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#1

منذ يوم مضى

المشاركات 44 :

غريب الدار
شامخ محرض
آالف قناص لتأمين رحلة أوباما للقاھرة

جاء العنوان الرئيسي للصحف شبه الرسمية الثالث األخبار و األھرام والجمھورية حول الترتيبات النھائية لزيارة الرئيس األمريكي باراك أوباما المرتقبة للقاھرة.
ونشرت الصحف الثالث بيان رئاسة الجمھورية حول ھذا الموضوع ،والذي قال إن ديوان الرئاسة انتھى من وضع الترتيبات النھائية لبرنامج الزيارة مع السفارة
األمريكية بالقاھرة ووفد المقدمة الموفد من البيت األبيض.
وقال البيان ان الزيارة تتضمن استقباال رسميا في قصر القبة تعقبه جولة محادثات مغلقة بين الرئيسين وأخرى موسعة بين الوفدين.
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كما يتضمن البرنامج القاء اوباما خطابه للعالم االسالمي من جامعة القاھرة وزيارته لبعض المعالم التاريخية قبل مغادرته.
وتحت عنوان "خطة تأمين أوباما من واشنطن للقاھرة" كتبت صحيفة الفجر المستقلة تقول إن أكثر من  10آالف قناص و 15ألف شرطي وسيارة مصنعة في مكان
سري وطائرتي بونيج و 58مؤسسة أمنية يشاركون في تأمين الرئيس األمريكي.
وقالت الفجر ان القاھرة ستتحول من واحدة من أكثر عواصم العالم عشوائية إلى ثكنة عسكرية عندما يتوجه اوباما اللقاء خطابه في جامعة القاھرة.
واشارت الصحيفة الى ان عملية تأمين اوباما معقدة نظرا النه المطلوب األول في العالم من قبل القاعدة ومنظمات دينية متطرفة مثل تلك التي تكافح االجھاض ومنظمات
عنصرية ترى في وجود رجل اسود في البيت األبيض جريمة ،مشيرة الى ان القاھرة المكان األنسب لھذه الجماعات لالجھاز على الرئيس األمريكي حيث احتلت المركز
التاسع على مقياس الخطورة قبل كولومبيا التي احتلت العاشر والمشھورة بنفوذ عصابات المخدرات.
وأشارت الصحيفة إلى ان خطة التامين تبدأ منذ مغادرته المجال الجوي األمريكي على متن طائرته الرئاسية )اير فورس وان( حيث ترافقھا طائرة مشابھة تماما
للتمويه.

كذلك اشارت الفجر إلى أن شبكة فوكس األمريكية ھي التي ستقوم بتغطية خطاب اوباما في جامعة القاھرة وليس شبكة سي ان ان االخبارية األمريكية.
ونشرت صحيفة الوفد المعارضة في صدر صفحتھا األولى موضوعا تقول فيه إن تعليمات سيادية صدرت باخالء جامعة القاھرة من يوم الثالثاء وحظر دخول السيارات
وترك المكاتب مفتوحة وتمشيط مباني الجامعة.
واشارت الصحيفة الى ان المناطق المجاورة للجامعة مثل بين السرايات ستخضع لعليات تمشيط أمني واسعة النطاق.

__________________
)) من ھنا نبدأ وفى الجنه نلتقى ((

#2

منذ يوم مضى

المشاركات 17,448 :

حفيد الحسين
شامخ مميز
رمح الشموخ
بارك ﷲ فيك

__________________
&
&
وﷲ ماعدمنا المجَد وال كل َّ جواُدنا من السباق ِ◌
ولكننا ابُتلينا بسوِء حٍظ كما تُبتلى المليحُة بالطالق ِ◌

#3

منذ  23ساعات

المشاركات 656 :

ھدي
شامخ نشيط
مجھود مميز في متابعة مواضيع الشبكة
س ب ح ان ﷲ
ايظن ان احدا سيمنع عنه الموت اذا جاء اجله!!
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منذ  21ساعات

#4

المشاركات 566 :

ابن القيم مصر
شامخ نشيط
ﷲ ليس بعيد عنك يا اوباما
ل كن ھ ي ھ ا ت ھ ي ھ ا ت

__________________
http://www.geocities.com/shaheda_waf...1-kresten2.gif

#5

منذ  20ساعات

المشاركات 204 :

elssadem
شامخ نشيط

كويس ..كويس ..تمام التمام اعثروا على واحد فيھم ضاق من أكل الفول والطعمية وسلموا  100ألف دوالر و أعطوه قطعة  M 95وكان ﷲ يحب المحسنين ...

