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نورس للدراسات
الميليشيات االنفصالية سيطرت اليوم بريف
الرقة الشرقي على مشيرفة الشحنات
والغسانية وأنباء مؤكدة عن سيطرتها أيضا
على بلدة جديدة خابور

الموصل :تجاوز عدد القتلى الشيعة في معركة الموصل خالل اليومين الماضيين
 100هالك مع تجمد الجبهات وعدم قدرة القوات االمريكية والشيعة احراز أي تقدم
مع استنزاف شديد للشيعة ولميزانيات دول التحالف
طول مدة المعركة جعل اليأس يدخل الى قلوب الشيعة المشاركين في المعركة وجعل
الشيعة يفكرون االن وبصوت عالي لماذا احرقتهم أمريكا في معركة للسيطرة على
مدينة سنية
ريف حلب الشرقي :ال صحة لسيطرة او دخول األسد لدير حافر حتى اللحظة
ريف حماه الشمالي :رصدت اليوم
طائرة روسية نوع سوخوي  30تقوم
بإطالق صواريخ  s8الغير ذكية في
مناطق تقدم الثوار
استعمالها في الم عركة غريب نوعا ما ألنها غير مخصصة للمعارك األرضية
العراق – الموصل :أكثر من  150قتيل في صفوف المدنيين خالل اليومين
الماضيين جراء القصف الجوي من قبل التحالف الدولي على حي الموصل الجديدة

وتأتي هذه الهجمة الشرسة بعد فشل محاوالت الميليشيات الشيعية المتكررة في
السيطرة على ذات الحي بدعم من التحالف
الدولي وتكبدهم خسائر فادحة في العتاد
واالرواح
هالك العقيد الركن حيدر يوسف صالح مواليد
ريف طرطوس قتل في معارك ريف حماه
الشمالي

ريف حماه الشمالي :عربة مفخخة تضرب تجمعا لميليشيات األسد في قمحانة والتي
تشهد معارك عنيفة بين كتائب الثوار وميليشيات األسد
الصومال :سماع دوي انفجار قوي قرب القصر الرئاسي في العاصمة مقديشو
الرقة :افشال محاولة انزال أمريكية بإسناد جوي من طائرات حربية وأباتشي
ومدفعي على سد الفرات قرب مدينة الطبقة وذلك حسب وكالة أعماق
الرقة – الطبقة :أكثر من ثالثة أيام متتالية من القصف المتواصل تشهده مدينة الطبقة
االخبار الواردة تتحدث عن مجازر مروعة ارتكبها طيران التحالف جراء قصفه
على المدينة وبمشاركة من النيران
والقذائف المدفعية

ريف دمشق الشرقي :فصائل القلمون تتقدم مجددا على حساب تنظيم الدولة في جبال
القلمون الشرقي وتسيطر على كسارات عاد وعدة نقاط في جبل المنقورة والمنطقة
المحيطة به

هالك المالزم شرف محرز موسى في معارك
ريف حمص الشرقي
الهالك من قرية أم حوش محافظة طرطوس

عفرين :عربتي  BTRروسيتين غبرتا قبل أيام
الى دير بلوط التي تبعد عن قرية أطمة
الحدودية أقل من  1كم

الفصائل في البادية السورية تتقدم على حساب
تنظيم الدولة في جبهات القلمون الشرقي

حسب رويترز فإن عدد القتلى الروس في سوريا أكثر بثالث مرات من عدد القتلى
الحقيقين وان معظم القتلى سقطوا في ريف حمص الشرقي اعلى نسبة لهم كانت 18
جندي سقطوا خالل معارك تدمر األخيرة

وحسب مقابلة رويترز مع أحد أقارب الجنود الروس القتلى قال إن قريبه الجندي
ذكر له في مكالمة هاتفية قبل مقتله ان الوضع جنوني وان من بين كل  100روسي
(متعاقدين روس وليس جنود رسميين) يعود  50في نعوش
ستنتشر الحقا موجات أخبار عن نية الميليشيات االنفصالية والروس او ميليشيات
األسد فتح محور على ادلب من طرف جنديرس  /عفرين
هذا السيناريو غير منطقي ابدا فال يمكن لهم مجرد التفكير بذلك لعدة أسباب أهمها
يوجد في ادلب  500ألف شخص قادر على حمل السالح مدربين على السالح لكن ال
يشاركون في المعارك ألسباب ال يسعنا ذكرها هنا أي ان ادلب خزان بشري ضخم
مازال غير مفعل
ال يوجد قيمة استراتيجية إلدلب وان وجدت أي نية لهجوم فهو مبني على عواطف
إيرانية للوصول الى كفريا والفوعة وحتى في هذا السيناريو فإن إيران أعادت
حساباتها من دخول كهذا والخسائر المتوقعة قد تشل القوات الشيعية في سوريا بل
وقد تجعل المجاهدين يشنون هجوم عكسي بعد فشل الهجوم الشيعي ال يبقي عليهم
في الشمال
انشغال األسد وميليشياته في معارك الشرق وحماه
أيضا الزيارة الروسية المعلنة لعفرين وجنديرس ورفع العلم الروسي هي رسالة
إعالمية وليس عسكرية والرسالة لدولة وليست للفصائل خاصة وأنها أتت بالقرب
من معبر أطمة والذي لطالما كانت روسيا تريد مراقبته وتراقبه باستمرار
اذا أي اخبار عن عمل كهذا يعتبر مخاطرة عسكرية كبيرة ال يقدر األسد او
الميليشيات االنفصالية تحمل عواقبها بل ان كان والبد فستعتمد روسيا على
استراتيجية أخرى كامنة في التقرب من فصائل الميليشيات االنفصالية التي كانت
تحت مظلة الجيش الحر كجيش الثوار وغيره لدفعهم لدخول ادلب ونحن نراقب في
مركز نورس أي مؤشرات تدل على ذلك
هذه االشاعات ال تمت للواقع العسكري بصلة وسيحمل رايتها المشككين والمرجفين
والمعتمدين على علوم األسباب فقط في االنتصار

ريف حماه الغربي :حركة نزوح كبيرة لشبيحة محردة والسقيلبية الى قرية عمار
الحصن
ريف حلب الشرقي :ال صحة للمعلومات التي تتحدث عن دخول عصابات األسد
لدير حافر حتى هذه اللحظة
ريف حماه الغربي :حركة نزوح من
محردة والسقلبية لعمق سهل الغاب

صورة من قمحانة ظهر اليوم وتظهر
شبيحة قمحانة في الصورة

العراق :ارتفع عدد الضحايا المدنيين الذين
سقطوا خال ثالث أيام مضت في الموصل نتيجة الغارات الجوية لطيران التحالف
الدولي ليصل الى  470ضحية حتى االن
والعدد قابل للزيادة
دير الزور :زيارة هالل لدير الزور لرفع
المعنويات

