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العراق – الموصل :مقتل اللواء
شعبان نصيري كان من المشرفين
على تأسيس فيلق بدر الظافر او ما
يعرف حاليا بمنظمة بدر وكان
يعمل تحت امرة اللواء محمد رضا
نقدي قتل في قاطع البعاج
مركز نورس للدراسات يضع بين يدي المتابعين كتاب سيكولوجيا قرار القائد
يعالج الكتاب مشكلة طبيعة الموقف المعقد وسرعة تبدله والحركية العالية للقوات
والنقص في المعطيات عن الموقف والحجم المتزايد للمعلومات وعدم توفر الوقت
الالزم لمعالجتها كما يحاول إيجاد الناجعة لتحسين النشاط الذهني للقائد مع االخذ
بعين االعتبار العوامل النفسية التي تؤثر على قراره
الموصل :مقتل معاون آمر لواء في الميليشيات الشيعية العقيد رفاق عبد الباقي
السعدون خالل معارك الموصل

الموصل :مقتل آمر فوج في الميليشيات الشيعية العقيد أحمد كاظم التميمي خالل
معارك الموصل
العراق – الموصل :مقتل قيادي في الميليشيات الشيعية مهند مردان الحلفي خالل
المعارك في قاطع البعاج
الرقة :مقتل جندي مشاة امريكي يدعى
ايتيان مورفي من سرية برافو الكتيبة األولى
لواء  75في الرقة

الرياض :افتتاح مركز اعتدال لمحاربة الفكر
الجهادي يحتوي المركز على آالف
الموظفين المخصصين لمراقبة األنشطة
االلكترونية للمجاهدين والتبليغ عن
الحسابات النشطة ولدعم ايدلوجية اإلسالم
المعدل أمريكيا
الرياض :السعودية تقبل دفع تعويض لعائالت الضحايا اإليرانيين في حادث تدافع
منى
المغرب :طائرة درون تحلق فوق سماء الحسيمة المغربية بعد قيام أهالي مدينة
الحسيمة يوم أمس بطرد أجهزة االمن من مدينتهم
العراق :يستمر االمريكان في بناء القدرات الجوية للميليشيات الشيعية العراقية لتلعب
الدور الذي تؤديه عنهم أمريكا االن
حيث أصبحت الميليشيات الشيعية تمتلك:
 18طائرة أف  16ولديها  14طيار دربوا في توكسان اريزونا موجودين في قاعدة
البلد

 6طائرات هيركيوليس ( )c130للنقل موجودة في قاعدة المثنى قرب بغداد تقوم ب
 5رحالت يومية الى قاعدة القيارة وقاعدة األسد لنقل الجنود والذخيرة لمعارك
الموصل واالنبار
كما يجد في العراق  80طيار امريكي يقومون بتدريب الطيارين الشيعة ويطيرون
سويا في مهام تدريبية وقتالية
يذكر ان العراق اشترى  36طائرة اف  16من أمريكا استلمت  18وسقطت واحدة
أثناء التدريب في توكسان وقتل طيارها رشيد صادق حسن بقيت  17طائرة في
توكسان لتدريب الطيارين الشيعة وستستلمها العراق خالل سنتين
ريف حلب الشرقي :ال صحة لوجود اشتباكات في مسكنة وما زالت ميليشيات األسد
على بعد يتجاوز  3كم عن مسكنة
درعا :معلومات عن حشود لقوات الغيث والفرقة الرابعة مجنزرة والتي كانت
تحاصر برزة والوجهة المتوقعة مدينة درعا
وفاة أحد عزابي السياسة الخارجية االمريكية ومستشار االمن القومي األمريكي
للرئيس جيم كارتر البولندي األصل زبينغو برجنسكي عن عمر ناهز 89
ريف حلب الشرقي :قافلة من الشرطة
العسكرية الروسية تتوجه الى معران

ليبيا :جماعة أنصار الشريعة وفي بيان رسمي لها بعنوان (الرسالة وصلت وجموع
الشعب ستحملها) تعلن عن حل نفسها