أخي نرجو منك تفصيل ما ذكرت و توضيحه فنحن نحسن الظن بك و لكن لم نفھم
قصدك ھنا اإلدارة

http://www.youtube.com/watch?v=jtMu_...om=PL&index=68

__________________

سَّنِة َّ
سَّنِة َّ
ﷲِ َتْحِويًال
ﷲِ َتْبِديًال َولَْن َتِجَد ِل ُ
َفلَْن َتِجَد ِل ُ

التعديل األخير تم بواسطة  :أبو أيمن بتاريخ منذ ساعة واحدة الساعة .PM 07:34

منذ  20ساعات

#6

المشاركات 204 :

elssadem
شامخ نشيط
M 99
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http://www.youtube.com/watch?v=qnilm...aynext_from=PL

__________________

سَّنِة َّ
سَّنِة َّ
ﷲِ َتْحِويًال
ﷲِ َتْبِديًال َولَْن َتِجَد ِل ُ
َفلَْن َتِجَد ِل ُ

#7

منذ  20ساعات

المشاركات 204 :

elssadem
شامخ نشيط
http://www.youtube.com/watch?v=RNW3EBxfhbY

__________________

سَّنِة َّ
سَّنِة َّ
ﷲِ َتْحِويًال
ﷲِ َتْبِديًال َوَلْن َتِجَد ِل ُ
َفَلْن َتِجَد ِل ُ

#8

منذ  20ساعات

المشاركات 211 :

ابن المغرب اإلسالمي
شامخ نشيط
حسبنا ﷲ و نعم الوكيل في الطواغيت

منذ  19ساعات

#9

المشاركات 169 :

حفصة
شامخ نشيط
اقتباس:
المشاركة األصلية كتبت بواسطة elssadem

كويس ..كويس ..تمام التمام اعثروا على واحد فيھم ضاق من أكل الفول والطعمية وسلموا  100ألف دوالر و
أعطوه قطعة  M 95وكان ﷲ يحب المحسنين ...

http://www.youtube.com/watch?v=jtMu_...om=PL&index=68

كالمك غريب
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#10

منذ  9ساعات

المشاركات 169 :

حفصة
شامخ نشيط
اقتباس:
المشاركة األصلية كتبت بواسطة elssadem

كويس ..كويس ..تمام التمام اعثروا على واحد فيھم ضاق من أكل الفول والطعمية وسلموا  100ألف دوالر و
أعطوه قطعة  M 95وكان ﷲ يحب المحسنين ...

http://www.youtube.com/watch?v=jtMu_...om=PL&index=68

انت بھذا الشكل تستھزئ باإلستشھاديين على انھم زھقوا من أكل الفول والطعمية وانھم اصحاب مطامع دنيوية
وفلوس
بينما قال ﷲ تعالى فيھم
إن ﷲ اشترى من المؤمنين أنفسھم وأموالھم بأن لھم الجنة
يقاتلون في سبيل ﷲ فيقتلون ويقتلون وعًدا عليه حًقا
في التوراة واإلنجيل والقرآن ومن أوفى بعھده من ﷲ
فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك ھو الفوز العظيم
)التوبة.(111 :

» الموضوع السابق | الموضوع التالي «
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اللھم احفظ أسامة وجند أسامة ومن شايع أسامة
الرسالة :

خيارات
إقتباس المشاركة في الرد؟

اﺿف اﻟﺮد اﻟﺳﺮﻳﻊ

اﻹﻧﺘﻘﺎل ﻟﻠوﺿﻊ اﻟﻣﺘطور

تعليمات المشاركة

تستطيع كتابة مواضيع
تستطيع كتابة ردود
تستطيع إرفاق ملفات
تستطيع تعديل مشاركاتك
أكواد المنتدى متاحة
االبتسامات متاحة
كود ] [IMGمتاحة
كود  HTMLمعطلة

االنتقال السريع إلى
اذھب

جميع األوقات بتوقيت  .GMT +4الساعة اآلن .PM 09:19
االتصال بنا  -منتديات شبكة شموخ اإلسالم  -األرشيف  -األعلى

بسم ﷲ الرحمن الرحيم
نحب أن نحيط علمكم أن شبكة شموخ اإلسالم شبكة مستقلة غير تابعة ألي تنظيم أو حزب أو مؤسسة من حيث االنتماء التنظيمي
بل انتمائنا ووالئنا التام والمطلق ھو إلخواننا الموحدين شرقا وغربا ممن انتھجوا نھج الطائفة المنصورة علما وعمال وخلقا
كما أن المواضيع المنشورة من طرف األعضاء ال تعبر بالضرورة عن توجه الشبكة إذ أن المواضيع ال تخضع للرقابة قبل النشر
شبكة شموخ اإلسالم  /نسعى إلقرار أعينكم
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