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اسم العض و

حفظ البيانات؟

كلمة المرور
ال ت ق وي م

التعليمـــات

ص ف حة  1م ن < 2 1 2
أدوات الموضوع
منذ  5ساعات

أبو أسامة المقدسي
عضو مجتھد

انواع عرض الموضوع
#1
الدولة :ار ض الرباط والجھاد
المشاركات375 :

عاااجل  /فرنسا تتھ م القاعدة باسقاط الطائرة الفرنسية

االن وحسب احد االشخاص على شبكة فلسطين للحوار اورد الخبر التالي
عاجل  :فرنسا تقول ان اثنثن من عناصر القاعدة كانا علي متن الطائرة الفرنسية ويتوقع ان يكون تم تفجير قنبلة فيھا
وسيتم التأكد وابالغكم

منذ  5ساعات

aboudojana

#2
المشاركات80 :

عض و

إال االن لم يتم العثور علي الصندوق االسود ثم لم يتم اي اتصال بين طاقم الطائرة و شركة الطيران قبل الحادث
منطقيا ال يوجد اي رابط بين القاعدة والحادث

منذ  4ساعات

الدوسري
عض و

#3
الدولة :جزيرة العرب
المشاركات52 :

لو ان القاعده ھي الفاعله لتم االعالن عن ذالك من قبلھم

منذ  4ساعات

6/10/2009 8:30 PM
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المشاركات10 :

poiuy azerty
عضو جديد

ھا الخبر غير صحيح بل انھم اكدوا ان وجود بقع من الزيت ووقود الطائرة مكان حطام الطائرة يبعد نظرية االنفجار [noparseوما نيل المطالب
بالتمني *****ولكن تأخذ الدنا غالبا][noparse/

#5

منذ  4ساعات

المشاركات392 :

فالح الغريب
عضو مجتھد

لعلھم علمو أن اإلخوين من المصلين !
لعنة ﷲ على فرنسا وأتباع فرنسا

#6

منذ  4ساعات

المشاركات1,078 :

عيسى ابن ھشام
عضو متألق

الصحافة الصھيونية الفرنسية اعلنت الخبر و اتھمت المسلمين و وزارة الداخلية كذبت الخبر
كل القصة ان طائرات االرباص خطيرة جدا فال تركبوھا ابدا
و ھم يريدون اتھام المسلمين لحفظ صناعتھم الخربة
االرباص طائرة خطيرة مالنة مشاكل فاحذروا اللھم ھل بلغت اللھم فاشھد

#7

منذ  3ساعات

المشاركات216 :

AHADIL
عضو مشارك

نعم أخي الكريم ،الشرطة الفرنسية شكت في انتماء شخصين للقاعدة كانواعلى متن الطائرة ،لكن تراجعوا عن ھدا اإلحتمال.
يبدو أنھم يتخبطون واليدرون كيف يواجھو عائالت الموتى.
http://www.rtbf.be/info/monde/catast...monymes-116000
http://tempsreel.nouvelobs.com/actua...par_heure.html

#8

منذ  3ساعات

المشاركات562 :

أبو أسامة اليماني
عضو مجتھد

نرجو ذلك وجزاك ﷲ خيرا.

منذ  3ساعات

6/10/2009 8:30 PM
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المشاركات51 :

حفيد يوسف الغرب
عض و

اقتباس:

المشاركة األصلية كتبت بواسطة عيسى ابن ھشام

الصحافة الصھيونية الفرنسية اعلنت الخبر و اتھمت المسلمين و وزارة الداخلية كذبت الخبر
كل القصة ان طائرات االرباص خطيرة جدا فال تركبوھا ابدا
و ھم يريدون اتھام المسلمين لحفظ صناعتھم الخربة
االرباص طائرة خطيرة مالنة مشاكل فاحذروا اللھم ھل بلغت اللھم فاشھد

ھذا ھو مربط الفرس,
شركات الطيران في فرنسا تحت ضغط شديد بعد تنامي الشكاوى ضد االيرباص و كثرة الحوادث.
و لكي يبعدوا االنظار عن تھاوي صناعة الطائرات و التخفيف من حدة االزمة يريدون نسبھا للمجاھدين.
فيما اذكر بعد اختفاء الطائرة قرر عدد من الربان مقاطعة الرحالت الى أن يتم فحص الطائات من جديد و التأكد من سالمتھا التقنية.

#10

منذ  2ساعات

الدولة :بالد المغرب اإلسالمي
المشاركات3,341 :

البرآءالجزائري
عضو متألق

نسأل ﷲ تعالى ان التكون القاعدة ھي سبب سقوط الطائرة

منذ  2ساعات

#11
المشاركات679 :

ابو ھاجر المقرن
عضو مجتھد

بكل بساطة
أنه الھوس الذي أصابھم من جنود تنظيم القاعدة المبارك ...

