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نورس للدراسات
مركز نورس للدراسات ٌقدم دراسة تفصٌلٌة عن المطارات العسكرٌة فً سورٌا

رٌف حماه سوخوي  03تقوم بقصف
مواقع الثوار بصوارٌخ  S8لماذا
صوارٌخ ولٌس قنابل ألن القنابل لمواقع
محددة مسبقا بٌنما الصوارٌخ تتم بناء
على قرار الطٌار ألهداف متحركة او ٌتم
كشفها عادة تشارك طائرة استطالع
رٌف حلب الشرقً :لواء الباقر ٌرسل
تعزٌزات لرٌف حلب الشرقً لسد
الفراغ الذي تركته قوات النمر بعد
توجهها الى حماه

طرطوس :الروس ٌغلقون مٌناء طرطوس منذ  0/30ولغاٌة  0/32ممنوع على
السفن التجارٌة او قوارب الصٌد االقتراب من المٌناء
هالك قائد مٌدانً إٌرانً فً سورٌا ٌدعى سعٌد
صالحانً

الرقة – الطبقة :خروج سد الطبقة عن العمل بفعل الغارات الجوٌة االمرٌكٌة
والقذائف المدفعٌة السد مهدد باالنهٌار بسبب االرتفاع الكبٌر فً مستوى المٌاه
العراق – الموصل :عربتان مفخختان استهدفتا قوة حاولت التقدم من حً الرسالة
نحو سوق المعاش غربً الموصل
هالك العمٌد المظلً عدنان برٌك من موالٌد
السوٌداء قتل فً المنشٌة فً درعا

فصائل الثوار فً البادٌة السورٌة ٌعلنون سٌطرتهم على منطقة الكراع والدٌاثة
والساقٌة بالقرب من رٌف محافظة السوٌداء وعلى مهبط طٌران وعلى برج العٌثة
اللذان ٌقعان شمال شرق سرٌة البحوث العلمٌة فً منطقة التٌس إثر هجوم شنوه على
مواقع تنظٌم الدولة
رٌف حماه الشمالً :معارك عنٌفة ٌخوضها المجاهدون فً صد محاولة تقدم
للمٌلٌشٌات اإلٌرانٌة على جبهات قمحانة ومعرزاف تمكنوا فٌها من تدمٌر  0دبابات
وعربة  BMPوما تزال االشتباكات جارٌة حتى اللحظة

لٌبٌا :مجاهدي مجلس شورى مجاهدي درنة ٌتمكنون من صد محاولة تقدم فاشلة
لمٌلٌشٌات حفتر على محور وادي بو الضحاك جنوب المدٌنة
سد الفرات المهدد باالنهٌار وإحداث
كارثة إنسانٌة

توزع السٌطرة فً منطقة دٌر حافر
ومطار كوٌرس برٌف حلب الشرقً
حتى تارٌخ 3302/0/32

توزع السٌطرة جنوب شرق مدٌنة
الباب فً رٌف حلب الشرقً حتى
تارٌخ 3302/0/32

العماد فً جٌش األسد علً أٌوب
زار جبل زٌن العابدٌن الٌوم

الرقة :ال صحة للمعلومات التً تتحدث عن سٌطرة المٌلٌشٌات االنفصالٌة على
مطار الطبقة المعارك تبعد عن المطار من  3الى  0كم
الرقة :عملٌات االنزال الجوي جنوب نهر الفرات هً أمرٌكٌة بامتٌاز والقوات
الفرنسٌة االن موجودة فً جعبر على الطرف االخر
ٌحاول االمرٌكان تأمٌن مطار الطبقة لٌصبح مركزا إمداد وانطالق لهم ثم محاصرة
الطبقة الحقا سٌحاولون قطع طرٌق امداد دٌر الزور  -الرقة جنوب النهر لحصار
الرقة بشكل كامل فً سٌنارٌو شبٌه بالموصل وتلعفر
اما المٌلٌشٌات االنفصالٌة فهً موجودة فقط للتصوٌر بعد انتهاء العملٌات

