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نورس للدراسات

خرٌطة نشرها موقع دٌبكا التابع للموساد حول
التقسٌم المتفق علٌه فً سورٌا
حٌث ستكون المناطق باألزرق تحت الوصاٌة
االمرٌكٌة والمناطق الحمراء تحت الوصاٌة
الروسٌة والمناطق الصفراء منطقة آمنة لتركٌا
اما ما تبقى من سورٌا فسٌكون خارج النطاق االن
ربما لٌصبح مكان للتنافس بٌن تنظٌم الدولة
والمٌلٌشٌات الشٌعٌة
رٌف حلب الشرقً :اشتباكات عنٌ فة بٌن مٌلٌشٌات سهٌل الحسن وتنظٌم الدولة فً تل المشرفة غرب الباب
أمرٌكا :إدارة ترمب تبحث إضافة جماعة االخوان المسلمٌن لقائمة التنظٌمات اإلرهابٌة

وصول الفرقاطة الحربٌة الدنماركٌة بٌتر وٌلٌامز الى مٌاه المتوسط
للمشاركة مع التحالف الدولً فً قتال تنظٌم الدولة غالبا سترسو
السفٌنة عند جزٌرة كرٌت ثم تتحرك لقرب السواحل السورٌة

رصدت البارحة فً البوسفور الفرقاطة الروسٌة نٌكوالي فلٌشنكوف
 263قادمة من مٌناء طرطوس ومتجهة الى البحر األسود

توزع السٌطرة فً منطقة خناصر ومحٌطها برٌف حلب الجنوبً حتى تارٌخ
3122/2/32

وادي بردى :هالك النقٌب شرف احمد مشعل فً وادي بردى برٌف
دمشق اثناء استئناف المٌلٌشٌات االسدٌة عملٌاتها على الوادي
ٌذكر ان عدد قتلى المٌلٌشٌات االسدٌة تجاوز هذا الشهر  21قتٌل
 % 51من أهالً دمشق ورٌفها والمتبقً معظمه من رٌف حماه الغربً
والساحل

رٌف حلب الجنوبً :القوات الرئٌسة المسئولة عن حماٌة خناصر هً
لواء فاطمٌون
تقع مقراتهم الرئٌسٌة فً بلدة خانة عسان وفٌها  8مدافع مٌدانٌة و 4راجمات غراد و  23دبابة
ٌالحظ أٌضا وصول مؤازرات لفاطمٌون من حزب إٌران اللبنانً المتمركز فً معامل السفٌرة ومركز البحوث
الدستور السوري الجدٌد المقترح من روسٌا
العراق :تنظٌم الدولة ٌدمر دبابة للحشد الشٌعً بصاروخ موجه فً قرٌة الشوٌرتان شمال غربً بٌجً
العراق – الموصل :مقاتلو تنظٌم الدولة ٌهاجمون قرٌة الخبٌرات جنوب الموصل
هالك المرتزق األمرٌكً ألبٌرت هارٌنغتون المقاتل ضمن صفوف
المجلس العسكري السرٌانً التابع للمٌلٌشٌا االنفصالٌة
العراق – بٌجً :هجوم لمقاتلً تنظٌم الدولة على مٌلٌشٌا الحشد الشٌعً فً
كل من قرٌة الدبس وجسر المخازن شمال بٌجً نتج عنه مقتل  23من
مٌلٌشٌا الحشد الشٌعً كما أسفر الهجوم عن اعطاب آلٌتٌن واالستٌالء على
بعض األسلحة
ادلب :طٌران التحالف فوق ادلب
ادلب :طٌران التحالف ضرب جنوب مدٌنة ادلب
مركز نورس ٌقدم دراسة لحالة المٌلٌشٌات االسدٌة تركز الدراسة على المٌلٌشٌات االسدٌة بالمعنى الحرفً ولٌس
المقصود بها جٌش األسد او المٌلٌشٌات التابعة إلٌران
العراق – ا لموصل :تنظٌم الدولة ٌشن هجوما على قرٌة شرٌخان شمال الموصل
الموصل :تنظٌم الدولة ٌسٌطر على قرٌة شرٌخان شمال مدٌنة الموصل
دٌر الزور :تنظٌم الدولة ٌستغل حالة الطقس وٌشن هجوما على عدة مناطق للمٌلٌشٌات االسدٌة فً دٌر الزور

الغوطة الشرقٌة :مٌلٌشات األسد تنشر خرٌطة مرمزة لجزء من مدٌنة حرستا  ،قد تكون سربت لها عمدا
لكن فكرة الترمٌز بالخرٌطة نقلة نوعٌة خاصة خالل التواصل بالالسلكً بالعمل العسكري  .....حٌث ال ٌمكن معرفة
المواقع من قبل العدو اال لمن لدٌه نسخة عن الخرٌطة
الخرٌطة انتشرت بعد هجوم للمجاهدٌن على موقع عسكري قرٌب من حرستا عن طرٌق نفق تم تفجٌره الحقا وتم خالل
الهجوم قتل لواء للجٌش االسدي

