
 

... هنا تجديد البيعة المير المؤمنين المال محمد عمر حفظه اهللا ... 

...منتديات الفلوجة االسالمية تزف نبأ استشهاد احد مشرفيها ( سنام الرمادي ) على 
ارض الرافدين تقبله اهللا في الشهداء... 

اإلمارة:::طالبان / مقتل 15 جندي فرنسي في نجراب – 11/8/2008 

اإلمارة:::طالبان / مقتل 6 جنود للعدو وإغتنام سيارتهم في والية وردك – 11/8/2008 

اإلمارة:::طالبان / تدمير "اباتشي" للعدو األمريكي بعبوة ناسفة في والية اروزجان – 11/8 

10-8حركة الشباب المجاهدين/نحر رئيس المخابرات بإقليم بكول المدعو ( عبد اهللا جهورير ) 

:: روابط الشبكة :: :: الستعادة كلمة المرور :: :: لإلتصـال بنـا :: 

 

 
منتدى الحدث ( قضايا األمة >  ::: المنتديات العامة :::>  منتديات الفلوجة اإلسالمية

 اإلسالمية)
قريبا.. ما هي اآلثار االستراتيجية لغزوة نيويورك وواشنطن  

حفظ البيانات؟اسم العضو

كلمة المرور

 البحثمشاركات اليومالتقويمقائمة األعضاءالتعليمـــاتالتسجيل
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  طرق مشاهدة الموضوع  أدوات الموضوع  

#  1 

  

 منذ 4 أسابيع 

 ابو الفضل ماضي
 

عضو جديد

 
Jun 2008 :تاريخ التسجيل

المشاركات: 15 

 قريبا.. ما هي اآلثار االستراتيجية لغزوة نيويورك وواشنطن 

اشكر فك اهللا اسره على التحريض الذي حظيت بي من أجل سد ثغر من ثغور اإلسالم كما قال، وأعد اإلخوة أني سأعمل جهدي 
 وسط ًلتناول موضوعات شتى من ضمن األجندة التي طرحتها قبل أيام. وبما أن الذكرى السابعة لـ11 سبتمبر تقترب منا حثيثا

تصاعد غبار المعارك على أكثر من جبهة وال سيما في أفغانستان مقبرة الغزاة، فإني اقترح البدء بدراسة المشهد االستراتيجي 
 عن اآلثار وأرجو أن يكون خالصا لوحهه الكريم وأن ينفع ويكون ًعقب أحداث 11 سبتمبر وما هي االحتماالت والتوقعات فضال

سهما في الجهاد ان شاء اهللا

 

#  2 

  

 منذ 4 أسابيع 

 حفيد الحسين
 

عضو مجتهد

 
Jun 2007 :تاريخ التسجيل

المشاركات: 454 

 

اعزك اهللا ونفع بك ... اذا تحتاج اي وثائق ,نحن بالخدمه , بس باالنكليزي ...
__________________ 

ِ وال كلَّ جوادنا من السباق َواهللا ماعدمنا المجد
&

ِ بالطالق ُبتلى المليحةُ كما تٍ حظِلينا بسوءُولكننا ابت

 

#  3 

  

 منذ 4 أسابيع 

 آساد
 

مشرف

 
Apr 2008 :تاريخ التسجيل

الدولة: دولة العراق االسالمية(اعزها اهللا)
المشاركات: 1,205 
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جزاك اهللا خيرا
__________________ 

قيا المنية ُ لِ وأمنية الحر... بنفس األبي األبية َتمنى

 
  البريةُ إن شاء ربُ الحيهو...  ُ لهً لنا ال وداعاًوداعا

 

#  4 

  

 منذ 4 أسابيع 

 ابو الفضل ماضي
 

عضو جديد

 
Jun 2008 :تاريخ التسجيل

المشاركات: 15 

 ارحب باي مساعدة 

شكرا وارحب باي وثائق تساعدني في توضيح الصورة رغم ان لدي الكثير باالنكليزية

 

#  5 

  

 منذ 3 أسابيع 

  اهللا أسرهّفك
 

مشرف

 
Mar 2007 :تاريخ التسجيل

المشاركات: 1,315 

 

 السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته
 شكر اهللا لكم أخي أبا الفضل زادكم اهللا رفعة وفضال

 في اإلنتظار
 وفقكم اهللا تعالى ويسر أعمالكم

 آمين
 وإن شاء اهللا تعالى نكون في عونك 

 والسالم
__________________ 

وا العاني وأطعموا ّ« قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: فكعن أبي موسى األشعري رضي اهللا عنه قال: 
  رواه البخاري ومسلمالجائع وعودوا المريض »

************************ 
 شاهد قناة دولة العراق اإلسالمية اإلسالمية على الرابط

 
http://worldtv.com/aljehad/ 
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#  6 

  

 منذ 3 أسابيع 

 ابو الفضل ماضي
 

عضو جديد

 
Jun 2008 :تاريخ التسجيل

المشاركات: 15 

 نطلب التوفيق من اهللا والدعاء من االخوة 

 إلى اإلخوة في منتدانا الكريم
اطلب منكم الدعاء لي من أجل ان اوفق في مسعاي وبحثي األول حول اآلثار االستراتيجية لغزوة واشنطن ونيويورك وهو موضوع 

في تطور مستمر والمادة حوله هائلة

 

 
 » الموضوع التالي | الموضوع السابق «

 
 

تعليمات المشاركة 

 كتابة مواضيعال تستطيع
 كتابة ردودال تستطيع
 إرفاق ملفاتال تستطيع
 تعديل مشاركاتكال تستطيع

متاحة أكواد المنتدى
متاحة االبتسامات
[IMG] متاحة كود
 HTML معطلةكود

االنتقال السريع إلى 

 
 
 

المشاركات في هذا المنتدى ال تخضع للرقابة وال تعبر بالضرورة عن رأي الموقع 
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