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 الرحٌم الرحمن هللا بسم

 (ٕٙ) رلم عسكري بالغ

 العاصفة لموات العامة المٌادة عن صادر

 المباركة «المسلول هللا سٌف» لعملٌة الساعة حتى جهادٌة حصٌلة

ٌِْدٌُكمْ  الّلُ  ٌُعَِذّْبُهمُ  لَاتِلُوُهمْ : العزٌز كتابه فً تعالى لال َ ٌِْهمْ  َوٌَنُصْرُكمْ  َوٌُْخِزِهمْ  بِأ  ُصدُورَ  َوٌَْشفِ  َعلَ

ْؤِمنٌِنَ  لَْوم   ٌْظَ  َوٌُْذِهبْ ( ٗٔ) مُّ  هللا صدق. َحِكٌم   َعِلٌم   َوالّلُ  ٌََشاءُ  َمن َعلَى الّلُ  َوٌَتُوبُ  لُلُوبِِهمْ  َغ

 ًُّ  .... العظٌم العل

 حتى الجهادٌة الخالصة كانت ،لوات العاصفة أطلمتها والتً «المسلول هللا سٌف» ضمن عملٌة

 المطاعات كل فًلٌومً الثالثاء واالربعاء  العدو استهدافمن من صباح الٌوم  ٖ٘ٓ الساعة

 : التالٌة العسكرٌة

  الحسٌنً القادر عبد الشهٌد كتائب

 

 92/7/2102ٌوم 

 . صباحا ٘ٔ:٘ الساعة تمام كوسوفٌم فً المخابرات ممر على 1ٓٔ نوع من صاروخ إطالق

 . ظهرا   ٓ٘:ٔ الساعة تمام بأشكول حولٌت على صوارٌخ ٖ إطالق

 . ظهرا   دلٌمة ٓ٘:ٕ الساعة تمام إٌرز مولع على 1ٓٔ نوع من صاروخ إطالق

 . إصابات بسموط ٌعترف والعدو ٓٓ:ٖ الساعة تمام عسرا نتٌف على 1ٓٔ صاروخٌن إطالق

 . مساء   دلٌمة ٕ٘:ٖ الساعة تمام عوز ناحل مولع على 1ٓٔ نوع من صاروخٌن إطالق

 . مساء   دلٌمة 1ٖ:ٖ الساعة تمام عوز ناحل مولع على 1ٓٔ صاروخ إطالق

 ابو كتائب مع باإلشتران دلٌمة ٘ٔ:ٗ الساعة تمام سالم ابو كرم على 1ٓٔ صاروخٌن إطالق

 . مصطفى علً

 . مساء   دلٌمة ٘ٗ:٘ الساعة تمام أشكول مجمع على 1ٓٔ نوع من صوارٌخ ٖ إطالق

 . مساء   دلائك ٓٔ:0 الساعة تمام عزة كفار على صوارٌخ ٖ إطالق

 باإلشتران مساء   دلٌمة ٔ٘:1 الساعة تمام الغربً النمب على غراد نوع من صوارٌخ ٗ إطالق

 . مسعود نبٌل اإلستشهادي وحدات مع

 . مساء   دلٌمة 0ٔ:ٓٔ الساعة تمام المحتلة عسمالن مدٌنة على صوارٌخ ٖ إطالق

 01/7/2102ٌوم 

 . صباحا   دلٌمة 0ٔ:ٕٔ الساعة تمام أوفكٌم على صاروخٌن إطالق

 . صباحا   ٕٓ:ٖ الساعة تمام صوفا إسناد مولع على 1ٓٔ صاروخٌن إطالق

 . صباحا   دلٌمة ٓ٘:ٕ الساعة تمام سالم ابو كرم على 1ٓٔ صاروخٌن إطالق

 . مساء   دلٌمة ٕٓ:ٕٔ الساعة تمام نٌتفوت على ٕٓٔ عٌار هاون لذائف ٗ إطالق

 . مساء   دلٌمة 0ٗ:ٔ الساعة تمام أشكول مجمع على صاروخٌن إطالق

 . مساء   دلٌمة ٘ٔ:ٔ الساعة تمام عسمالن على صاروخ إطالق
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 كتائب مع باإلشتران مساء   ٓٓ:ٖ الساعة تمام مردخاي ٌاد على 1ٓٔ صوارٌخ ٙ إطالق

 . الدٌممراطٌة للجبهة المسلح الجناح الوطنٌة المماومة

 مع باإلشتران المغازي شرق المتمركزة عسكرٌةال لآللٌات تجمع على 1ٓٔ صاروخٌن إطالق

 . الدٌممراطٌة للجبهة المسلح الجناح الوطنٌة المماومة كتائب

 تمام األوروبً المستشفى شرق المتمركزة اللٌات تجمع على 0ٓ عٌار هاون لذائف ٖ إطالق

 . مساء   دلٌمة  ٕٓ:ٗ الساعة

 . مساء   دلائك ٓٔ:0 الساعة تمام عوز ناحل مولع على 1ٓٔ نوع من صوارٌخ ٙ إطالق

 

 مسعود نبٌل االستشهادي وحدات -شهداء األقصى كتائب

 

 الصهٌونٌة لاللٌات تجمع تجاه هاون لذائف ٖ تطلك مسعود نبٌل االستشهادي وحدات

 

 العظٌمة،، مماومته وعاشت البطل شعبنا وحدة عاشت

 

  

  هـ ٖ٘ٗٔ شوال ٖ الموافك ٕٗٔٓ/1/ٖٓالتارٌخ 

 

 العاصفة لقوات العامة القٌادة                                                                

 فتح - الفلسطٌنً الوطنً التحرٌر حركة                                                          


