
 

  

 

     
 

 

 حصاد العمليات العسكرية 
 والية سيناء هـ  6341  رمضان لشهر

 

 ||هـ  3416رمضان   4األحد   ||
 

تفجير مدرعة لشرطة الردة بعبوة ناسفة وذلك في "حي الزهور/ العريش"  -

 .وهلل الحمد

 

 ||هـ  3416رمضان   5اإلثنني   ||
 

ي مدينة العريش، وهلل الحمد تفجير منزلين ملرتدي شرطة الردة املصرية ف -

 واملنة.

 

 ||هـ  3416رمضان   8اخلميس   ||
 

قامت مفرزة من جنود الخالفة بتصفية عميل لجيش الردة، وذلك في  -

 .منطقة العريش

 

 

 

 12:   مــرق

 هـ 5/10/6341 :التاريخ 

  م 16/7/1165: الموافق
 

 المكتب اإلعالمي خالفة على منهاج النبوة



 

 ||هـ  3416رمضان   34األربعاء   ||
 

 تفاصيل غزوة الشيخ أبي صهيب األنصاري تقبله هللا -

 لنثأرن(
ً
 ضمن سلسلة غزوات )قسما

 

في غزوة مباركة يسر هللا أسبابها، تمكن أسود الخالفة في والية سيناء صبيحة 

هـ من الهجوم املتزامن 3416يوم األربعاء املوافق للرابع عشر من رمضان لعام 

على أكثر من عشرين موقعا عسكريا وأمنيا لجيش الردة املصري، حيث فجر 

ميني "السدرة" اثنان من أسود االستشهاد سيارتيهما على كل من ك

و"أبورفاعي" بمدينة الشيخ زويد، تبعتهم مجاميع من االنغماسيين الذين 

نذروا أرواحهم هلل، فمّن هللا عليهم بالسيطرة الكاملة على كمين "أبورفاعي" 

وأجزاء كبيرة من كمين "السدرة"، تم أثناء ذلك تفجير ثالث آليات للمرتدين 

الردة مخلفين وراءهم غنائم كثيرة  داخل الكمينين وهروب بقية آليات جيش

وهلل الحمد، ليتقدم بعدها املجاهدون داخل مدينة الشيخ زويد مطبقين 

الحصار على قسم الشرطة فيها وقاطعين اإلمداد عن املنطقة، كما تصدى 

املجاهدون لطيران جيش الردة الذي حاول يائسا استدراك املوقف، فتمت 

لتلوذ على إثرها مروحياتهم بالفرار، إصابة مروحيتين من نوع )أباتش ي( 

مستنجدين بأسيادهم اليهود، ليتدخلوا بقصف شديد على عوام املسلمين 

( التابعة للمرتدين، F16بأكثر من خمس طائرات استطالع رافقت طائرات )

 مما اضطر املجاهدين إلى االنحياز حفاظا على أرواح املسلمين.

سلحة الثقيلة والخفيفة وقذائف وتزامن مع هذا الهجوم هجوم واسع باأل 

(RPG من شرق العريش وحتى رفح 
ً
( والهاون على كمائن جيش الردة بدءا



 

والكمائن هي: )كمين كرم القواديس، كمين املاسورة، كمين سادوت، كمين 

طويلة، كمين الضرائب، قسم شرطة  ولي الفي، كمين الوفاق، كمين أبو

لخروبة، كمين العبيدات، كمين قبر الشيخ زويد، كمين جرادة، كمين بنزينة ا

عمير، كمين اإلسعاف، كمين البوابة، كمين الشالق، كمين الجورة، كمين أبو 

 جراد، كمين الوحش ي، كمين الظهير، كمين املناخ(.

ومّن هللا على عباده املجاهدين باستهداف مطار العريش بخمسة صواريخ 

في كمين الوحش ي " M60ملم(، واستهداف دبابة من طراز " 301عيار )

بصاروخ موجه، وبتفجير آليتين لجيش الردة قرب كمين جرادة على الطريق 

الواصل بين العريش والشيخ زويد، واستهداف آلية ثالثة باإلضافة آللية نوع 

"همر" وذلك أثناء قطع اإلمداد، وكانت حصيلة هذه الغزوة املباركة عشرات 

 التمكين، والنكاية بأعدائه.الهلكى من جيش الردة، نسأل هللا الفتح و 

 

 ||هـ  3416رمضان   36اجلمعة   ||
 

بفضل هللا، تم قصف املغتصبات اليهودية في فلسطين املحتلة بثالثة  -

صواريخ غراد، وذلك لجرائمهم املتكررة والتي كان آخرها مساندتهم 

 للمرتدين في غزوة الشيخ أبي صهيب األنصاري 

 

 ||هـ  3416رمضان   31السبت   ||
 

على طريق الجورة الشيخ زويد مما أدى إلى   M60ة من طراز استهداف آلي -

 وهلل الفضل.إصابة من فيها 



 

بعبوات ناسفة،  M113استهداف آليتين لجيش الردة املصري من نوع  -

األولى بجوار "محطة الغاز"، واألخرى بجوار كمين "السدرة" وذلك في 

 منطقة الشيخ زويد، مما أدى الحتراقها بالكامل، وهلل الفضل.

