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قصاص

قصاص

الجزء األول من األجوبة الخاصة بلقاء] أنت تسأل و أسد الجھاد 2يجيب [

الجبھة اإلعالمية /تقدم  /ورشة عمل مفتوحة ] رصد و غزو
المواقع و المنتديات األلمانية [

منتديات الفلوجة اإلسالمية <  :::المنتديات العامة  < :::منتدى بيانات وإصدارات
مراسلي المجاھدين

] اآلن[-مؤسسة المالحم لإلنتاج اإلعالمي ::تقدم::العدد
السابع من مجلة صدى المالحم مع خبر مھم
التسجيل

اسم العضو

حفظ البيانات؟

كلمة المرور
ال تق وي م

التعليمـــات

ص ف ح ة  1من < 2 1 2
أدوات الموضوع
منذ  10ساعات

مراسل الفجر

انواع عرض الموضوع
#1
المشاركات108 :

مراسل
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] اآلن[-مؤسسة المالحم لإلنتاج اإلعالمي ::تقدم::العدد السابع من مجلة صدى المالحم مع خبر مھم

بسم ﷲ الرحمن الرحيم

مؤسسة المالحم لإلنتاج اإلعالمي
تقدم

العدد السابع من مجلة صدى المالحم مع خبر مھم
الخبر :
األمير أبو بصيرفي حوار صحفي ألول مرة
ننصر غزة بقطع مدد الصليب في الجزيرة العربية

المالحم/خاص  :أعلن األمير أبو بصيرأمير تنظيم القاعدة في جزيرة العرب؛ عن تشكيلة واحدة لتنظيم القاعدة في
الجزيرة العربية بعد مبايعة مجاھدوا بالد الحرمين لإلمارة في اليمن تحت مسمى واحد ھوتنظيم القاعدة في جزيرة
العرب.
وقال في حوار صحفي مطول أجراه الصحفي عبد اإلله شائع أن تنظيم القاعدة في جزيرة العرب أصبح بإمارة واحدة.
وعلق األمير على مايجري في غزة بقوله "أننا نعد العدة وفتح معسكرات التدريب إلرسال جيل المدد اليكم لتحرير
فلسطين".
وشرح أبو بصير خطة المعركة أنھم يقومون بقطع إمدادات الحملة الصھيو صليية المتمركزةقواعدھا في جزيرة
العرب وتمد الكيان الصھيوني بالوقود والحماية  ،معتبرا أن اليمن تعود مددا ألھل اإلسالم ونصرة المسلمين في كل
مكان.
وتكلم األمير أبو بصير في الحوار المطول مع الصحافة وينشر فيھا قريبا حول عملية استھداف السفارة األمريكية
مؤخرا في صنعاء  ،باعتبارھا معقال ھاما من معاقل الحملة الصھيو صليبية على المسلمين في الصومال
وجزيرةالعرب والعراق وأفغانستان وفلسطين.
وتحدث عن استراتيجية التنظيم في جزيرة العرب ،وتشكيلته التنظيمية وأنه يضم شبابا من بالد الحرمين وغيرھا من
البلدان.
وحضر الحوار مجموعة من قيادة التنظيم والھيئة الشرعية على رأسھم نائب األمير أبو سياف الشھري المفرج عنه
من غوانتاناموا قبل أكثر من عشرة أشھر ،ليتمكن بعدھا من الخروج من بالد الحرمين وااللتحاق بإخوانه في تنظيم
القاعدة في جزيرة العرب.
وسينشر الصحفي عبد اإلله شائع الحوار كامال في الصحافة المحلية والدولية بينما ينشر مركز الفجر لإلعالم
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 اه.ومؤسسة المالحم الحوار نصا وصوتا في القريب العاجل

العدد السابع من مجلة صدى المالحم
: : و تطالعون فيھا: :

تحت حصار حكام العرب الخونة..  غزة: * اإلفتتاحية
* بالد المغرب و األمل القادم
* سبع سنوات من الحروب الصليبية
* نصرة للشيخ نصار المرصد
' * أسد الجوف ' عامر بن حريدان
و الكثير الكثير من المواضيع المھمة و الشيقة مع مفاجأة ؟؟؟
::: [لتحميل المجلةsize/]
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ال تنسونا من صالح دعائكم
إخوانكم في

