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 الرحٌم الرحمن هللا بسم

 (8ٕ) 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

 كل فً  ءاثالثلا حابص ىتحو تبسلا ماٌأل العدو استهدافمن من صباح الٌوم  ٕٖٓٔ الساعة

 : التالٌة العسكرٌة المطاعات

  الحسيني القادر عبد الشهيد كتائب

 

 تبسلا 8/2104/ 2يوم 

 . صباحا   دلٌمة ٙٔ:ٔٔ الساعة تمام أشكول على صاروخ إطالق -

 . ارهظ دلٌمة ٖ٘:ٕٔ الساعة تمام أشكول على 1ٓٔ صاروخٌن إطالق -

 .ارهظ دلٌمة 1ٖ:ٔ الساعة تمام ملكة مولع على 1ٓٔ صوارٌخ ٙ إطالق -

 . ارصع ٓٓ:ٖ الساعة تمام عوز ناحل مولع على ملم 8ٓ عٌار هاون لذائف ٗ إطالق -

 . ارصع دلٌمة ٓٗ:ٖ الساعة تمام أشكول على 1ٓٔ صاروخٌن إطالق -

 . مساء   ٖٓ:٘ الساعة تمام مرخاي إٌاد على 1ٓٔ صاروخ إطالق -

 عٌار هاون لذائف ٖ بــ الندى أم منطمة خلف غزة شمال العسكري المولع فاستهدا -

 . دلٌمة ٖٓ:0 الساعة تمام ملم ٕٓٔ

 وتم مباشر بشكل تاندوم  بمذٌفة زالطة بمنطمة رفح شرق إسرائٌلٌة دبابة إستهداف -

 الموافك السبت الٌوم مساء وذلن  تحترق وهً وشوهدت كامل بشكل الدبابة تدمٌر

 . دلٌمة ٘٘:0 الساعة تمام مٕ/8/ٕٗٔٓ

 تمام حولٌت على 1ٓٔ صوارٌخ ٖو سالم ابو كرم على 1ٓٔ صاروخٌن اطالق -

 .مساء   دلٌمة ٖٖ:ٓٔ الساعة

  مساء   دلٌمة ٖٔ:ٔٔ الساعة تمام 1ٓٔ نوع من صوارٌخ ٗ بــ كوسوفٌم مولع ستهدافا -

 دحالا 3/8/2104يوم 

 صوارٌخ ٗ بــ رفح شرف زالطة منطمة فً مباشر بشكل العسكرٌة اآللٌات فادهتسا -

 . صباحا   دلٌمة ٗٗ:ٔ الساعة تمام 1ٓٔ

 ٌستهدفان الدٌممراطٌة للجبهة المسلح الجناح الوطنٌة المماومة كتائب مع باإلشتران -

 . صباحا   دلٌمة ٖٖ:ٓٔ الساعة تمام 1ٓٔ صوارٌخ ٘ بــ سالم ابو كرم مولع

 . صباحا   دلٌمة ٓٗ:ٓٔ الساعة تمام بصاروخٌن أشكول فادهتسا -
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 ٘ٔ:ٖ الساعة تمام مردخاي وٌاد عسرا نتٌف على 1ٓٔ نوع من صوارٌخ ٖ قطالا -

 . مساء   دلٌمة

 . مساء   دلٌمة ٘ٗ:ٖ الساعة تمام 1ٓٔ بصاروخٌن كوسوفٌم لصف -

 هاون بمذٌفتٌن البلح دٌر شرق البركة مولع أمام المتمركزة العسكرٌة لآللٌات تجمع دن -

 . مساء   دلٌمة 1ٔ:ٗ الساعة تمام ملم 8ٓ عٌار

 . مساء   دلٌمة ٓ٘:ٙ الساعة تمام  بصارخ  المجدل لصف -

 . مساء   دلٌمة ٖٓ:٘ الساعة تمام بصاروخ عصمالن صفل -

 . مساء   دلٌمة ٔٗ:٘ الساعة تمام بصاروخ المجدل لصف -

 . مساء   دلٌمة ٕٗ:8 الساعة تمام  1ٓٔ بصاروخٌن اٌرز لصف -

 . مساء   دلائك 1ٓ:ٕٔ ةالساع تمام زٌكٌم على 1ٓٔ نوع من صوارٌخ ٖ إطالق -

 نينثالا 4/8/4012 موي

 دلٌمة ٕٓ:ٔ الساعة تمام  1ٓٔ صوارٌخ ٖ بــــ الهٌا بٌت شمال الٌات تجمع لصف -

 . صباحا

 سته ابو عمرو المائد سراٌا الرٌش ابو كتائب و الحسٌنً المادر عبد الشهٌد كتائب -

  صباحا دلٌمة ٘:ٙ الساعة تمام  بصاروخ بــ  اشكول تمصف فتح لحركة المسلح الجناح

 صباحا   دلٌمة ٖٖ:ٓٔ الساعة تمام سالم ابو كرم على 1ٓٔ نوع من صوارٌخ ٘ إطالق -

 . الوطنٌة المماومة كتائب مع باإلشتران

 . صباحا   دلٌمة ٓٗ:ٓٔ الساعة تمام أشكول على 1ٓٔ نوع من صاروخٌن إطالق -

 ٘ٔ:ٖ الساعة تمام مردخاي وٌاد عسرا نتٌف على 1ٓٔ نوع من صوارٌخ ٖ إطالق -

 . مساء   دلٌمة

 . مساء   دلٌمة ٘ٗ:ٖ الساعة تمام كوسوفٌم على 1ٓٔ نوع من صاروخٌن إطالق -

 الساعة تمام البلح دٌر شرق البركة مولع على ملم 8ٓ عٌار من هاون لذٌفتٌن إطالق -

 . مساء   دلٌمة 1ٔ:ٗ

 . مساء   دلائك ٘ٓ:ٖ الساعة تمام الثالثة العٌن على 1ٓٔ نوع من صاروخ إطالق -

 مساء   ٘ٓ:ٖ الساعة تمام السرٌج بوابة على ملم 8ٓ عٌار هاون لذٌفتٌن إطالق -

 8ٓ عٌار هاون بمذٌفتٌن السرٌج بوابة وتستهدف 1ٓٔ بصاروخ الثالثة العٌن تستهدف -

 . مساء   ٘ٓ:ٖ الساعة تمام ملم

 أم منطمة خلف غزة شمال العسكري المولع على ملم ٕٓٔ عٌار هاون لذائف ٖ إطالق -

 مساء   دلٌمة ٖٓ:0 الساعة تمام الندى

 . مساء دلٌمة ٘ٔ:ٔٔ الساعة تمام ٕٓٔ هاون لذائف ٖ بــ إٌرز تدن -

 مساء   دلائك 1ٓ:ٕٔ الساعة تمام زٌكٌم على 1ٓٔ نوع من صوارٌخ ٖ إطالق -

 العظٌمة،، مماومته وعاشت البطل شعبنا وحدة عاشت                       

  هـ ٖ٘ٗٔ شوال 8 الموافك ٕٗٔٓ/8/٘التارٌخ                          

 العاصفة لقوات العامة القيادة                                                                

 فتح - الفلسطيني الوطني التحرير حركة                                                          


