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نورس للدراسات:
السالم علٌكم ورحمة هللا وبركاته ،دعاءكم إلخوانكم فً الموصل ووادي بردى والغوطة
وبنغازي وتعز وسائر بالد المسلمٌن ،اللهم فرج عنهم كربهم عاجالا غٌر آجل وانصرهم نصراا
عزٌزاا مؤزراا.
اخوانً لمن ال ٌستطٌع فتح الملفات التً ترسل ٌ ..توجب علٌكم تنزٌل برنامج اكروبات لتصفح
هذه الملفات
حلب:
المخابرات األسدٌة تبدأ حملة اعتقاالت فً أحٌاء الجزماتً والشعار وطرٌق الباب وهنانو
رٌف دمشق:
توترات كبٌرة فً منطقة الهامة واحتجاز دورٌة كبٌرة لقوات االمن داخل البلدة اثر محاولتها
اعتقال بعض الشباب
رٌف حماة الغربً:
المجاهدون ٌتمكنون من قنص عنصرٌن من المٌلٌشٌات اإلٌرانٌة داخل حاجز المداجن على جبهة
الكم فً سهل الغاب.
#إنفوغرافٌك :دراسة عن بٌانات طٌران مٌلٌشٌات األسد وحلفائه خالل شهري  01و  00من عام
.9106
قام أحد المراكز العسكرٌة الغربٌة الٌوم بنشر ما نشرناه ٌوم أمس فً مركز نورس عن خطة
األسد ما بعد حلب...
حلب:
تأمٌن وحماٌة مطار حلب ستكون من مسؤولٌة الشرطة العسكرٌة الروسٌة..

تل ابٌض:
الملٌشٌات الكردٌة االنفصالٌة تبدأ بإطالق اسم جدٌد على الشمال السوري "الفٌدرالٌة الدٌمقراطٌة
لشمال سورٌا" ..والتً تمتد على كامل اراضً شمال سورٌا
حلب:
تأكٌد خروج  511مقاتل من الملٌشٌات الكردٌة االنفصالٌة من الشٌخ مقصود لعفرٌن ...ودخول
قوات روسٌة للحً
طلب من الملٌشٌات:
 .0طرد المقاتلٌن من الشٌخ مقصود وابقاء الشرطة فقط وبأعداد ال تتجاوز المئة
 .9رفع العلم االسدي فقط
 .3طرد من الشٌخ مقصود اٌضا جٌش الثوار
رٌف حمص الشرقً:
ماتزال االشتباكات شدٌدة حول مطار التٌفور وقرٌة الشرٌفة ...وتنظٌم الدولة ٌدمر  4دبابات
للملٌشٌات الشٌعٌة والنصٌرٌة
رٌف دمشق الغربً:
انخفاض وتٌرة القصف وغٌاب الطٌران من األجواء فً منطقة وادي بردى مع استهداف
قناصات ورشاشات المٌلٌشٌات اإلٌرانٌة ألي هدف متحرك.
مدٌنة درعا:
استشهاد خمسة أشخاص وعدد من الجرحى من عائلة واحدة إثر قصف المٌلٌشٌات اإلٌرانٌة
لمنزلهم فً حً درعا البلد.
تقنٌة:
بعض إمكانات أنظمة التجسس المستخدمة من استخبارات الدول على الموباٌالت المشتبه بها:
 .0الحصول على اسماء االتصال ،الرسائل ،ارقام االتصال
 .9الحصول على كبسات الزر التً قام بضغطها المستخدم
 .3الحصول على مواد البحث عن طرٌق االنترنت التً قام بها المستخدم
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 .4تسجٌل المكالمات الصوتٌة التً ٌستقبلها او ٌقوم بها المستخدم
 .5الحصول على مقاطع الفٌدٌو والصوت التً استخدمت فً محادثات السكاٌب من الهاتف
مباشرة
 .6تشغٌل ماٌكروفون الهاتف للتنصت على ما ٌقوله صاحب الموباٌل دون استخدام الهاتف
 .7تشغٌل الكامٌرا الخلفٌة او االمامٌة للموباٌل
 .8الحصول على كلمة مرور الواي فاي
 .9الدخول لموقع الشخص عن طرٌق تشغٌل خدمة  GPSدون اذن المستخدم
افضل االسالٌب لمكافحة ذلك:
 .0استخدام هواتف قدٌمة بدون كامٌرات او انظمة تشغٌل هواتف ذكٌة
 .9كسر الكامٌرات او لصقهما بمادة
 .3استخدام هاتفٌن عام وخاص ..والخاص ٌجب ان ال ٌعلم به اكثر من  3اشخاص
 .4االنتباه الستهالك البطارٌة ...حٌث ان استهالك البطارٌة السرٌع دلٌل على تشغٌل برامج
خلفٌة
 .5عدم اصطحاب الموباٌالت لالجتماعات
 .6ال تدخل الى االنترنت من موباٌلك الشخصً
رٌف دمشق -وادي بردى:
انخفاض وتٌرة القصف عادة ما ٌدل على وجود نٌة اقتحام لدى الملٌشٌات ...نرجو من األخوة
المجاهدٌن أخذ الحٌطة
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