
 
 

 

 

نَمَاد في اليَهِ الجّاعدةَنظيم قَت 

( رؤية         ( رؤية كاشفة )
كاشفة )

اهللا أكبر        اهللا أكبر

  ً واستشهدت رجالً  أبي عبداهللا الشامي : عشت رجال

 من إخوانه رحمهم اهللا ٍ بيان بشأن استشهاد القائد أبي عبد اهللا الشامي وثلة

 8-8 جمـاعة أنصار اإلسالم / (إيــضــاح لـمـا سبـــق ) سفر الحقيقة 

 من األبطال منهم الشيخ أبو خباب المصري رحمهم اهللا  ٍ قاعدة الجهاد/ بيان بشأن استشهاد ثلة
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تنظيم القاعدة ببالد المغرب االسالمي/ تنفيذ عمليتين استشهاديتين ضد الجيش والشرطة 

 منذ إعالن دولة اإلسالم وأمل األمة القادم .. وستظل باقية بإذن اهللاًمضى 666 يوما

 

 منتدى الحدث ( قضايا األمة اإلسالمية)>  ::: المنتديات العامة :::>  شبكة اإلخالص اإلسالمية 
الكشف عن هوية (سنام الرمادي) بعد اعتقاله واعدامه ثاني ايام رمضان  

 آخر زيارة لك :  كانت 
: غير مقروء 0, اإلجمالي الرسائل الخاصة

 .0

تسجيل الخروج وصالت سريعة بحثمشاركات جديدةالتقويمقائمة األعضاءاألسئلة الشائعةلوحة التحكم

 

األخيرة »>123الصفحة 1 من 4

  البحث في الموضوع  أدوات الموضوع  

#  1    
  

 09-08-2008, 01:06 AM 

halima 
 

مخلص نشيط
 

المشاركات: 91 
قام بالدعاء: 1

دعي له 54 مرات في 14 
مشاركات 

 الكشف عن هوية (سنام الرمادي) بعد اعتقاله واعدامه ثاني ايام رمضان

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 

 السالم عليكم 
 

 في الحقيقة يوم امس الخميس تم القاء القبض على المدعو الدكتور ( خطاب علي 
 الحياني ) في ناحية حقالنية التابعة لقضاء حديثه غرب االنبار وقد تبين من 
 المستمسكات الواضحة التي وجدتها القوات االمريكية مع الشرطة العراقية 

  الرمادي وهو من احد جنود القاعده كان في الرمادي سنامالمنزل انه له كنيه تدعى 
ومن بعدها تحول على كركوك ومن ثم ديالى ومن ثم البيجي ومن ثم حديثه حيث يعتبر من العائدين للقاعدة لمناطق غرب االنبار ويأتي هذا 

 بعد متابعة لطائرة تجسس امريكية قد تقفت اثره بعد تفجير عبوة ناسفة على همر للجيش العراقي بالطريق الواصل بين 
بروانه- بيجي وادى الى تدمير االلية وقتل من فيها هذا وقد تبين انه قد اوجد خاليا متشعبة في مناطق حديثه لتنظيم القاعدة هذا وقد ذكر 

مدير طواريء حديثه ( محمد حسين الشوفير ) انه قد تم مقاضاته بنفس اليوم باالعدام ثاني ايام شهر رمضان في حديثه وذلك لتهمة 
 اخرى وجدت عليه وهي قتل احد رجال الدين المسيحين في الموصل 

واهللا اعلم .هذا ما حصل يوم امس فس حديثه ولكن لم اصدق ان شاب لم يتجاوز ال24 سنة من عمره قد عمل كل هذا لدرجة ان الجنود 
 الرمادي يقول له الجنرال االمريكي هل هذا انت من دوخنا بالشبكة العنكبوت سناماالمريكين يلتقطون الصور مع شخص يكنى على النت 

 وذلك بسبب الدماء الملطخ بها بعد ان تعرض لهذه الضروف بعد ً او اشاهد وجهه جيداًوهذا الكالم في منطقة السد رغم اني لم اراه جيدا
اعتقاله واصابته بعد محاولته مقاومة القوات المشتركة مما ادى الى فتح النار عليه وعلى من معه ولكن ذكرت الشرطة لنا في السد انه 
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كان يشارك في جميع المنتديات االسالمية تقريبا حتى عملت البحث على الجوجل ووجدت حقيقة القول ولم اجد منتدى الطرح هذا الخبر 
 عنه وهل لي ان اسالكم سؤال يا ترى ما سبب كثرة ترديده يا خيل اهللا انشدي واركبي وهلمي فالنصر ال محال .

