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أواًل :  الوضع امليداني والعسكري يف محيط املدينة

ثالثًا:  اإلحصائيات وتشمل

-   خسائر النظام وامليليشيات املوالية له

-   “خسائر تنظيم الدولة “داعش

محتويات التقرير
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أوالً:الوضع الميداني والعسكري 

الناحية المعيشية اليومية

 يستمر تنظيم الدولة ومنذ ما يقارب الشهرين، بإحكام سيطرته ىلع حقول وآبار )جزل،شاعر،جحار،حيان،املهر(
الجوي القصف  ىلع  املناطق  تلك  يف  للنظام  العسكرية  العمليات  وتقتصر  تدمر،  غربي  شمال  والغاز   للنفط 

بمساندة للطيران الروسي بالقصف

 يستمر التنظيم منذ ما يقارب شهر ونصف، بإطباق حصاره ىلع مطار التيفور العسكري شرقي حمص، من جهاته
 الشمالية والجنوبية والشرقية، يف ظل محاوالت مستمرة لجيش النظام وامليليشيات املوالية له لفك الحصار
 عنه، واستقدام النظام لتعزيزات ومعدات عسكرية للمنطقة ولتحصين املطار الذي يستهدفه التنظيم بشكل
 مستمر بالصواريخ والقذائف ويعطل حركة العمل فيه، ويعتبر املطار خارج عن الخدمة منذ بداية حصاره من قبل

التنظيم

 يستمر التنظيم بالسيطرة ىلع قرية شريفة ومفرق بلدة القريتين وبلدة التياس املجاورات للمطار، حيث حاول
جيش النظام عدة مرات السيرة ىلع قرية شريفة، وتمكن التنظيم من صد كل تلك املحاوالت

أعلن النظام عن بدء معركة جديدة لفك الحصار عن املطار وفتح عدة جبهات يف مناطق ريف حمص الشرقي

 حاول جيش النظام وامليليشيات املوالية له، وبدعم جوي مكثف خالل األسبوعين املاضيين من التقدم والسيطرة
 ىلع قرية التياس والتالل االستراتيجية املحيطة بها شمال شرقي املطار، بعد فشله من جهة قرية شريفة،

وتمكن أيضًا التنظيم من صد ثالث محاوالت القتحام القرية والسيطرة عليها

 سيطر النظام منذ يومين، ىلع الكتيبة املهجورة شمال غربي املطار، بعد عدة محاوالت سابقة فاشلة للسيطرة
عليها

 ودارت اشتباكات بين قوات النظام، مدعومة بميليشيات موالية من جهة، وتنظيم داعش من جهة أخرى ىلع
محاور منطقة جب الجراح بريف حمص الشرقي

وتستمر حتى يومنا هذا، االشتباكات بين الطرفين يف محيط مطارالتيفور العسكري،وقرى التياس وشريفة
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ثانيا ً: اإلحصائيات 

خسائر النظام والميليشيات الموالية له
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 بلغت الخسائر البشرية للنظام وامليليشيات املوالية له، ما ال يقل عن 48 عنصر يف املعارك واالشتباكات التي
 دارت يف محيط مطار التيفور العسكري شرقي حمص، السيما يف محاوالت النظام السيطرة ىلع قريتي شريفة
 والتياس بجوار املطار، حيث فّجر التنظيم عربة مفخخة أثناء إحدى محاوالت النظام السيطرة ىلع قرية التياس،

أدت ملقتل العديد من عناصر جيش النظام وميليشياته
دّمر تنظيم “داعش” نحو 7 دبابات وعربات مصفحة يف املعارك التي دارت يف محيط قرية شريفة

 كما اغتنم التنظيم عدد من املدافع واألسلحة املتوسطة والخفيفة، وكميات من الذخائر واملعدات اللوجستية
خالل تلك املعارك

 حاول جيش النظام وامليليشيات املوالية له، وبدعم جوي مكثف خالل األسبوعين املاضيين من التقدم والسيطرة
 ىلع قرية التياس والتالل االستراتيجية املحيطة بها شمال شرقي املطار، بعد فشله من جهة قرية شريفة،

وتمكن أيضًا التنظيم من صد ثالث محاوالت القتحام القرية والسيطرة عليها

 سيطر النظام منذ يومين، ىلع الكتيبة املهجورة شمال غربي املطار، بعد عدة محاوالت سابقة فاشلة للسيطرة
عليها

 ودارت اشتباكات بين قوات النظام، مدعومة بميليشيات موالية من جهة، وتنظيم داعش من جهة أخرى ىلع
محاور منطقة جب الجراح بريف حمص الشرقي

تستمر حتى يومنا هذا، االشتباكات بين الطرفين يف محيط مطارالتيفور العسكري،وقرى التياس وشريفة
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خسائر النظام والميليشيات الموالية له

 بلغت الخسائر البشرية لتنظيم الدولة “داعش”، نحو 13 عنصر وأغلبهم قتل باملعارك التي دارت يف محيط
مطار التيفور العسكري، وقتل عدد منهم يف القصف ىلع مناطق آبار النفط شمال غربي تدمر

 دّمر جيش النظام وامليليشيات املوالية له، نحو 8 آلية وعربة يف املعارك التي دارت يف محيط مطار التيفور
العسكري، وأغلبها تم تدميره يف مناطق شريفة والتياس وقرب مفرق القريتين

13
مدمرة

8       

قتيل

مخطط بياني خسائر جيش النظام وامليليشيات املوالية له، وخسائر تنظيم الدولة “داعش

 كافة األرقام بخصوص قتلى وأسرى عناصر النظام وامليليشيات املوالية له وقتلى عناصر تنظيم الدولة “داعش”

%90 والغنائم التي حصل عليها، أرقام تقريبية ونسبة التاكيد فيها
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ملحوظة
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