظٌم الدولة بمفخخة على احد
الحواجز المدٌنة واشتباكات قرب احد المراكز األمنٌة (مركز المتوكل) شرق
المدٌنة
العراق :انباء عن اشتباكات عنٌفة قرب معمل ادوٌة سامراء ومركز شرطة
االمام
العراق – سامراء :انتشار االشتباكات الى حًٌ السكك والمرقدٌن وحً
المعلمٌن وبدا الطٌران االن التحلٌق فوق المدٌنة
العراق – سامراء :سراٌا السالم ٌساندون القوات األمنٌة فً صد هجوم
تنظٌم الدولة
العراق – سامراء :تنظٌم الدولة ٌسٌطر على مركزي شرطة االمام والمتوكل
وسط سامراء
الرقة :القوات االمرٌكٌة والمٌلٌشٌات االنفصالٌة تسٌطر على نهود وحمٌران
فً رٌف الرقة الغربً ٌبدو انها تحاول االلتفاف باتجاه الجنوب والجنوب
الشرقً للوصول لسد الطبقة بعد عدم تمكنها من كسر دفاعات تنظٌم الدولة
فً جعبر شرقً

ٌذكر ان جعبر شرقً وقلعة جعبر مازالتا تحت سٌطرة التنظٌم
العراق – سامراء :عودة الهدوء لسامراء مع اشتباكات متقطعة
من ناحٌة أخرى تجري اشتباكات االن قرب حقل عجٌل النفطً على اطراف
ناحٌة العلم شمال تكرٌت
دمشق :اهم ضباط األسد الذٌن تمت ترقٌتهم:
ماهر األسد
شبٌه سهٌل الحسن
جمال ٌونس
ٌاسر دٌب
عمار عبد هللا – حماه
إبراهٌم حاج ذكً – دٌر الزور
محمد مشهور
فضل الدٌن مٌكائٌل – حرس جمهوري
العراق – سامراء :الحشد الشٌعً ٌستعٌد السٌطرة على مركزي شرطة
المتوكل والكرامة فً سامراء