 
 اعتذر للجميع ولكني شاهدت هذا الحدث امام عيني ولذلك احببت ان اعلمكم فقط .

 

 األعضاء 9 قاموا بالدعاء لhalima لمشاركته القيمة هذه

ابو عمر  (2008-08-09), ابو مصعب البيضا (2008-08-09), الهزبر النجدي (2008-08-09), المعاقب (2008-08-09), منهج حياة
كاسر  (2008-08-09), نافر هللا (2008-08-09), فرسان الفجر (2008-08-09), جيش الزحف (09-08-2008), 11

 (2008-08-09)االصنام

#  2    
  

 09-08-2008, 01:11 AM 

 كاسر االصنام
 

مخلص مجتهد
 

المشاركات: 637 
قام بالدعاء: 692

دعي له 138 مرات في 94 
مشاركات 

 ال حول وال قوه اال باهللا
 

 الرماديسناماللهم تقبل اخونا االنصاري 

__________________ 
وفجرها أمريكا قمة ضرب للي ------- وصقوره االسالم على مني سالم

 دمرها البرجين وكل والبنتقون -------- دوره خذا األمريكيه بالطائرات
 ثورها الحربو كلها الدول هز -------- وعصوره بالتاريخ مامر تفجير

سعايرها من الحديده تذوب نارن ------ ممطوره الدخان من المدينه كن

 
 -ونصره اهللا حفظة - الحسيني القرشي عمر أبو المؤمنين أمير أميرنا انصر اللهم

 

#  3    
  

 09-08-2008, 01:11 AM 

halima 
 

مخلص نشيط
 

المشاركات: 91 
قام بالدعاء: 1

دعي له 54 مرات في 14 
مشاركات 

 السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته. 
 بسم اهللا الرحمن الرحيم. 
 الحمد هللا رب العالمين. 

 الرماديسنامإن شاء اهللا تعالى نزف اليكوم خبر استشهاد اخونا 
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#  4    
  

 09-08-2008, 01:12 AM 

 أبو زياد الغريب
 

مخلص فعال
 

اإلقامة: دولة العراق اإلسالمية
المشاركات: 375 

قام بالدعاء: 13
دعي له 56 مرات في 42 

مشاركات 

ال حول وال قوة اال باهللا

__________________ 
ما ِ الدُكِسفَ نَومَالي ₪₪₪₪ ةَشأمَحوالمَ نمَومَالي ₪₪₪₪ ةَمَلحَ المُومَ يَومَالي 

••ة ََمظلَشكو المَ يُرضِالع ••

 
 

#  5    
  

 09-08-2008, 01:15 AM 

 السعلو
 

مخلص متألــق 
 

المشاركات: 1,056 
قام بالدعاء: 440

دعي له 319 مرات في 198 
مشاركات 

 ال حول وال قو اال باهللا 
 

  الرمادي وقوي عزيمته وفرج عنه وعن اخواننا واخواتنا المعتقلين يارب العالمين سناميا مقلب القلوب ثبت على قلب اخينا 
 
 

قتالنا في الجنه وقتالهم في النار بإذن اهللا

__________________ 
http://up105.arabsh.com/my/3770ad3.gif 

:( فيا أيها المسلمون حياتكم الجهاد وعزكم الجهاد ووجودكم مرتبط ارتباطا مصيريا يقول الشيخ الشهيد باذن اهللا عبداهللا عزام رحمه اهللا
 ).بالجهاد ويا أيها الدعاة ال قيمة لكم تحت الشمس إال إذا امتشقتم أسلحتكم وأبدتم خضراء الطواغيت والكفار والظالمين

 
 
 

 اللهم انصر اسود الشرى في دولة العراق اإلسالميه

 

#  6    
  

 09-08-2008, 01:23 AM 

 ولي الحق
 

من كبار الكتاب
 

المشاركات: 4,541 
قام بالدعاء: 245

دعي له 1,713 مرات في 827 
مشاركات 
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ال حول وال قوة إال باهللا