تنظيم قاعدة الجھاد في جزيرة العرب
( )مركز الفجر لإلعالم: المصدر

#2

 ساعات10 منذ

108 :المشاركات

قناص الجزيره
عضو مشارك

ﷲ اكبر ﷲ اكبر ﷲ اكبر
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ولرسوله والمجاھدين
#3

منذ  10ساعات

المشاركات50 :

فارس الدوله االسالميه
عضو

ﷲ اكبر ﷲ اكبر ﷲ اكبر
فتح من ﷲ ونصر قريب

#4

منذ  10ساعات

المشاركات293 :

سامي123
عضو مشارك

الحمد والمنه

ﷲ اكبر و الحمد والمنه  ...ﷲ اكبر و الحمد والمنه  ...ﷲ اكبر و
سوِلِه َوِللُْمْؤِمِنيَن َولَِكَّن الُْمَناِفِقيَن َال َيْعلَُموَن
َو ِ َّ ِ الِْعَّزةُ َوِلَر ُ
اللھم انصر المجاھدين في سبيلك في كل مكان اللھم سدد رميھم وثبت أقدامھم ووحد صفوفھم والحقنا بھم يا
كريم وامددھم بجند من عندك يا رب العالمين
اللھم من أراد بالمجاھدين سوء فرد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا له وافضحه على رؤوس األشھاد وخذه
اخذ عزيز مقتدر يا حي يا قيوم اللھم امين
الدم  ...الدم  ...الھدم  ...الھدم
الذبح  ...الذبح  ...السحل  ...السحل

منذ  10ساعات

أم عمر
عضو متألق

#5
الدولة :بقوة الكريم في دولة العراق اإلسالميه
المشاركات1,240 :

ﷲ أكبر

اللھم عليك بالصحوة ومن أسسھا وحالفھا وساندھا

1/19/2009 10:19 PM
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اللھم عليك بالصحوه ومن برر لھا ودافع او سكت عنھا
اللھم عليك بالصحوة وقادتھا وحلفاءھا والمستفيدين منھا
اللھم أجعل جرحاھم قتلى والتبقي منھم جرحى
اللھم مكن المجاھدين من رقابھم
اللھم أنصر جنود دولة العراق اإلسالميه اللھم أعمي أبصار من يراقبھم في وقت تنفيذ العمليه وأحفظ وزرائھا
وقادتھا الميدانيين وسدد رمي اإلستشھادين وسدد رمي الھاونات والصواريخ واألعيره الناريه اللھم شتت جمع
الكفار الحاقدين
اللھم أنصر تنظيم القاعده وأعمي أبصار الجواسيس عنھم وفك قيد أسراھم
اللھم أنصرالمجاھدين الصادقين في كل مكان وأعمي ابصار الجواسيس عنھم وأحفظھم
اللھم أجعل الرافضه والصحوات والجواسيس واألمريكان وحكام العرب وعلماء السالطين يطلبون
الموتوال يجدونه
اللھم أنصر أخواننا في حركة الشباب المجاھدين في الصومال
اللھم أحفظ األمير مختار أبي الزبير
اللھم أنصرالمجاھدين في الشيشان اللھم أحفظ قادتھم وجنودھم وأعراضھم
اللھم أنصرالمجاھدين في الفلبين وأحفظ قادتھم وجنودھم وأعراضھم
اللھم أنصر المجاھدين في فلسطين اللھم أحفظ شعبھم وقادتھم وجنودھم الشرفاء منھم يارب العالمين
اللھم أنصر طالبان من كيد الكفار والمرتدين وأحفظ القاده الميدانين وجنودھم
اللھم أنصر المجاھدين في تنظيم القاعده في بالد المغرب اإلسالمي وأحفظ قادتھم وجنودھم
اللھم أعمي أبصار من يراقب المجاھدين في وقت التنفيذ أو غيره
اللھم سدد رمي المجاھدين وشتت رمي الكفار والمرتدين
اللھم أحفظ قادة جماعة أنصار اإلسالم
اللھم أحفظ المجاھدين في جماعة أنصار اإلسالم
اللھم أحفظ األمير أبي عبدﷲ الشافعي أمير جماعة أنصار اإلسالم
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اللھم سدد رميھم وأعمي أبصار من يراقبھم في وقت التنفيذ أوغيره
اللھم أھدي شباب األمه اإلسالميه وأجعلھم في خطى المجاھدين
اللھم عليك في امريكا وبريطانيا والدنمارك وفرنسا اللھم عجل في رحيلھم
اللھم يسر أمري للجھاد وأعمي أبصار من يراقبني أو يراقب من يريد الذھاب للجھاد
اللھم أفضح الجواسيس الذينا أنظمو للمجاھدين في دولة العراق اإلسالميه وأفغانستان وفي كل مكان

