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نورس للدراسات
ريف حلب الجنوبي :الميليشيات الشيعية المتمركزة في تلة األربعين وجبل
عزان تستهدف قرية هوبر وبردة والبويضة براجمات الصواريخ والمدفعية
الثقيلة
ريف حلب الشرقي :ال صحة لخبر سيطرة درع الفرات على كتيبة الرادار
شعالة غرب مدينة الباب
ريف دمشق – وادي بردى :استهدفت صباح اليوم الميلشيات االسدية محور
بسيمة في وادي بردى بأربعة قذائف تحوي غاز كلور
ريف حلب الشرقي :زار وفد تركي مدينة منبج األسبوع الماضي للقاء بعض
المسؤولين األمريكيين في المدينة وللتأكد من خلوها من الميليشيات
االنفصالية الكردية
يذكر أن تركيا وامريكا يتفاوضون خالل هذه الفترة لتحديد مستقبل منطقة
غرب الفرات
واشنطن :المتحدث باسم التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة جون دوريان يؤكد
أن الطائرات االمريكية هي من أغار على المخفر قرب سرمدا يوم االحد
الماضي
درعا :دارت اشتباكات عنيفة فجر اليوم بين الثوار وقوات األسد في حي
المنشية بعد محاولة تسلل لقوات األسد من قطاع الكازية باتجاه المناطق
المحررة استخدم الطرفين سالح الدبابات كما تم تدمير مدفع  57متمركز
على مبنى المخابرات الجوية
العراق – الموصل :هالك  18جندي من الميليشيات الشيعية بقصف
صاروخي لتنظيم الدولة على االحياء الشرقية

ريف الالذقية – جبلة :انفجار سيارة مفخخة في مدينة جبلة قرب الملعب
البلدي
الحصيلة األولية  9قتلى و 25جريح
العراق :القوات الشيعية تعلن عن انطالق عمليات تحرير مدن (عنة  ،رواة ،
القائم) العملية هدفها عزل خطوط امداد تنظيم الدولة بين سوريا والعراق
ابتداء بالقائم وصوال لتلعفر
ستقوم أمريكا بقيادة العملية بالتعاون مع العشائر السنية الموالية للحشد
الشيعي وقد يكون هذا سبب دخول  450مستشار عسكري امريكي جديد
للعراق
العراق – الموصل :غارة أمريكية تستهدف بالخطأ تجمعا للميليشيات الشيعية
في حي الصحة جنوب شرق الموصل
نقدم لكم نموذج  METT TCوهو نموذج يتم استخدامه من القادة العسكريين
للمشاة في أمريكا (لألعمال العسكرية ما دون قيادة الكتيبة) قبل البدء باي
عمل عسكري
العراق – االنبار :الميليشيات الشيعية تبدأ عملياتها في األنبار بشن هجوم
على الصقرة شمال غرب مدينة الحديثة
الرقة :الميليشيات االنفصالية تسيطر على قرى سويلم ودحالن بالقرب من
عين عيسى بريف الرقة الشمالي
يبدو ان االمريكان يريدون تشتيت دفاعات تنظيم الدولة فقط من هذا المحور
ألن أولوية االمريكان هي سد الطبقة للعبور الى سيناريو شبيه بسد تشرين
العراق – الموصل :حاولت الميليشيات العراقية اليوم تحقيق تقدم في حي
الميثاق ودارت اشتباكات عنيفة ختمت بمفخخة منذ قليل لتردي من
الميليشيات العشرات

ليتجاوز عدد ضحايا الميليشيات الشيعية في الموصل خالل  24الى أكثر من
 50هالك
العراق – بغداد :انفجار عبوة ناسفة في تجمع للشيعة بمدينة الصدر في بغداد
يأتي هذا بعد ساعات من انفجار مفخخة في حي العظم في بغداد
ريف حلب الشرقي :معلومات تشير الى تجهيز تركيا  8االف جندي من
القوات الخاصة لدخول الباب منفردة بعد انتظار تحسن الطقس
ريف الالذقية :معلومات عن مقتل  3جنود روس قبل عدة أيام من اللواء
 137مظلي والتابع للفرقة  106ويرجح انهم قتلوا في جبال الالذقية
يذكر أن اللواء المذكور حارب في أوكرانيا في عام 2014
العراق – األنبار :مقتل أكثر من  10جنود من القوات المتشيعة في محيط
قرية الصقرة شمال غرب مدينة الحديثة

