
  

 

 

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

 اإلسالمية)
أين أسود الفلوجة؟ مطلوب معلومات عن سفارات اسرائيل و أمريكا(أرقام  

الهواتف+صور على الخريطة) 

Welcome,  .
 

Your Notifications: 1 

تسجيل الخروج خيارات سريعة البحثالمشاركات جديدةالتقويمالتعليمـــاتمكتــبي

 
>12الصفحة 1 من 2

  طرق مشاهدة الموضوع  تقييم الموضوع  إبحث في الموضوع  أدوات الموضوع   عرض أول مشاركة غير مقروءة 

#  1    
  

 منذ يوم مضى 

 عطا القطري
 

عضو مجتهد

 
الدولة: دولة العراق االسالمية

المشاركات: 600 

 أين أسود الفلوجة؟ مطلوب معلومات عن سفارات اسرائيل و أمريكا(أرقام الهواتف+صور على الخريطة) 

 السالم عليكم ورحمة اهللا
 الحمد هللا و كفى و الصالة عن من اصطفى 

أما بعد
 
 

 بدون مقدمة و بدون خاتمة
 مطلوب من األسود معلومات عن سفارات اسرائيل و الواليات المتحدة األمريكية في كل دول العالم (أرقام الهواتف+صور على الخريطة ...)

خاصة في الدول العربية و في دول أسيا الوسطى و أوربا.
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فيا شباب الفلوجة أال هل من مشمر الى الجنة
 

فان الجنة ال خطر لها
 

هي و رب الكعبة
 

نور يتألأل
 

و ريحانة تهتز
 

و نهر مضطرد
 

 حسناء جميلةو زوجة
 

وحلل كثيرة
 

و مقام أبدا في دار سليمة
 
 
 

 أخوكم "عطا القطري"
منتديات الفلوجة األسالمية

 
*يرجى نشر الموضوع في كافة المنتديات و بعد ذلك تجميع المعلومات هنا حتي يتسنى لنا جمع أكبر قدر من المعلومات.

   

#  2    
  

 منذ يوم مضى 

 محبة الشهادة
 

عضو

 
المشاركات: 

 57

 

 بارك اهللا فيك أخى
 

 نرجو من األخوة المشاركة ووضع البيانات للسفارات
 نريد ان ننتقم ألخواننا ونطهر أرضنا من الكفار المعتديين

 
 وال تنسوا يا أخوة ليس فقط السفارات ولكن بالنسبة لمصر مبنى المخابرات وأمن الدولة فهم مشتركون مع اليهود فى الحرب ضد اهلنا 

 
 هبوا يا اخوة ولنرفع راية الجهاد والتوحيد

ولنرى أعدائنا من نحن وماذا سنفعل

   

#  3    
  

 منذ يوم مضى 

 محبة الشهادة
 

عضو

 
المشاركات: 

 57
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 بالنسبة لمصر
 موقع السفارة االمريكية

 
 3 شارع الالظوغلى جاردن سيتى بالقاهرة

 رقم الهاتف: 
 23557371

 
 اما السفارة االسرائيليه فغيرت مكانها الى المعادى ولكنى ال اعرف اين

 
المعلومات ليست مؤكده النى بحثت على االنترنت ووجدتها نرجو تاكيدها من احد االخوه المصريين

   

#  4    
  

 منذ يوم مضى 

 الرايات السود1
 

عضو مجتهد

 
المشاركات: 

 749

 

يرفع وسفارات الصهاينةفي فرنسا وبلجيكا عاجل بارك اهللا فيكم

   

#  5    
  

 منذ يوم مضى 

malik 
 

عضو مشارك

 
المشاركات: 

 102

 

 تقرير للBBC عن اليهود فى المغرب
 

http://videohat.masrawy.com/view_vid...dba09653b2ca9b

   

#  6    
  

 منذ يوم مضى 

malik 
 

عضو مشارك

 
المشاركات: 

 102
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 عمان في ا وم سفارة موقع
 

http://arabic.oman.usembassy.gov/index.html 
 

  إسرائيل في العالم دول وسفارات ، العالم دول في إسرائيل لسفارات دليلك
 

http://www.embassyworld.com/embassy/Israel/Israel.html 
 

 اإلنترنت شبكة في مواقع لها التي السفارات العالم، دول كل في أمريكيا سفارات دليل
http://usembassy.state.gov/

   

#  7    
  

 منذ يوم مضى 

malik 
 

عضو مشارك

 
المشاركات: 

 102

 

 
 

أندريه أزوالي اليهودي مستشار ملك المغرب

   

#  8    
  

 منذ يوم مضى 

 عبد اهللا الجزائري
 

عضو مجتهد

 
المشاركات: 

 396

 

بارك اهللا فيكم وإني أشد على أيديكم وسوف أبدل جهدي لنصرتكم وإني هنا بإذن اهللا وبتوفيقه لتنفيد أي عملية 
 ضد بني صهيون حيث أحببتم

ومتى شأتم ويحبذا لو تكون إستشهادية بكمية ضخمة من المتفجرات وأن تجهزوني برشاش وسكين فإني أقسم 
 باهللا أرجو تنكيل باليهود وتمزيق أجسادهم بسكين قبل تفجير

 
 فال تحسبوني من المازحين بل قولي هو قول اليقين

 الدم الدم الهدم الهدم
 الدم الدم الهدم الهدم
 الدم الدم الهدم الهدم
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#  9    
  

 منذ 23 ساعات 

 صقر االوراس
 

عضو مجتهد

 
المشاركات: 

 305

 