أمين أمين أمين
اللھم انت الذي قلت وقولك الحق ادعوني استجب لكم اللھم ھذا الدعاء وعليك االجابه وھذا الجھد وعليك التكالن
كلنا أسامه بن الدن

منذ  10ساعات

insurgent

#6
المشاركات200 :

عضو مشارك

ﷲ اكبر ﷲ اكبر ﷲ اكبر
ولرسوله والمجاھدين
والعزة

منذ  9ساعات

باغي الھدى
عضو مميز
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المشاركات279 :
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ﷲ أكبر..ﷲ أكبر..ﷲ أكبر
يا رب لك الحمد كما ينبغي لجالل وجھك وعظيم سلطانك
اآلن..آن لھا تعود..وتھز أركان الوجود
كذبوا..اآلن جاء القتال..

#8

منذ  9ساعات

المشاركات35 :

alhimiery
عضو

أ أكبر أ أكبر أ أكبر أ أكبر أ
أكبر أ أكبر
للرفع رفع ﷲ قدركم فما كل يوم نسمع
عن توحد المجاھدين وخاصة إذاكانوا أھل
الشدة والبأس من أبناء جزيرة العرب وإن
لھذا األمر ما بعده إن شاء ﷲ
#9

منذ  9ساعات

المشاركات904 :

قناص الحسبة
عضو مجتھد

ﷲ اكبر ﷲ اكبر ﷲ اكبر
ولرسوله والمجاھدين
والعزة

1/19/2009 10:19 PM
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منذ  8ساعات

#10
المشاركات97 :

مسعر حرب2
عضو

ﷲ أكبر و

الحمد

روابط للقراءة المباشرة ) ال تصلح للحفظ بأرشيفك الجھادي فقط للمشاھدة المباشرة دون داونلود (
http://www.scribd.com/doc/10938143/s7
http://www.scribd.com/doc/10938119/s7
 44 Pagesصفحة

منذ  8ساعات

مسعر حرب2

#11
المشاركات97 :

عضو

ﷲ أكبر و الحمد
تكرر الرد بالخطأ
رابط مباشر للتجربة و تحميله .
http://tinypaste.com/71ec9
http://********s.scribd.com/docs/2dv...kr5xsizsjj.pdf

منذ  8ساعات

غبار خيل ﷲ

#12
المشاركات504 :

عضو مميز

اقتباس:

وتشكيلته التنظيمية وأنه يضم شبابا من بالد الحرمين وغيرھا من البلدان.

ﷲ أكبر و الحمد
بشركم ﷲ بالفردوس األعلى ..

طيب يا أحبة ..

1/19/2009 10:19 PM
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لماذا ال يتم إعادة نشر مجلة صوت الجھاد  ..عبر دمج مجلة صدى المالحم معھا ؟
فھاذا أمر سيغيظ طواغيت الجزيرة كثيرًا
و في نفس الوقت سيكون تكملة لمجھود قادة الجھاد في جزيرة العرب الذين بدأوه منذ سنوات ..
نصر من ﷲ و فتح قريب

#13

منذ  8ساعات

المشاركات836 :

عزام .....
عضو مجتھد

ﷲ أكبر..ﷲ أكبر..ﷲ أكبر

منذ  8ساعات

#14
المشاركات308 :

فرسان الفجر
عضو مجتھد

ﷲ أكبر و

الحمد

نصركم ﷲ
يا أخوة ممكن روابط االعدد السابقه

منذ  8ساعات

#15
المشاركات45 :

dragunov
عضو

ﷲ اكبر  ..والعزة

..

الحمد  ..أوال وآخراً ..

ص ف ح ة  1من < 2 1 2

1/19/2009 10:19 PM

13 of 14

http://faloja1.com/vb/showthread.php?t=42747

...اآلن[-مؤسسة المالحم لإلنتاج اإلعالمي ::تقدم::العدد السابع من مجلة صدى المالحم مع خب [

» الموضوع السابق | الموضوع
التالي «
تعليمات المشاركة
ال
ال
ال
ال

تستطيع إضافة مواضيع جديدة
تستطيع الرد على المواضيع
تستطيع إرفاق ملفات
تستطيع تعديل مشاركاتك
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