ملم،  60جنوب الشيخ زويد بقذيفتي هاون عيار « الظهير»استهداف كمين  -

 نسأل هللا التسديد.

 

 ||هـ  3416رمضان   38األحد   ||
 

نود الخالفة بنسف منزل أمين لشرطة الردة في حي "السمران" قام ج -

 بمدينة العريش، وهلل الحمد.

استهداف معسكر ساحة رفح التابع لجيش الردة بأربع قذائف هاون عيار  -

 ملم، وكانت اإلصابة مباشرة وهلل الحمد 60

 

 ||هـ  3416رمضان   31اإلثنني   ||
 

ي حي "الزهور" بمدينة نسف منزل لضابط في شرطة الردة، وذلك ف -

 العريش، وهلل الحمد.

 

 ||هـ  3416رمضان   22اخلميس  ||
 

تمكن جنود الخالفة من تفجير مدرعة وحافلة تقل عدد من ضباط وأمناء  -

لشرطة الردة، وذلك بعد استهدافها بعبوتين كبيرتين على طريق "العريش 

إصابة ما القنطرة" بالقرب من بوابة مدينة العريش، مما أدى لهالك و 

 يزيد عن عشرين مرتدا وهلل الحمد.



 

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

 مما أدى إلى هالكه، وهلل الحمد.

 

 ||هـ  3416رمضان   21اجلمعة   ||
 

قام جنود الخالفة بنسف منزل أمين لشرطة الردة في حي "الكرامة"  -

 بمدينة العريش، وهلل الحمد.

 

 ||هـ  3416رمضان   26اإلثنني   ||
 

قام جنود الخالفة بنسف منزل أمين لشرطة الردة في حي "العبور" بمدينة  -

 العريش، وهلل الحمد.

قام جنود الخالفة بإحراق منزل أمين لشرطة الردة في حي "العبور" بمدينة  -

 العريش، وهلل الحمد.

 ||هـ  3416رمضان   21الثالثاء   ||
 

بصاروخ موجه  M60فة من استهداف آلية من نوع تمكن جنود الخال  -

جنوب الشيخ زويد، مما أدى لتدميرها بشكل « اللفيتات»وذلك في قرية 

 كامل، وهلل الحمد واملنة.

تمكن جنود الخالفة من تفجير جرافة عسكرية بعبوتين ناسفتين بالقرب  -

من محطة الغاز جنوب الشيخ زويد، كما تم تفجير عبوتين ناسفتين على 

شاحنة عسكرية لجيش الردة تحمل آلية بالقرب من مطار الجورة، وهلل 

 الحمد واملنة.

 



 

 ||هـ  3416رمضان   28األربعاء   ||
 

في عملية مباركة يسر هللا أسبابها تمكن أسد من أسود الدولة اإلسالمية  -

من استهداف معسكر لجيش الردة املصري في جبل الجاللة على طريق 

خنة السويس بعملية استشهادية، حيث انطلق األخ القطامية العين الس

أبو دجانة بسيارة مفخخة، ففجر سيارته وسط املعسكر، مما أدى 

لخسائر كبيرة في صفوفهم، وقد قام جيش الردة بعدها بإغالق الطريق 

والتكتم على تفاصيل العملية املباركة، وقد سبق وأن شارك هذا املعسكر 

كانوا يتمركزون بالصحراء الشرقية  في استهداف ستة إخوة مجاهدين

العام املاض ي، وليعلم جيش الردة أنه مهما طال الزمان أو قصر فقسما 

 لنثأرن ولو بعد حين، وهللا غالب على أمره ولكن أكثر الناس ال يعلمون.

استهداف آلية همر على الطريق الدولي بين العريش والشيخ زويد في  -

 منطقة "السكاسكة", وهلل الحمد.

-  

 ||هـ  3416رمضان   21اخلميس   ||
 

في عملية مباركة يسر هللا أسبابها، تمكن املجاهدون من استهداف فرقاطة  -

تابعة للقوات البحرية بجيش الردة املصري في البحر املتوسط شمال رفح 

وكان ذلك بصاروخ موّجه، مما أدى إلى تدميرها بالكامل وهالك من فيها 

ة.
ّ
 وهلل الحمد واملن

ود الخالفة بتفجير منزلين ألمناء في شرطة الّردة في حي "السمران" قام جن -

 وحي "الصفا" في مدينة "العريش" وهلل الحمد .

 

 وال تنسونا من صاحل دعائكم


