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مقتل العميد الركن في ميليشيات األسد
مدين محمود الهيفي مواليد سهل عكار
– كرتو متأثرا بإصابته في معارك حي
القابون بدمشق

مقتل المالزم أول مهند أكرم معال
مواليد جبلة – قرية الروسية قتل في
حماة

مقتل الرائد في ميليشيات األسد عبد هللا
األحمد قتل باالشتباكات على طريق
إثريا – خناصر

يالحظ تصفيح دبابة الحرس الجمهوري
التي  72بصفائح محرشفة لمقاومة القذائف
العادية اسم هذا التصفيح الشفرة ويعتبر
فعال جدا في حرب المدن

المانيا :حسب استطالع رأي لمنظمة  ARDاأللمانية ( )ARD Deutschlandفإن
ثقة االلمان بالبلدان التالية كشركاء هي كما يلي
فرنسا %91
المملكة المتحدة %57
أمريكا %29

روسيا %20
تركيا %3
تشارك أيضا القوة الجعفرية الشيعية في
معارك البادية

اليمن :بعد اجتماع مجلس التعاون الخليجي
ورفضه لفكرة المجلس االنتقالي قيادات
المجلس تبدأ باالنسحاب منه إعالميا
في صورة البروفايل هاني بن بريك مع
محمد بن زايد
تحذير من فيروس  wannacryال تفتح أي ملفات او برامج يتم استقبالها هذه األيام
عبر بريدك االلكتروني من أي شخص ال تعرفه بسبب فيروس Wannacry
المطور من قبل ( )ransomwareحيث انه وبمجرد فتح الملف يقوم الفيروس
بتشفير جميع ملفات جهازك وال يمكنك الدخول عليها اال بمقابل مالي يقوم البرنامج
حاليا بإرسال مليون رسالة في الساعة من لديه ويندوز  xpراحت عليه
يذكر ان هناك أنواع مختلفة من الفيروسات تدخل ضمن نطاقات
فيروس الفدية وهذا منها الفيروسات التدميرية
فيروسات تعطيل الخدمات والمواقع
فيروسات القنابل المؤقتة
البرامج التجسسية

يذكر ان فيروس  Wannacryبدأ هجومه أمس على أكثر من  76دولة مستغال
عطلة نهاية األسبوع للوصول الى أكبر عدد ممكن من األجهزة في العالم دون
مقاومته مستغال ثغرة في أنظمة ويندوز
عند تشفير ملفاتك عن طريق الفيروس فيتوجب عليك دفع فدية تبدأ من  300دوالر
خالل ثالثة أيام ويتضاعف المبلغ بعد سبعة أيام ما لم يتم الدفع
ريف حمص الشرقي :تأكيد وجود الميليشيات التالية على جبهة جبال الشومرية
حزب إيران اللبناني
الدفاع الوطني
المقاومة اإلسالمية (ميليشيا شيعية سورية)
العراق – بغداد :كتل مسيحية في العراق تطالب رئيس الوقف الشيعي عالء
الموسوي باعتذار بعد فيديو يقول فيه البد من قتال أهل الكتاب حتى يسلموا او
يدفعوا الجزية
العراق :الميليشيات الشيعية في العراق
تقوم بتقليد مقذوف الطائرة المسيرة الذي
طوره تنظيم الدولة

القلمون الغربي :تنظيم الدولة يهاجم مواقع لحزب إيران اللبناني في جرود بلدة قارة
لبنان :إحصائية من الجامعة االمريكية في بيروت عن واقع الالجئين في لبنان
تلقى لبنان عام  2016مبلغ  1.26مليار دوالر لبرامج دعم الالجئين السوريين كما
تلقى لبنان  300مليون دوالر لبرامج المساعدات الطبية لالجئين السوريين
يدفع السوريين  378مليون دوالر سنويا أجارات منازل في لبنان
يدفع لبنان  240مليون لالجئين كمساعدات غذائية

يستفيد من المساعدات الغذائية  800ألف الجئ سوري فقط
تم استحداث  9أالف وظيفة للبنانيين
تم استحداث  12ألف وظيفة بدوام جزئي للبنانيين
يستفيد  493دكان في لبنان من البرامج الغذائية المقدمة لالجئين
بغداد :انفجار سيارة مفخخة في منطقة الكرادة وسط بغداد
أنباء عن ارسال روسيا لعدد من صائدة الدبابات  khrizantema-sوهنا نقدم لمحة
عنها:
منصة االطالق في المنظومة تحتوي صاروخين جاهزين لإلطالق مع  16صاروخ
مخزن داخل العربة يتم تحميل الصواريخ بشكل آلي
يعد صاروخ  Khrizantemaأسرع صاروخ مضاد للدروع يطلق من األرض
بسرعة  400متر بالثانية  1.2ماخ
التسليح :تتسلح المنظومة بصاروخ  9m123ذا رأس ترادفي وصاروخ 9m123f
ذا رأس حراري يطير بسرعة 400م /ثا ( 1.2ماك) ويبلغ مداه بين  400و 600
متر نظام الدفع عبارة عن صاروخ أحادي يغذي بالوقود الصلب ولديه مخرجين
للعادم على جانبيه مما يتيح له استقرار عند الطيران بدورانه حول نفسه
نظام التوجيه :يستخدم طريقتين لالستهداف التوجيه عن طريق الليزر
التوجيه االلكتروني حيث يعمل الرادار في نطاق ملليمتر ( 100و  150غيغا هرتز)
حيث يقوم المشغل باإلطباق على الهدف بواسطة شاشة  lcdويطلق الصاروخ
بخاصية اضرب وانسى
يحمل هذا النظام على عربة  9p157-2 khrizantema-sوهي عبارة عن BMP-
 3معدلة كما يمكن حمل المنظومة عن طريق الحوامات القتالية مثل Mi-28
 Havocاو  ka-52دخل الخدمة في الجيش الروسي رسميا عام  2004وتم ارسال
عدد من المنظومات لليبيا ومؤخرا الى سوريا

نعتقد ان هذه المنظومة سيتم استخدامها في معركة دير الزور القادمة

مقتل القيادي في ميليشيا الحشد في االنبار العميد
ياسين جلوي الفهداوي

