اﻷربعاء 2017/6/21
مركز نورس يقدم نسخة الكترونية ل المعجم العسكري الموسوعي
حصاد اليوم:

دائما ما كان اﻻعﻼم الوسيلة الوحيدة لتناقل اﻻخبار بين الناس كانت في القدم على شكل خطابات وكتب ثم
تطورت لتصبح قنوات تلفزيونية واذاعية تنقل خطابات الزعماء ﻹلهاب المشاعر ونقل انتصارات
الحروب ساهمت وسائل اﻻعﻼم ايضا في رسم شكل الواقع والمقبول في المجتمع من خﻼل اﻷفﻼم
والمسلسﻼت وحتى أفﻼم الكرتون الموجهة فمنذ عقود من الزمن يتم مثﻼ رسم صورة ذهنية للعربي القذر
في عقول أطفال العالم وكيف استطاعت أمريكا انقاذ كوكب اﻷرض وكيف استطاع رامبو اﻷمريكي قتل
جيش لوحده
تميزت القنوات اﻹعﻼمية الرسمية للدول خاصة في الدول العربية من خﻼل البث اﻷرضي بإبقاء
المواطن العربي ضمن حظيرة سياسة الدولة فالقائد مبجل ﻻ يخطأ ﻻ يمرض ﻻ ينهزم ﻻ يسال عما يفعل
لديه جيش عرمرم قادر على هزيمة جيوش العالم وهناك مؤامرة عالمية بقيادة اﻷعداء للنيل منه اﻻعﻼم
الرسمي هذا جعل المواطن العربي يعتقد ان ما يقال إعﻼميا على القنوات الرسمية كﻼم صحيح ﻻ تشوبه
شائبة
ﻻحقا وصل اﻻعﻼم للمشاهد فضائيا والكترونيا من خﻼل قنوات تلفزيونية تتسابق للوصول للمصداقية
وأكبر عدد من المشاهدين وكالعادة دأبت حكومات الدول العربية الى الوصول للمشاهد العربي عبر هذه
القنوات اﻻ ان انتشار القنوات الخاصة أعطى للمشاهد حرية انتقاء القنوات كما ان ظهور اﻻنترنت جعل
المواطن المغبون يطلع على تفاصيل ما يريد من عدة مصادر

مع تسارع اﻻحداث في العالم وشغف المشاهد لمعرفة ما يحصل سبقت قنوات معينة الركب ومنها قناة
الجزيرة التي تفردت بامتياز في نقل حرب العراق ومنها تصدرت القنوات التي يعتمدها المشاهد العربي
كمصدر مهم للمعلومات
ذلك لم يعجب بعض الدول العربية والتي ﻻ تريد انفﻼت اعﻼمي للعبث في عقول مواطنيهم فقامت بدعم
مجموعات إعﻼمية ضخمة ومنها قناة العربية والتي كان هدفها الوحيد هو إعادة جذب المشاهد العربي
لم ينجذب معظم المشاهدين ومع احداث الربيع العربي وما يجري في مصر وليبيا وسوريا اصبح المشاهد
يطلع على ما يجري وهذا سيزعج الحكام بل ويزعج الغرب والذي يفضل ان يبقى المشاهد العربي في
شتاءه العربي يستمع لتوجيهات زعمائه والتي تصدر من حكام الغرب فيجب إعادة العربي للحظيرة
اﻹعﻼمية التي يريدها الحكام بأي ثمن
هذا باختصار سبب المشكلة بين قطر وجاراتها
السويداء:
تفجير باص يقل جنود لميليشيات اﻷسد من قبل الثوار على طريق دمشق السويداء مساء اﻻمس
درعا:
حصيلة القصف من ميليشيات اﻷسد على درعا فب  13يوم:
 600برميل
 761صاروخ ارض – ارض )فيل(
أكثر من  240غارة جوية
 25لغم بحري
والى اﻻن لم تستطيع ميليشيات اﻷسد تحقيق أي تقدم على الميدان بل وتكبدت خسائر في اﻷرواح والعتاد
خسائر ميليشيات اﻷسد:
تدمير  8دبابات
اعطاب دبابة
عربة مجنزرة
تدمير عربة شيلكا عدد 2
تدمير تركس مجنزر عدد 2
تدمير رتل كامل على جسر نامر

