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نورس للدراسات

دٌر الزور :عصام زهر الدٌن فً منطقة المقابر بدٌر الزور
ٌبدو أنه لم ٌنم منذ فترة طوٌلة وال نعلم لماذا ٌوجد مجسم لجسم
االنسان قربه
أحد المواقع الموالٌة ٌشٌر الى استخدام المجسم للتموٌه على
القناص

مع رامً قنابل

الٌمن – تعز :مصادر عسكرٌة تتحدث عن تمكن القوات
الحكومٌة من إحراز تقدم الى منطقة الخضراء جنوب مدٌنة المخا
بحوالً  4كم حٌث باتت مدٌنة ومٌناء المخا تحت مرمى نٌرانهم

مؤتمر األستانة  :بدء الجلسة االفتتاحٌة للمباحثات بٌن وفدي المعارضة السورٌة ونظام األسد فً العاصمة الكازاخستانٌة
األستانة بمشاركة وفود دولٌة لكل من (تركٌا – إٌران – روسٌا – واألمم المتحدة)
فً حٌن صرح الجعفري رئٌس وفد نظام األسد بان المباحثات تهدف لتثبٌت وقف إطالق النار واالعمال القتالٌة باستثناء
مناطق تواجد تنظٌم الدولة وفتح الشام والفصائل الثورٌة التً رفضت المشاركة
العراق – الموصل :معارك عنٌفة بٌن تنظٌم الدولة والمٌلٌشٌات الشٌعٌة فً حً العربً شمال الموصل
الٌمن :قوات التحالف تسٌطر على مدٌنة المخا بوالٌة تعز
الٌمن :قوات التحالف تسٌطر على المٌناء والدفاع الجوي بمدٌنة المخا بمحافظة تعز وذلك بعد سٌطرتهم على المدٌنة
بالكامل
الصومال :حركة الشباب المجاهد ٌسٌطرون على أجزاء واسعة من مدٌنة أفجوي الواقعة على بعد  03كم جنوب غرب
العاصمة مقدٌشو بعد هجوم واسع على المدٌنة

رٌف حلب الجنو بً :الثوار ٌسقطون طائرة استطالع
روسٌة فً رٌف حماه الشمالً من نوع اورالن 03
االورالن 03
الصناعة روسٌة
وزنها 01كغ
الموتور :بنزٌن
السرعة 013 – 03 :كم /سا
عدد ساعات الطٌران 8 :ساعات
االرتفاع1333 :
الكامٌرا 83 :مٌجا بٌكسل
مدى جهاز التحكم  023كم
المشغل فً سورٌا :روسٌا
ٌوجد منها نوعٌن جدٌدٌن اورالن 03
واورالن 13

بندقٌة مضادة للدرونز فً دافوس

تقسٌم األقالٌم فً الصومال مع أسماء أبرز المدن فً القرن
االفرٌقً:

توزع السٌطرة فً كامل الصومال حتى تارٌخ
2302/0/20

رٌف حلب الجنوبً :تنظٌم الدولة ٌستعٌد السٌطرة على نقاط من مٌلٌشٌات إٌران شمال قرٌة أم مٌال شرق خناصر
رٌف حلب الشمالً الشرقً :ألول مرة غارات مشتركة بٌن روسٌا والتحالف الدولً وبٌن روسٌا وتركٌا على مواقع
تنظٌم الدولة قرب مدٌنة الباب فً رٌف حلب
وقد اكدت وزارة الدفاع الروسٌة ان الضربات تأتً بالتنسٌق مع مٌلٌشٌات األسد
رٌف حلب الجنوبً :تنظٌم الدولة ٌدمر دبابة تً  03لمٌلٌشٌات األسد فً منطقة درٌهم شرق خناصر
رٌف حلب الشرقً :قوات درع الفرات تسٌطر على مقبرة المقري وتلة المقري الٌوم

رٌف دمشق :صورة لقائد مٌلٌشٌا ذو الفقار
العراقٌة قرب وادي بردى الٌوم
ال ٌتوقع أن اللواء ٌشارك فً معارك وادي بردى
بشكل مباشر

