مخاوف على حياة أوباما في الرياض  -منتديات الفلوجة اإلسالمية

http://alflojaweb.com/vb/showthread.php?t=66080

منتديات الفلوجة اإلسالمية <  :::المنتديات العامة  < :::منتدى الحدث ) قضايا األمة اإلسالمية (

مخاوف على حياة أوباما في الرياض

اسم العض و

حفظ البيانات؟

كلمة المرور
ال ت ق وي م

التعليمـــات

أدوات الموضوع
منذ يوم مضى

انواع عرض الموضوع
#1
المشاركات561 :

ابو يوسف البشير
عضو مجتھد
مخاوف على حياة أوباما في الرياض

مخاوف على حياة أوباما في الرياض
نقلت مصادر مقربة من المعارضة السعودية في الخارج عن مراقبين مخاوفھم على حياة الرئيس األمريكي باراك أوباما أثناء زيارته للعاصمة
السعودية الرياض األسبوع المقبل وذلك بسبب انتشار أعضاء تنظيم القاعدة وزيادة السخط الشعبي على العائلة الحاكمة في الرياض .
وقد زادت عملية إطالق النار على حافلة كانت تقل أجانب شرق السعودية اليومين الماضيين من قلق المسؤولين األمنيين الذين يرتبون لزيارة
أوباما للرياض خاصة وأن السلطات لم تعلن القبض على منفذي الھجوم حتى اآلن.
وقال ضابط كبير باألمن السعودي إن حالة من اإلرباك والخوف تسود األوساط الرسمية خاصة أن السواد األعظم من الشعب ال ينظر بعين الرضا
لھذه الزيارة بسبب الغزو األمريكي للعراق و مواقف واشنطن المؤيدة إلسرائيل وانتشار مؤيدي القاعدة والمتعاطفين معھا على طول الشارع
السعودي والتھديدات األمريكية إليران .
وأوضح المسؤول األمني الكبير أن قوات األمن والبوليس السعودي متفرقة بأقاليم المملكة و يتركز أغلبھا في مدينة العوامية بالمنطقة الشرقية
ذات التمركز الشيعي والمعروفة بتطلعاتھا لالنفصال على المملكة  ،كما يتمركز عدد كبير من قوات األمن في المناطق الغربية بالحجاز التي تعرضت
لزلزال العيص األسبوع الماضي مما قد يعطي الفرصة لمنتسبي تنظيم القاعدة بتنفيذ ھجماتھم ضد الرئيس األمريكي باراك أوباما .
ومعلوم أن تنظيم القاعدة قد نفذ عدة ھجمات على مجمعات سكنية يقطنھا أجانب وھاجم مقرات حكومية في كبرى المدن السعودية بينھا الرياض
راح ضحيتھا المئات من القتلى والجرحى.
نقال عن موقع "واجز "
http://www.wagez.com

منذ يوم مضى

أبو المثنى المھاجر

#2
المشاركات798 :

عضو مجتھد

نسأل ﷲ أن يمكن مجاھدي الجزيرة من رأس ھذا الفاجر أوباما ..
صبرا آل سلول فاأليام بيننا وبينكم يا عباد بوش وأوباما ..
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الدولة :حيث ضرب أعناق المشركين
المشاركات1,207 :

نسأل المولي عز وجل أن تكون ھذة الزيارة األخيره لھذا المجرم الكافر
وأن يجعل نھايته علي أيدي المجاھدين المخلصين
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باحث عن الخبر

#4
المشاركات744 :

عضو مجتھد

اللھم اجعل خاتمته على يد أسود التنظيم في الجزيرة
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محب الرسول

#5
المشاركات477 :

عضو مجتھد

ﷲ اكبر
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عاشق الشھادة2
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المشاركات2 :

عضو جديد

يأتي أوباما ويذھب كما شاء ولن يمسه شيئ ما دام ملوك و سالطين الردة في الحكم

منذ  10ساعات

JEHAD502
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المشاركات953 :

عضو مجتھد

اللھم مكن لعبادك المجاھدين في األرض
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أ س د كن د ى

#8
المشاركات92 :

عض و

إذا جاء أوباما للسعودية ،فسيرحب به عبيده المنتفعون من مساعداته ورشاويه ،أما أحرار بالد الحرمين
فيرفضونه وسياسته وجرائمه .
يقول أحمد محرم رحمه ا :
وأشد أبناء البالد عداوة من ال يرى المحتلّ من أعدائه
أفمن يبيع بالده كمجاھد ينأى ا عن بي عه وشرائه
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إذا جاء أوباما للسعودية فسيرحب به جالدوھا وسراقھا ومفسدوھا ،الذين جعلوا بالد الحرمين محطة
تعذيب
دولية في حرب أمريكا على اإلسال م.سيرحب به
زبانية التعذيب،،وناشرو الرذيلة ،وسيرحب به جبناء السعودية
مقتطف من كالم الشيخ أيمن الظواھري
بتصرف يسير
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المشاركات798 :

أبو المثنى المھاجر
عضو مجتھد

اقتباس:

المشاركة األصلية كتبت بواسطة عاشق القاعدة

نسأل المولي عز وجل أن تكون ھذة الزيارة األخيره لھذا المجرم الكافر
وأن يجعل نھايته علي أيدي المجاھدين المخلصين

اللھم آمين
اللھم آمين ..
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سما بغداد
عض و

سبحانك الإله إال أنت ياذا الجالل واإلكرام أھلك أوباما ومن معه وكل من يناصره آمين يارب العالمين
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تستطيع إضافة مواضيع جديدة
تستطيع الرد على المواضيع
تستطيع إرفاق ملفات
تستطيع تعديل مشاركات ك
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