قتل العشرات من عناصر حزب إيران اللبناني
قتل العشرات من عناصر وضباط ميليشيات اﻷسد
كما تمكن الثوار من:
اغتنام دبابة T72
اغتنام تركس مجنزر عدد 2
اغتنام رشاش  23مم
درعا:
مقتل المقدم ماهر خضور من ميليشيات اﻷسد في معارك درعا
البادية الشامية:
سيطرت ميليشيات اﻷسد على بير القصب
العراق:
تنظيم الدولة يشن هجوما على مدينة الرطبة
ريف حمص الشرقي:
مقتل القيادي اﻹيراني علي رضا قبادي في اشتباكات تدمر
السعودية:
ملك السعودية يدعو السعوديين لمبايعة ابنه محمد بن سلمان وليا للعهد في قصر الصفا بمكة يوم اﻷربعاء
ومحمد بن نايف اول المبايعين
الرقة:
أنباء عن طلب الميليشيات اﻻنفصالية لمؤازرات من لمعركة الرقة من القوات اﻻيزيدية في العراق

السعودية:
اعفاء محمد بن نايف من منصب وزير الداخلية وتعين ابن أخيه عبد العزيز بن سعود بن نايف
السعودية:
تعين بن سلمان نائب رئيس مجلس الوزراء واحتفظ بمنصب وزير الدفاع
السعودية:
هيئة كبار العلماء في السعودية ترحب باختيار اﻷمير محمد بن سلمان وليا للعهد
العراق – أعماق:
مقتل عنصرين من الميليشيات اﻹيرانية واصابة ثالث بتفجير عبوة ناسفة يوم أمس في منطقة العرسان
بناحية زوبع جنوب غرب بغداد
سقوط  6عناصر من الميليشيات بين قتيل وجريح وتدمير آلية في كمين في منطقة الحظيرة عند مدخل
قضاء بلد في صﻼح الدين
تفجير سيارة مفخخة مركونة على تجمع للميليشيات في حي الشفاء بمدينة الموصل
مقتل عنصرين من الميليشيات خﻼل مواجهات في منطقة المشاهد بمدينة الموصل
مقتل  7عناصر من الميليشيات واصابة اثنين آخرين إثر هجوم بسترة ناسفة في قرية العيثة جنوب القيارة
جنوب الموصل
الحسكة – القامشلي:
تحطم طائرة مروحية لميليشيات اﻷسد بعد إقﻼعها من مطار القامشلي نتيجة عطل أصاب الطائرة ونجاة
الطيار العقيد عيسى عز الدين

توزع السيطرة في محافظة الرقة مع النسبة المئوية لكل طرف حتى تاريخ 2017/6/21

أفغانستان:
مقاتلو طالبان يعلنون سيطرتهم على مركز مديرية درزاب لوﻻية جوزجان وجميع النقاط اﻷمنية فيها
باﻹضافة لمقتل  17عنصرا من الشرطة واستسﻼم  60آخرين واغتنام كمية كبيرة من اﻷسلحة والمركبات
العسكرية
توزع السيطرة في مدينة حمص الى الريف الشرقي والجنوبي وصوﻻ لحدود لبنان حتى تاريخ
2017/6/21

ريف الرقة الجنوبي الغربي:
مقاتلو تنظيم الدولة يتمكنون من تدمير دبابة وراجمة صواريخ ومدفع  23مم لميليشيات اﻷسد بصواريخ
موجهة على طريق الرقة أثريا

البادية الشامية:
الثوار يتمكنون من تدمير عربة  BMPلميليشيات اﻷسد في معارك بئر القصب بريف دمشق الشرقي

الرقة:
تنظيم الدولة يستهدف بعربتين مفخختين تجمعين للميليشيات اﻻنفصالية في حي الرومانية شمال غرب
المدينة باﻹضافة لمقتل  6عناصر من اﻻنفصاليين قنصا عند دوار القادسية
ريف الرقة الجنوبي الغربي:
أنباء عن قطع تنظيم الدولة لطريق امداد الرصافة من جهة الحسكة
توزع السيطرة في منطقة ابطع وداعل وسط محافظة درعا حتى تاريخ 2017/6/21

توزع السيطرة على جبهة جوبر شرق العاصمة دمشق حتى تاريخ 2017/6/21

ريف الرقة الجنوبي الغربي:
تنظيم الدولة يستهدف بسيارة مفخخة تجمعا لميليشيات اﻷسد في قرية زيدان على طريق الرقة أثريا
باﻹضافة لتدمير عربة  BMPللميليشيات في قرية خربة زيدان أيضا
العراق:
الطيران اﻷمريكي يدمر مسجد النوري الكبير والمنارة الحدباء في الموصل – حسب أعماق
سوريا:
مقتل الصربي ديمتري كاران في معارك روسيا في سوريا كان يعمل مع أحد الشركات الروسية الخاصة
التي تقاتل في سوريا
ريف حماة الشمالي:
الثوار يتمكنون من تدمير دبابة لميليشيات اﻷسد في حاجز المصاصنة عبر استهدافها بصاروخ فاغوت
ليلي

انتهى...................

