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نورس للدراسات
العراق – سامراء :عملية سامراء باألمس كانت عملية انغماسية لثالثة
مقاتلين من تنظيم الدولة استطاعوا من خاللها قتل  100من الشرطة
االتحادية في المدينة والسيطرة على مركزي للشرطة قبل ان يقوموا بتفجير
ستراتهم الناسفة
العراق :انغماسيوا سامراء أبو خطاب العراقي ،وأبو سيناء العراقي  ،وأبو
انس العراقي
العراق – الموصل :تحليل
بعد استراحة استمرت  15يوم إلعادة التخطيط والتقييم بدأت المرحلة الثانية
من معركة الموصل يوم الخميس اهم ما حصل خالل االستراحة كان ضم
فصيلين شيعيين إضافيين للمعركة وهما منظمة بدر وكتائب حزب الالت
استطاعت هذه القوات يوم السبت الماضي الوصول ألطراف حي االنتصار
بهدف االلتقاء مع قواتها الموجودة في أطراف حي القدس كما يقوم التحالف
بتدمير جسور الموصل للحد من تنقل قوات تنظيم الدولة بين طرفي المدينة
المرحلة األولى لم تحقق أهدافها بالسيطرة على االحياء الشرقية بسبب
االستنزاف الشديد للميليشيات الشيعية وخاصة لفرقة التدخل السريع (الذهبية)
والشرطة االتحادية (ميليشيات النجباء العراقية وكتائب اهل الحق)مما جعلها
بحاجة للمزيد من الميليشيات الشيعية لفتح محاور اكثر حيث قام االمريكان
أيضا بفتح محور جديد شمال المدينة في بعويزة لتشتيت دفاعات التنظيم
وذلك للسيطرة على االحياء الشرقية بأسرع وقت ممكن قبل بدء المرحلة
الثالثة والتي تهدف للسيطرة على المطار لكن تركيا كانت معارضة إلشراك
فصيلي بدر وحزب الالت بصفتها منظمتين ارهابيتين يقومون بقتل السنة
دون تفريق وهذا ما يفسر تخفيف بغداد من حدتها تجاه تركيا لتقبل بانضمام

هذين الفصيلين للمعركة وقد تطلب بغداد من تركيا دعما لمعركة الموصل
بعد ان ادركت بغداد ان معركة الموصل لن تكون كمعركتي الرمادي او
الفلوجة
هذا االستثمار الشيعي قد يحول الموصل لثقب اسود يبتلع الميليشيات الشيعية
وذلك في حال استطاع تنظيم الدولة استنزاف هذه القوات ألشهر قادمة وهذا
متوقع وخاصة ان عرفنا ان االحياء الشرقية للموصل استزفت ما يقارب
العشرة االف مقاتل من الميليشيات الشيعية وهي الطرف األضعف للتنظيم
فكيف سيكون الحال في االحياء الغربية القوية هذا على فرض تمكنت
الميليشيات من السيطرة على االحياء الشرقية
بناء عليه يتوقع ان المرحلة الثانية ستكون للسيطرة على االحياء الشرقية
وفي حال فشلها ستلجأ الميليشيات الشيعية لفرض الحصار على المدينة
خاصة من طرف تلعفر
ال يمكن التوقع بنتائج المعركة لكنها قد ترسم مستقبل اهل السنة في العراق
وحتى سوريا حيث ان الميليشيات الشيعية في العراق وسوريا يتبعون إليران
وتستطيع إيران نقل الحشد من العراق الى سوريا
وبالعكس ستقوم بتوظيفهم حتما لبناء إمبراطورتيها الفارسية واالطاحة بالسنة
في العراق وسوريا وستفعل مستقبال في الخليج
ريف ادلب الشمالي :غارة للتحالف على ريف ادلب الشمالي قرب سرمدا
ريف دمشق – وادي بردى :صد هجوم عنيف للميليشيات االسدية والشيعية
وقتل العديد منهم على جبهات وادي بردى
العراق – الموصل :هالك قائد كتيبة الصواريخ بالفرقة الذهبية في جنوب
الموصل
العراق – الموصل :معارك بين تنظيم الدولة والقوات الشيعية في صناعة
حي الكرامة شرقي الموصل

ادلب :استهدفت طائرة مجهولة اليوم مخفرا قيل انه لجبهة فتح الشام بخمسة
صواريخ
ال يمكن اقالع طائرة بي  52إللقاء  5صواريخ فقط فهذه قاذفة استراتيجية
تقلع إللقاء عشرات الصواريخ لذلك قد تكون روسية او أمريكية من نوع
هيركيوليس  ac 130او  a 10او حتى طائرة بدون طيار
قصف مخفر هو تصعيد متوقع ولكن يبدو ان هدف الضربة يتعدى النطاق
العسكري وقد يكون التخوين والتشكيك بين الفصائل أحد اهداف الضربة
ادلب :حسب المعلومات المتواترة لدينا فان الطائرة التي استهدفت موقعا
قرب سرمدا اليوم هي طائرة البجعة توبوليف  160روسية
العراق – الموصل:
حصاد األسبوع الحادي عشر من معركة الموصل حسب وكالة أعماق:
 17عربة مفخخة
 78آلية مدمرة بين عربات همر وكوجار ودبابات وعربات BMP
ادلب :تحليل
االستهداف الذي تم اليوم لمقر قرب سرمدا تواترت لدينا المعلومات عن نوع
الطائرة التي ضربت منهم من قال روسية ومنهم من قال أمريكية ومنهم من
قال تركية
نشرت وكالة ثقة فيديو لطائرة درون نوع  predatorتستطيع إطالق
صواريخ شديدة االنفجار كانت تحلق فوق سرمدا قبل االستهداف بقليل
كما نشرت وكالة االموي صورة قالت انها للطائرة المنشودة والصورة
توضح طائرة هيركيوليس  Ac130أمريكية
كما وردتنا معلومات من اكثر من مصدر انها كانت بيضاء اللون وتشبه
البجعة وبذلك اشرنا الى انها قد تكون القاذفة توبوليف  160الروسية

االحتماالت مازالت واردة خاصة مع عدم اعالن أي دولة حتى اآلن تبنيها
للضربة بانتظار تقرير التحالف الدولي عن األهداف التي ضربها في سوريا
او صور لبقايا الصواريخ والتي ستكون الفيصل في معرفة الجهة التي قامت
بالضربة وحتى ذلك الوقت فمن المنطقي ان تكون روسيا هي من استهدفت
المقر لتوسيع الشرخ بين الفصائل خاصة ان االمريكان يستهدفون أهدافا
نوعية ويركزون أكثر على شخصيات قيادية خاصة خالل هذا الوقت وال
نستبعد أي من االحتماالت الثالثة االنف ذكرها لكننا نستبعد (وقد نكون
مخطئين أيضا) ان تكون القاذفة بي  52االستراتيجية
ينصح مركز نورس االخوة بالقراءة عن أنواع الطائرات للتمييز بينها
وتصويرها ان أمكن ومحاولة معرفة اتجاهات الطائرة كما سنقوم بنشر
دراسة قريبة عن التمييز بين الطائرات
الرقة :حملة تجنيد كبيرة تقوم بها الميليشيات االنفصالية لألكراد في مناطق
عين العرب وتل أبيض وفرار العشرات من المدنيين باتجاه الحدود التركية