عمان في االسرائيلية السفارة
 

Embassy of Israel in Amman, Jordan - 47 Maysaloun Street Rabiya, P.O. Box 
 

962 -6-5524689, 950866 Amman 11195, Jordan, Tel.: 962 -6-5524680-8, 962 -6-5525170-5, 
Fax: 962 -6-5525177, E-mail: info@amman.mfa.gov.il

 
 

السفارة االسرائيلية في موريطانيا
 

222 -52 Embassy of Israel in Nouakchott, Mauritania - Tevragh-Zeina Ilot-A-516 Nouakchott Tel.: 
54610, 222 / 5258235, Fax: 222 +5254612, E-mail: info@nouakchott.mfa.gov.il

 
 

السفارة االسرائيلية في نجيريا
 
 

Embassy of Israel in Abuja, Nigeria - Zone 4A, Asokoro, Abuja - Tel.: 234-9-3143170, Fax: 
234-9- 3143 177, E-mail: info@abuja.mfa.gov.il

 
 

تركيا في االسرائلية السفارة
 
 

90 Embassy of Israel in Ankara, Turkey - SOK Mahatma Gandi 85 Ankara, Tel.: 
-312-4463605, Fax: 90 -312-4468071, E-mail: info@ankara.mfa.gov.il 

 
 

 مصر في االسرائلية السفارة
 

20 -2-3610528, Embassy of Israel in Cairo, Egypt - 6 Sharia Ibn-El Maleck, Cairo, Tel.: 
 ,-2-7610528/45 20 ,-2-7610458 20 

Fax: 20 -2-7610414, E-mail: info@cairo.mfa.gov.il 
 

   

#  10    
  

 منذ 23 ساعات 

 صقر االوراس
 

عضو مجتهد

 
المشاركات: 

 305
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 السفارة االسرائيلية في فرنسا
 
 
 

 3, rue Rabelais
75008 Paris

Téléphone:  
Fax:  01.40.76.55.00
Email: 01.40.76.55.55 

mailto:information@paris.mfa.gov.il 
 

Envoyer un Email 
Juridiction:  

Heures d'ouverture:  France Métropolitaine
 Lundi au jeudi 09H00-17H30

 Vendredi 09H00-15H00
 
Accueil au Consulat 

 3 rue Rabelais
 75008 Paris

 Lundi au Vendredi 09h30 à 12h30 
Sauf fêtes et jours fériés
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 منذ 22 ساعات 

 خير جند اهللا
 

عضو مجتهد

 
الدولة: امارة مصر االسالمية

المشاركات: 445 

 

بارك اهللا فيك دمروهم حيث كانوا واذبحوهم

   

#  12    
  

 منذ 22 ساعات 

 بشتون المعتدل
 

عضو متألق

 
المشاركات: 

 1,264
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هناك سفاره يهوديه في قطر و ابوظبي
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 منذ 21 ساعات 

almujahid somal 
 

عضو جديد

 
المشاركات: 

 3

 مهم ان شاء اهللا 

 السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته.
 ستجد شيء من الخرائط مهماصغر.) Google Mapsاخــــي في اهللا استعن اذاهي ممكن جوجلي ماب(

 American Embassy ..............وتكتب:
 Esrael Embassy ................

 وتكتب على النقاط اي دولة تشتهـــي.
 اللهم سدد الرمـــي والرأي وثبت االقــــــــــــــــــدام.

 اللهـــــم انصراخواننا المضطهدين فــــي غزة يارب العالمين.
 اللهم عليك باليهودواالمريكان الطغاة والمعتدين فانهـــــــــم اليعجزونك.

 اللهم احصهم عددا,واقتلهم بددا,والتبق منهم احدا.
أمين اللهم أميــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن.

   

#  14    
  

 منذ 20 ساعات 

 ابومحمد الصومالي
 

عضو جديد

 
المشاركات: 

 3

 

بارك اهللا فيكم وإني أشد على أيديكم وسوف أبدل جهدي لنصرتكم وإني هنا بإذن اهللا وبتوفيقه لتنفيد أي عملية 
ضد بني صهيون حيث أحببتم 

ومتى شأتم ويحبذا لو تكون إستشهادية بكمية ضخمة من المتفجرات وأن تجهزوني برشاش وسكين فإني أقسم 
 باهللا أرجو تنكيل باليهود وتمزيق أجسادهم بسكين قبل تفجير

 
 فال تحسبوني من المازحين بل قولي هو قول اليقين

 الدم الدم الهدم الهدم
 الدم الدم الهدم الهدم
الدم الدم الهدم الهدم
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#  15    
  

 منذ 20 ساعات 

 ابوحفص المقدسي
 

عضو مشارك

 
المشاركات: 

 194

 

بارك اهللا فيك دمروهم حيث كانوا واذبحوهم

   

>12الصفحة 1 من 2

 
*=== (( ما يلفظ من قول إال لديه رقيب عتيد )) ===* 

حدثت األخطاء التالية عند إرسال هذه الرسالة

نجحت

الرسالة:

  
 خيارات

 إقتباس المشاركة في الرد؟

  
 

 » الموضوع التالي | الموضوع السابق «
 

تعليمات المشاركة 

 post new threadsmayYou 
 post repliesmayYou 

 post attachmentsmay notYou 
 edit your postsmayYou 

BB code is متاحة
متاحة االبتسامات
[IMG] متاحة كود
 HTML معطلةكود

االنتقال السريع إلى 

 
 
 

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

Members’ posts don't undergo censoring and don't represent al-faloja views

 

 األعلى - األرشيف - منتديات الفلوجة اإلسالمية - االتصال بنا 
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