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نورس للدراسات
العراق – تلعفر :إغارة لتنظٌم الدولة على قرٌة األسرج جنوب تل عبطة جنوبً
تلعفر خلفت  31قتٌل من المٌلٌشٌات الشٌعٌة
القلمون الشرقً :تستمر المعارك للٌوم الثالث على التوالً بٌن تنظٌم الدولة
والمٌلٌشٌات االسدٌة فً محٌط مطار السٌن
حٌث شن تنظٌم الدولة هجوما مضادا فً محٌط مطار السٌن العسكري وسٌطر على
الكتٌبة  555غرب المطار كما سٌطر على كتٌبة المهجورة المعروفة أٌضا بكتٌبة
الكٌمٌاء وعلى استراحة الصفا وعدة تالل فً محٌط حاجز مثلث البطمة
االستراتٌجً فً المحور ذاته
اما فً جنوب شرق المطار فقد سٌطر على كتٌبة عسكرٌة تعرف أٌضا باسم
المهجورة وعدة تالل
هلك خالل المعارك  13قتٌال من المٌلٌشٌات االسدٌة على األقل
كما تراجعت المٌلٌشٌات االسدٌة من منطقة مرملة المعرانً شمال مطار السٌن التً
كانت قد سٌطرت علٌها ٌوم السبت الماضً إثر هجوم واسع من محور حاجز مثلث
البطمة والذي رافقه هجومٌٌن آخرٌن من محور المحسة وثنٌة حٌط
رٌف حلب الشرقً :درع الفرات تشن هجوما على البزاعة شرق الباب
رٌف حلب الشرقً :درع الفرات تسٌطر على تلة ال  555وقرى الغجران
والعواصً واللواحجة والحسانً
القنٌطرة :اشتباكات على محور سحم الجوالن بٌن تنظٌم الدولة والثوار بعد محاولة
األخٌر اقتحام دشمة فً سد سحم تاله هجوم معاكس لتنظٌم الدولة وتقدم على المحور
دمشق :بعد شح مخزون النفط وزارة النفط تخفض مخصصات حلب من المازوت
العراق – تلعفرٌ :قود هادي العامري بنفسه معارك الحشد الشٌعً على محور تلعفر
محاوالت الوصول لجبهات المٌلٌشٌات االنفصالٌة الكردٌة قرب سنجار

رٌف حمص الشرقً :مشاركة الفرقة  33دبابات التابعة لجٌش األسد على محور
قصر الحٌر حٌث تدور اشتباكات فً محاولة من األسد السٌطرة على البلدة
رٌف حمص الشرقً :مٌلٌشٌات األسد تحاول التقدم على مفرق جحار االستراتٌجً
وقرٌة البٌضة
ٌبدو ان هدف هذا المحور الوصول لحقول حٌان
رٌف حلب الشرقً :قوات درع الفرات أصبحت على تماس مباشر مع المٌلٌشٌات
االسدٌة غرب الباب وتحدٌدا على خط خرابشة تل رحال أم العمد دغلباش
هذا تطور باألحداث ونتوقع عدم حدوث اشتباكات كما ذكرنا فً الدراسة البحثٌة
استراتٌجٌة األسد وحلفائه فً الشمال والشرق السوري والتً نشرناها قبل ٌومٌن

القلمون الشرقً :صور من سٌطرة تنظٌم الدولة على الكتٌبة  555غرب مطار
السٌن

رٌف حلب الشرقً :قوات درع الفرات تسٌطر على قرٌة العمٌة جنوب قبر المقري
شرق مدٌنة الباب
دٌر الزور :اشتباكات عنٌفة جدا بٌن تنظٌم الدولة ومٌلٌشٌات األسد فً محٌط مطار
دٌر الزور ومحٌط لواء التأمٌن
دبلوماسً أمرٌكً :الحظر الذي فرضه ترامب على سفر مواطنً بعض دول الشرق
األوسط ال ٌشمل االكراد
هذا ا لتصرٌح هو داللة صرٌحة على ان أمرٌكا تنظر لمواطنً هذه الدول على
أساس عرقهم ولٌس البلد الذي ٌأتون منه كما ٌدل على أن أمرٌكا ماضٌة تجاه دعم
االكراد على حساب العرب
بقً ان تصرح أمرٌكا علنا بنظرتها تجاه مواطنً هذه الدول من حٌث انتمائهم
الدٌنً

فً أو كرانٌا طوروا طائرة بدون طٌار لتضرب صاروخ مضاد دروع

رٌف حمص الشرقً :تقدم للمٌلٌشٌات االسدٌة على محور مفرق جحار وأصبحت
على بعد كٌلومترات قلٌلة عن حقل حٌان الذي قام تنظٌم الدولة بتفجٌرها قبل شهر

شركة حٌان للغاز فً رٌف حمص الشرقً
مقال فً النٌوٌورك تاٌمز :بتارٌخ ٌ 13ناٌر  7532ألنطونً بلٌنكن نائب وزٌر
الخارجٌة السابق للوالٌات المتحدة االمرٌكٌة تحت عنوان لهزٌمة تنظٌم الدولة سلحوا
االكراد
مختصر المقال حسب الكاتب ان على أمرٌكا ان تختار بٌن االكراد وتركٌا وان
االكراد ٌقاتلون االن بتسلٌح امرٌكً وبوجود قوات أمرٌكٌة بٌنهم لذلك ٌجب زٌادة
الدعم لألكراد
توزع السٌطرة فً منطقة الباب ودٌر حافر برٌف حلب الشرقً حتى تارٌخ
7532/7/7

