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  .أمر البطل الطيارين االبطال بالعودة مباشرة حتى ال يتعرضوا إلشتباكات بعد نجاح المهمةتوجهت الطائرات إلى أهدافها و دمرتها تدميرا تاما و 

طلب قائد الجيش الثالث الميدانى طلعة جوية  1393الثانى عشر من رمضان  1973 فى الساعة السابعة من صباح يوم االثنين الثامن من شهر أكتوبر

صدرت األوامر إلى و  كيلومتر شرق القناة على المحور الجنوبى  20طائرة لوقف تقدم إحدى كتائب العدو المدرعة و المتقدمة على مسافة  12بقوة 

طائرة إلى  12ر تعليماته للطيارين المتقدمين تحت قيادته و فى الوقت المحدد أقلعت بطلنا بتنفيذ هذه المهمة فقام البطل شريف محمد عرب بإصدا

  .مدرعة إسرائيلية و عادت الطائرات لقواعدها سالمة 14الهدف و على ارتفاع منخفض و وصلت الطائرات إلى الهدف و دمرت 

طائرة إليقاف تقدم  12الجيش الثالث الميدانى طلعة سرب أخرى بقوة  فى الساعة الواحدة و النصف من ظهر يوم الثامن من أكتوبر أيضا طلب قائدو 

على الفور صدرت التعليمات للبطل الرائد طيار / شريف محمد عرب بتنفيذ هذه المهمة فأصدر تعليماته إلى السرب لواء مدرع للعدو تجاه ممر متال و 

رات و اتجهت األخرى إلى جبل أم خشيب لضرب مركز قيادة و إعاقة للعدو تحرك السرب و وصل للهدف فوجوده صغيرا فتعاملت معه بعض الطائو 

متوقع كان هذا المركز محاط بدفاعات قوية و لذا تسلل البطل الرائد طيار / شريف محمد داخل الوديان و قام بالهجوم المفاجىء و من إتجاه غير و 

البطل هاجمته ثمانى طائرات من طراز فانتوم فأشتبك معها و اسقط طائرة و هربت تمكن من ضرب مركز العدو و أحدث به خسائر كبيرة و عند عودة و 

  .الطائرات األخرى

 صدرت األوامر من المركز الرئيسى للقوات الجوية بتكليف ثمانى طائرات محملة بالقنابل و الصواريخ بضرب 1973فى التاسع عشر من شهر أكتوبر و 

المهمة من المهام االنتحارية نظرا لشدة كثافة وسائل الدفاع الجوى المعادى حول هذا الكوبرى سواء من  كوبرى العدو عند الدفرسوار و تعد هذه

  .الصواريخ أو المدفعية المضادة للطائرات أو من المظالت الجوية المعادية

قواعدها و عندما وصلت إلى شمال مطار فايد  تم تكليف البطل الرائد طيار / شريف محمد بتنفيذ هذه المهمة و بالفعل أقلعت الطائرات المصرية من

طائرة ميراج فأصدر البطل أوامره لقائد الرف الثانى المكون من أربع طائرات باالنطالق إلى  12بخمسة كيلومترات أعترضتها مظلة جوية للعدو بقوة 

طائرة  12مقابل  17طائرات ميج  4عدم تكافؤ القوات فقواتنا  قام البطل مع الرف األول باالشتباك مع طائرات الميراج برغمو  المعبر المحدد و تدميره

  .ميراج للعدو و قد استشهد أحد طيارينا و نجح الرف الثانى فى إصابة الكوبرى و تعطيل العمل على المعبر

بالفعل أقلعت ثمانى طائرات تحت صدرت األوامر للبطل بالتعامل مع مدرعات العدو داخل مطار فايد و  1973فى الثانى و العشرين من شهر أكتوبر و 

  .مدرعات للعدو و عادت الطائرات المصرية لقواعدها سالمة 6قيادة البطل الرائد طيار / شريف محمد و تم تنفيذ المهمة بنجاح و تدمير 

  

  خالص تحياتي لقواتنا الُمسلحة الباسلة وأبطالها المجهولين