__________________ 

 *·~-.¸¸,.-~*صول من أشـــــــــد قــول رب*·~-.¸¸,.-~* 
 

#  7    
  

 09-08-2008, 01:25 AM 

famous 
 

مخلص مجتهد
 

اإلقامة: ارض اهللا واسعة
المشاركات: 588 
قام بالدعاء: 140

دعي له 31 مرات في 30 
مشاركات 

قتالنا في الجنه وقتالهم في النار بإذن اهللا

 

#  8    
  

 09-08-2008, 01:31 AM 

 ابويوسف المهاجر
 

مخلص فعال
 

المشاركات: 409 
قام بالدعاء: 52

دعي له 78 مرات في 63 
مشاركات 

 قتالنا في الجنه وقتالهم في النار بإذن اهللا
 الرمادي وقوي عزيمته وفرج عنه وعن اخواننا واخواتنا المعتقلين يارب العالمينسناميا مقلب القلوب ثبت على قلب اخينا 

__________________ 
ترجمة حلقات من الفوكس نيوز

 
 

## ..**& الجهاد ضد الواليات المتحدة الصليبية&**..##
 

http://www.m3ark.com/forum/upload/pics/Maw3d_logo.png
 

#  9    
  

 09-08-2008, 01:48 AM 

 ابواليتامى
 

مخلص مميز
 

اإلقامة: بديرتي بين ربيعي وعشيرتي
المشاركات: 850 
قام بالدعاء: 149

دعي له 225 مرات في 170 
مشاركات 
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 السالم عليكم 
 

واهللا انا مو فاهم شي؟؟

__________________ 
العراقيهالغريب ابوعبير

 
 
 

)) احد اعمام رغد(( 
 
 

االول في كتيبة استشهادين االخالص
 
 

امريكا . 
 
 

 ًهذا العدولن نتركه ابدا
 
 

واهللا لو صعد الى السماء لصعدنا وراءه لن 
 
 

 ًنتركه ابدا
 

#  10    
  

 09-08-2008, 01:53 AM 

 باغي الهدى
 

شـعلـة اإلخالص
 

اإلقامة: عاصمة الخالفة
المشاركات: 8,416 
قام بالدعاء: 1,981

دعي له 1,495 مرات في 1,005 
مشاركات 

 ال حول وال قوة إال باهللا
 

 اللهم تقبله في الفردوس األعلى
 

 هللا دره وعلى اهللا أجره
 

ال إله إال أنت سبحانك إني كنت من الظالمين

__________________ 
"ȩ ĆȎĊȶȱǟ ɃǼćǘĆȰƋȵćǱ Ʉȥ ĆȾĊǙ ȿ ɃȀĈȅĊȀĆ ...Ƀǿǟ

ȵȿĆȖĊȲĆȵ ɄǤĈǼǵǟɀȱǟ ɄȾøȱǙ ȸĈȉ..ɃǿǠǤȱǟ ĆǥǻǠȾăȼȲɆǤȅ Ʉȥ ĈȱǠǹ ĈȎĆǦăǩ Û ĆȶĊǶćǽ ɀćȹćǩȿ ɄǣɀćȺĊǲĈȸȵ ɄȺɆĆȺȱǟ ĉǿǠĈɄȍǠȞȶȱǟ ƋȷǙ..Ćǿ ĈǱĊȄĄɅ ɍ ćȖĆȀƍȾćɍǙ ǠȽĉ 
ǿǟɀƋȎȱǟĈȳćǕ Ʉȥ ĆɅĊȷǠȶĈȭ ćȦĉǕȿ..ɃǿǠĆǿĊǱćǣ ɀĈȬȱǾĆǭ ĆǡǟɀĆȝ Ǡȵȿ Û ǃǟ ĈȺĊǼĆȻćȸȵ ĆȺȱǟ ĆĉȴɆȞĈȶȱǟ ćȪĈȴɆĈȺǱ Ʉȥ ĉǧǠĈȝ ĆǼĊȷąȦȱǟ Ʉȥ ĈȀĊǻĆȃȿĈȺǲȥ..ɂȲȝɉǟ ĉȴȽ ȴȾǪć 

ȺǱȿ..ǠɆȹƌǼȱǟĉǪćȸǶȹ ǠȺćǹɇǟ Ʉȥ Ĉȱȿ..ǥȀĆȸȵ ǠȺĆȺȱǟ ĉȴɆȞĈȝ ɍ Ǡȵ ĆɆĊȸĄǿ ĆǕĆǧĊǕ ɍȿ Û ćǽćȷĄȅ ĆȶĈȞĆǨĊ Û 
ǹ ɍȿĆȖĆȀøøĆȩ ɂȲȝ ĆȲĊǢøøĈǣ ĆȊĆȀøøĊ ..."

