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نورس للدراسات
قوات حماة سورٌا ٌتبع للمٌلٌشٌات اإلٌرانٌة
وٌحاول تطوٌع الشباب لجبهتً الالذقٌة وتدمر

الٌوم ذكرى مرور ستة أشهر على تأسٌس مركز نورس للدراسات
الرقة :الطٌران األمرٌكً ٌستهدف جسور مدٌنة الرقة مما أدى الى خروج الجسرٌن
الوحٌدٌٌن الرابطٌن بٌن ضفتً الفرات فً المدٌنة عن الخدمة بشكل كامل باإلضافة
النقطاع المٌاه عن كامل المدٌنة نتٌجة تضرر خط التزوٌد الرئٌسً
رٌف حلب الشمالً :قامت مٌلٌشٌات األسد المتواجدة غربً مدٌنة الباب بتسلٌم
اإلدارة الكاملة للقوات الكردٌة فً كل من قرٌة ام العمد والشٌخ كٌف والنٌربٌة وتل
رحال وخربشة ومٌلٌشٌات األسد االن متواجدة فً تلة البندٌرة فً قرٌة خربشة وفً
مزارع قرٌة دٌرقاق
ورجوع عشرات العوائل من أهالً قرٌة الشٌخ كٌف الى قرٌتهم
طرطوس :فً سلسلة المشاكل الداخلٌة لدى األسد:
محاولة اغتٌال لعلً مهنا قائد فوج السحابات التابع لقوات النمر واالن ٌرقد فً
مشفى طرطوس االغتٌال جاء على خلفٌة التنافس الكبٌر الذي تعٌشه مٌلٌشٌات األسد
بٌن بعضها البعض

ٌذكر ان مٌلٌشٌات األسد فً رٌف حماه خاصة وفً عموم الساحل عامة ال تثق
ببعضها البعض ال على الجبهات وال داخل المدن التً تفرض نفوذها علٌها
رٌف حلب الشرقً :اشتباكات على أطراف بلدة بزاعة شرق مدٌنة الباب
ادلب :غارة للتحالف الدولً بالقرب من سرمٌن
الرقة:
االضرار التً لحقت بالجسر القدٌم الواصل
بٌن شطري الرقة وخروجه عن الخدمة نتٌجة
لغارات التحالف

دٌر الزور :هبوط مروحٌتان تحمالن أسلحة وذخائر داخل اللواء  731قادمة من
مدٌنة القامشلً صباح الٌوم
ٌبدو أن طائرات الٌوشن  17روسٌة تنقل ذخائر الى القامشلً لٌتم نقلها الحقا لدٌر
الزور بالمروحٌات
قد نرى أسلحة جدٌدة لدى مٌلٌشٌات األسد فً دٌر الزور
جبال الساحل :رصد قاذفة توبولٌف  771الٌوم وفً الساعة  0331فوق جبال
التركمان وألول مرة ٌحلق مثل هذا النوع فً جبال التركمان المتاخمة للحدود
التركٌة

واشنطن :لن ٌتخلى ترامب وفرٌقه عن عملٌة الرقة لكن ٌبدو انهم ٌرٌدون تغٌر
الخطة التً وضعها فرٌق ترامب
وقد ٌكون تغٌر الخطة شامال لمحاور الهجوم
كدعم المٌلٌشٌات االنفصالٌة او حتى قوات
الجربا للوصول برا أوجوا من القامشلً لدٌر
الزور لمؤازرة األسد هناك
دٌر الزور :هبط الٌوم اإلعالمً مرات موسٌن
وفرٌقه من قناة آنا الروسٌة فً دٌر الزور
بمروحٌة لتصوٌر الجبهات
طائرتً توبولٌف  00روسٌات البجعة
تشنان غارات على دٌر الزور

