
 

  

 

     
 

 

 

 حصاد العمليات العسكرية 
 والية سيناء هـ  6341  شعبان  لشهر

 

 ||هـ  6331 شعبان   3اخلميس  ||

 8لحملة  لجيش الردة مكونة من باألسلحة الخفيفة واملتوسطة التصدي  -

وذلك أثناء اتجاهها ناحية قرية املهدية ، وكانت النتيجة فرار املرتدين آليات 

 الضباط وهلل الفضل واملنة .وإصابة أحد 

 

 ||هـ  6331 شعبان    3اجلمعة   ||

 

استهداف رتل لجيش الردة بعبوتين ناسفتين على الطريق العام بين قسم  -

 .الشيخ زويد وكمين البوابة، وهلل الحمد

بانة بالقرب من كمين ياإلشتباك مع آليات لجيش الردة على مدخل ش -

 .مدالجورة جنوب الشيخ زويد. وهلل الح

إيقاف سيارة إسعاف أثناء كمين لجنود الخالفة، واإلجهاز على مجند مصاب  -

 .فيها، وهلل الحمد

 

 9:   مــرق

 هـ 5/9/6341 :التاريخ 

  م 22/1/5162: الموافق
 

 المكتب اإلعالمي خالفة على منهاج النبوة



 

 ||هـ  6331شعبان   1األحد    ||

التصدي باألسلحة الخفيفة والثقيلة لثالث آليات لجيش الردة في قرية  -

 .الجورة جنوب الشيخ زويد مما أدى لفرارها من املكان، وهلل الحمد

 

 

 ||هـ  6331 شعبان 7نني  اإلث ||

التصدي باألسلحة الخفيفة والثقيلة لحملة لجيش الردة في منطقة حي أبو  -

 .رفاعي جنوب الشيخ زويد، وهلل الحمد

ملم، وكانت  16قصف موقع األمن املركزي في رفح بثالث قذائف هاون عيار  -

  .اإلصابة مباشرة وهلل الحمد

 

 ||هـ  6331 شعبان 8الثالثاء  ||

ملم في منطقة الظهير 16قذائف هاون عيار  3اف حملة لجيش الردة ب استهد -

 .جنوب الشيخ زويد، وهلل الحمد

 

 ||هـ  6331 شعبان 9األربعاء   ||

تفجير عبوة ناسفة على آليات لجيش الردة في حملته على منطقة )أبو رفاعي(  -

 .جنوب الشيخ زويد، وهلل الحمد

الردة في مدينة العريش، مما  طةآلية مصفحة لشر تفجير عبوة ناسفة على  -

 .أدى إلى تدميرها بالكامل، وهلل الحمد

 

 

 



 

 ||هـ  6331 شعبان  63األحد  ||

لحملة لجيش الردة في "حي  RBG التصدي باألسلحة الخفيفة واملتوسطة والـ -

 .الترابين/ الشيخ زويد"، وهلل الحمد

 

 ||هـ  6331 شعبان 63اإلثنني  ||

إلى األردن، وذلك ملشاركتها في الحرب على الدولة تفجير خط الغاز املؤدي  -

 .اإلسالمية

 

 ||هـ  6331 شعبان 61الثالثاء  ||

التصدي باألسلحة الخفيفة واملتوسطة لثالث آليات لجيش الردة "قرب  -

 .مدخل شبانة/ جنوب الشيخ زويد"، وهلل الحمد

 

 ||هـ  6331 شعبان 61األربعاء  ||

جندي من جيش الردة وذلك في كمين "أبو طويلة/ الشيخ زويد" وهلل قنص  -

 الحمد

 ||هـ  6331 شعبان 16اإلثنني  ||

أثناء حملة لجيش الردة في منطقة "بلعا"  M663 إعطاب مدرعة من نوع -

 .غرب رفح، وهلل الحمد

الجورة التابع لجيش الردة جنوب الشيخ زويد بقذيفتي  مطار  قصف كمين -

 .ملم، وكانت اإلصابة مباشرة وهلل الحمد 16هاون عيار 

 

 

 



 

 ||هـ  6331 شعبان 11الثالثاء  ||

وذلك بعد استدراج قوة بعبوة ناسفة تفجير آلية مصفحة لشرطة الردة  -

 .العبور بالعريش، وهلل الفضل واملنةإلى حي أمنية  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

، وذلك 667ملم وصاروخين 16قذائف هاون عيار  1استهداف مطار الجورة بـ  -

 على اعتقال شرطة الردة إلحدى النساء من الشيخ زويد
ً
 .ردا

 

لعريش، وهلل با تدمير هملجيش الردة بعبوة ناسفة في منطقة املساعيد -

 .الحمد

 

 



 

 ||هـ  6331 شعبان 11السبت  ||

قام جنود الخالفة في والية سيناء بقنص جندي، وذلك في كمين )املاسورة/  -

 . نةجنوب رفح(، وهلل الحمد وامل

 

 ||هـ  6331 شعبان 17األحد   ||
بصاروخ موجه،  وذلك في كمين " كرم    M60استهداف آلية من نوع  -

 القواديس "  وهلل الفضل واملنة .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ||هـ  6331 شعبان 18اإلثنني    ||
 16قصف معسكر األحراش التابع لألمن املركزي في رفح بقذيفتين هاون عيار  -

 .ملم  



 

 

 ||هـ  6331 شعبان  19الثاء  الث ||

استهداف حملة لجيش الردة باألسلحة املتوسطة جنوب قرية " املهدية " رغم  -

 انتشار الطيران بشكل كثيف، وهلل الحمد .

 

 ||هـ  6331 شعبان  36األربعاء   ||

استهداف آليتين لشرطة الردة وسط العريش مما أدى إلى هالك وإصابة من  -

  الفضل واملنة.فيها من بينهم ضابط وهلل

 

 

 

 وال تنسونا من صاحل دعائكم