 

http://www.ekhlaas.org/forum/showthread.php?t=165930&highlight=%D3%E4%C7%E3
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#  11    
  

 09-08-2008, 02:00 AM 

halima 
 

مخلص نشيط
 

المشاركات: 91 
قام بالدعاء: 1

دعي له 54 مرات في 14 
مشاركات 

 السالم عليكم 
 

واهللا انا مو فاهم شي؟؟
 

__________________ 
العراقيهالغريب ابوعبير

 
 
 

)) احد اعمام رغد(( 
 
 

االول في كتيبة استشهادين االخالص
 
 

امريكا . 
 
 

 ًهذا العدولن نتركه ابدا
 
 

واهللا لو صعد الى السماء لصعدنا وراءه لن 
 
 

 السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته. 
 بسم اهللا الرحمن الرحيم. 
 الحمد هللا رب العالمين. 

اخي الفاضل الموضوع عن اخ لنا جندي من جنود دوله العراق االسالميه حفضااهللا ورعاها وكان هدامن النشيطين فيالشبكه العنكبوتيه زاءد ناقل 
االخبار
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 09-08-2008, 02:00 AM 

 ابومعاذالشمري
 

شـعلـة اإلخالص
 

المشاركات: 8,016 
قام بالدعاء: 1,224

دعي له 1,304 مرات في 1,040 
مشاركات 

http://www.ekhlaas.org/forum/showthread.php?t=165930&highlight=%D3%E4%C7%E3
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 موووووووووووو معقووووووووول
 

 مش مصدق ها الحكي
 

نريد الثبيت من الخبر

__________________ 
-----------------------------------------------

المـهـمــة المواضيـع بعض في مدونتـي**  المجاهدين بعض سير في مدونتي

اإلسالمية المهاجر شبكة

ا سنام الرمادي في عدادالشهداء وأسكنه الفردوس االعلىَاللهم تقبل أخون
 

سنــــــــــــــــــــام الرمـــــــــــــــــــــــادي
 

لن انســــــــــــــــــاك
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 متابع فقط
 

مخلص متألــق 
 

المشاركات: 1,176 
قام بالدعاء: 577

دعي له 237 مرات في 188 
مشاركات 

  الرماديسناممن هو االخ 
 

ما حصل لي الشرف

__________________ 
_________________________________ 

 قال جعفر بن محمد ( الرجال أربعة:
 ،فتعلموا منهرجل يعلم ويعلم أنه يعلم فذاك عالم 

 ،فأنبهوهورجل يعلم وال يعلم أنه يعلم فذاك نائم 
 ،فعلموهورجل ال يعلم ويعلم أنه ال يعلم فذاك جاهل 
   )فاجتنبوهورجل ال يعلم وال يعلم أنه ال يعلم فذاك أحمق 

_________________________________
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 قديم جديد
 

مخلص نشيط
 

المشاركات: 149 
قام بالدعاء: 0

دعي له 37 مرات في 25 
مشاركات 
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 ال حول وال قوه اال باهللا
 

  الرماديسناماللهم تقبل اخونا االنصاري 
 

__________________
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 09-08-2008, 02:06 AM 

halima 
 

مخلص نشيط
 

المشاركات: 91 
قام بالدعاء: 1

دعي له 54 مرات في 14 
مشاركات 

 السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته. 
 بسم اهللا الرحمن الرحيم. 
 الحمد هللا رب العالمين. 

اخي الفاضل الموضوع عن اخ لنا جندي من جنود دوله العراق االسالميه حفضااهللا ورعاها وكان هدامن النشيطين فيالشبكه العنكبوتيه زاءد ناقل 
االخبار

 

 العضو التالي يدعوا لhalima لمشاركته القيمة هذه

 (2008-08-09)ابواليتامى

األخيرة »>123الصفحة 1 من 4

 
»الموضوع التالي | الموضوع السابق«
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جميع األوقات بتوقيت جزيرة المصطفى صلى اهللا عليه وسلم. الساعة اآلن » 
 

األعلى - شبكة اإلخالص اإلسالمية - االتصال بنا
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