منذ  2ساعات

#12
المشاركات238 :

ابو عبد القھار القرشي
عضو مشارك

شركة الطيران في ورطة ولھا ان تلصق التھمة باي شخص كان لتغمر فضيحتھا

منذ  2ساعات

#13
المشاركات441 :

abo hanan
عضو مجتھد

اللھم بث الرعب فى قلوبھم
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#14

منذ  2ساعات

المشاركات1,078 :

عيسى ابن ھشام
عضو متألق

اقتباس:

المشاركة األصلية كتبت بواسطة حفيد يوسف الغرب
ھذا ھو مربط الفرس,
شركات الطيران في فرنسا تحت ضغط شديد بعد تنامي الشكاوى ضد االيرباص و كثرة الحوادث.
و لكي يبعدوا االنظار عن تھاوي صناعة الطائرات و التخفيف من حدة االزمة يريدون نسبھا للمجاھدين.

فيما اذكر بعد اختفاء الطائرة قرر عدد من الربان مقاطعة الرحالت الى أن يتم فحص الطائات من جديد و
التأكد من سالمتھا التقنية.

ھم االن بصدد زيادة قطع جديدة على جميع طائرات الباص الموجودة ومھمة ھذه القطع ھي قياس سرعة الطائرة الن الجسسات الموجودة االن
يركبھا الجليد بسرعة عندما تكون على ارتفاع  8000متر و بذلك يصبح القائد في حيس بيس و كاالعمى ال يعلم سرعة طائرته و ال يقدر على
التحكم فيھا
احذروا ھذه الخردة االرباص

#15

منذ ساعة واحدة

المشاركات85 :

صياد الصاد
عض و

نزول اضطراري لطائرة ارباص فرنسية في جزر الكنري
نزلت اليوم االربعاء  10/06/2009طائرة ارباص فرنسية اضطراريا على جزر الكنري االسبانية بعد ان اشتعلت النار في احدى محركاتھا و وقوع
بعض االنفجارات فيھا.
و كان على متن الطائرة  180راكب نرويجي الذين اصيبوا برعب شديد
http://www.lemonde.fr/societe/articl...#xtor=RSS-3208

ص ف حة  1م ن < 2 1 2

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

تستطيع إضافة مواضيع جديدة
تستطيع الرد على المواضيع
تستطيع إرفاق ملفات
تستطيع تعديل مشاركات ك

 BB code isمتاحة
االبتسامات متاحة
كود ] [IMGمتاحة
كود  HTMLمعطلة
االنتقال السريع

ق وانين المنتدى

الساعة اآلن .AM 02:47

االتصال بنا  -منتديات الفلوجة اإلسالمية  -األرشيف  -األعلى

6/10/2009 8:30 PM

4 of 5

 منتديات الفلوجة اإلسالمية-  فرنسا تتھم القاعدة باسقاط الطائرة الفرنسية/ عاااجل

5 of 5

http://alflojaweb.com/vb/showthread.php?t=67099

, .Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2009, Jelsoft Enterprises Ltd

6/10/2009 8:30 PM

عاااجل  /فرنسا تتھم القاعدة باسقاط الطائرة الفرنسية  -الصفحة  - 2منتديات الفلوجة اإلسالمية

http://alflojaweb.com/vb/showthread.php?t=67099&page=2

اسم العض و

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

عاااجل  /فرنسا تتھم القاعدة باسقاط الطائرة الفرنسية

حفظ البيانات؟

كلمة المرور
ال ت ق وي م

التعليمـــات

ص ف حة  2م ن 2 1 > 2
أدوات الموضوع
منذ  2ساعات

انواع عرض الموضوع
#16
المشاركات172 :

محب المجاھدين 2
عضو مشارك

الصحيفه الصھيونيه كتبت ھذا الموضوع

منذ ساعة واحدة

#17

اعَقلھا وتوكل

المشاركات14 :

عضو جديد

الركاب ھم من جنسيات كثيرة تقريبا  17دولة
لو أن رؤوس المكر استطاعوا إقناع العالم بأن المجاھدين ھم سبب الحادث فإنھم بذلك سيكسبون تعاطفا عالميا كبيرا ضد المجاھدين خصوصا
الدول التي ينتمي إليھا ركاب الطائرة فيزداد الخناق والحرب على ما يسمونه االرھاب بتعاون دولي كبير.
الشك ستتجه أصابع اتھامھم إلى الركاب العرب فقد كان ھناك مغربيين وخمس لبنانيين.
بما أنه لم تقم أي جھة بإعالن مسؤوليتھا والكل يعلم بأنه لو كان وراء ذلك المجاھدون ألعلنوا مسؤوليتھم ولنشروا بيانا بذلك إذن فمن المحتمل
أن يكون كل ما حدث ليس سوى مؤامرة مدروسة ومعد لھا بإحكام بقصد محاربة الجھاد.
إن حدث وأعلن فريق التحقيق رسميا بأن ما حدث كان عمال جھاديا وأنھم تأكدوا من ھذه النتيجة إذن فالتفسير الحقيقي ھو أن أمريكا وراء ھذا
العمل ألنھا تريد حلفاء جدد لمساعدتھا في محاربة المجاھدين.
وﷲ أعلم.

ص ف حة  2م ن 2 1 > 2

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

تستطيع إضافة مواضيع جديدة
تستطيع الرد على المواضيع
تستطيع إرفاق ملفات
تستطيع تعديل مشاركات ك

 BB code isمتاحة
االبتسامات متاحة
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تعليمات المشاركة
كود ] [IMGمتاحة
كود  HTMLمعطلة
ق وانين المنتدى
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