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نورس للدراسات
فيما يلي بعض التحليالت للضباط القتلى (من رتبة رائد فما فوق) كمكان
تولدهم والجبهة التي قتلوا فيها
احتل ريف حمص الشرقي المركز األول كأكثر جبهة استهلكت ضباط األسد
يليها ريف حلب الغربي ثم دير الزور ثم جبال الالذقية
تم ضم القرداحة لالذقية
 4محافظات شكلت
الخزان البشري لألسد

ريف حمص الشرقي

ريف حمص يضم
ريف حمص الشرقي
(التيفور  ،جب الجراح،
تدمر ،حقول الغاز) كما
يضم القلمون الضمير
والقلمون الشرقي لم
تسجل اال حالة هالك
واحدة في القلمون الغربي
العراق – الموصل :تقدم للحشود الشيعية في حيي الوحدة والحدباء
واالشتباكات على اسوار مشفى السالم
ريف دمشق – وادي بردى :تحرك رتل لدرع الوطن من دمشق باتجاه وادي
بردى سلك طريق استراد المزة هذا الصباح
ريف دمشق – وادي بردى :من غرفة عمليات الميليشيات االسدية الضباب
ال يساعدهم على الرصد لكنهم يراقبون جبهة كفراليا وهريرة
تحاول الميليشيات الضغط على التالل الشمالية كما انها تحاول التقدم سريعا
لبلدة عين الفيجة
درعا – اللجاة :تصاعد وتيرة االشتباكات بين الثوار والميليشيات االسدية في
تل محجة الكبير والصغير وارياف ازرع
تم اليوم وألول مرة منذ شهور استخدام صاروخ م د لتدمير رشاش 23

إيران :هالك رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام أكبر هاشمي رفسنجاني
بجلطة
العراق – الموصل :مفخختان استهدفتا اليوم الحشد الشيعي في شقق الحدباء
شمال شرق الموصل
العراق – بغداد :مقتل أكثر من مئة شخص في هجوم تنظيم الدولة على علوة
جميلة والبلديات شرق بغداد
الرقة :الميليشيات االنفصالية تسيطر على قريتي أبو جدي والحسينية غرب
مدينة الرقة
الغوطة الشرقية :الثوار يستعيدون كتيبة الصواريخ في حزما والمزارع
المحيطة بها
ريف حمص الشرقي :قام تنظيم الدولة اليوم بتفجير شركة حيان للغاز شرق
حمص والتي سيطروا عليها بدايات الشهر الماضي
الغوطة الشرقية :تحليل
لم ولن تلتزم قوات النظام يوما بالهدن التي تدعي التوقيع عليها فهي ال
تتوقف يوما عن عملياتها العسكرية سيطرت يوم امس قوات النظام على كتلة
المزارع تقع غرب كتيبة الصواريخ في حزرما وبهذا كشفت قوات النظام
الطريق الوحيد لمنطقة المرج وقطعته ناريا
عليه ستكون حياة المدنيين الذين يسكنون في النشابية وحزرما ومزارع
القاسمية والزمانية والباللية مههدة باإلضافة الى احتمال قيام الميليشيات
االسدية بالتفاف مزدوج إلطباق فكي كماشة على المناطق المذكورة تمهيدا
لسقوطها
تكمن الخطورة الحقيقية في سيطرة قوات النظام على تل فرزات
االستراتيجي والذي يطل على معظم مناطق الغوطة ويكشف بشكل مباشر

بلدات أوتايا و النشابية وحزرما والزريقة وبيت نايم وحوش الصالحية
والطرقات الواصلة بين هذه البلدات
ولو تأخر الثوار بعمل اليوم لكانت جميع هذه البلدات بخطر حقيقي وخسارتها
تعني خسارة آخر خزان زراعي للغوطة الشرقية وهذا هو الهدف الرئيسي
للميليشيات في الغوطة (استخدام سالح تجويع المدنيين) للتفاوض على
اخراج أهالي الغوطة الشرقية الى ادلب او المصالحة مع النظام او كالهما
معا
يجب أن يبدأ الثوار والمجاهدين في الغوطة بوضع خطط دفاعية وتعزيز
عمليات الحفر تحت األرض للدفاع بأي ثمن عن هذا المحور بل ويتوجب
عليهم تنفيذ اغارات بأسلوب حرب العصابات على مواقعه الحالية وذلك
لمنعه من شن هجمات قادمة
دير الزور – الريف الغربي :قامت مروحيات أمريكية اليوم بعملية إنزال
جوي حوالي الساعة  3ظهرا قرب بلدة الجزرة في الريف الغربي لدير
الزور ألسر عناصر من تنظيم الدولة كانوا داخل سيارة
المعلومات األولية تقول ان عناصر التنظيم قاوموا وتم قتلهم وأخذ جثثهم
بهذا يكون هذا االنزال هو الرابع ألمريكا في مناطق التنظيم

