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#  1 
  

 منذ يوم مضى 

 ابو جهاد المصري
 

عضو جديد

 
المشاركات: 

 4

 خطبة للشيخ انور العولقي حفظه اهللا محرض نضال حسن على قتل جنود الصليب أمريكا في تكساس 

 الخطبة باإلنجليزية على اليوتيوب بعنوان :
 
 Allah is preparing us for victory
 
 

 الخطبة رائعة على اليوتيوب باالنجليزية :
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=bue0RTY5kDA 
 
 
 

 وخبر االتهام على رويترز:
 
 

مصادر: مطلق الرصاص في فورت هود اتصل باسالمي قبل الحادث 
 
 Tue Nov 10, 2009 7:18am 
 
 
 

واشنطن (رويترز) - قال مسؤولون أمريكيون ان أجهزة المخابرات االمريكية علمت 
أن نضال مالك حسن الطبيب النفسي بالجيش االمريكي كان على اتصال باسالمي 

متعاطف مع تنظيم القاعدة وانها نقلت هذه المعلومات للسلطات قبل أن يطلق الميجر 
حسن النار على زمالئه مما أسفر عن مقتل 13 شخصا في تكساس االسبوع الماضي.

 
وقال المسؤولون ان المخابرات كانت تراقب االتصاالت التي يجريها رجل دين في 

اليمن يدعى أنور العولقي ويعرف عنه أنه مناهض للواليات المتحدة ومتعاطف مع 
 تنظيم القاعدة عندما رصدوا اتصاالت أجراها في أواخر العام الماضي مع حسن.

 
 

وأضافوا أن هذه المعلومات عرضت على السلطات االتحادية التي رأت أن كتابات 
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لهجوم أو أنه يتبع تعليمات من أحد.
 
 
 

وقال مسؤوالن بالحكومة ان السلطات قررت محاكمة حسن في محكمة عسكرية بعد 
حادث اطالق النار في قاعدة فورت هود والذي أصيب فيه 30 شخصا اخرون.

 
 
 

وحسن مسلم من أصل فلسطيني ومولود بالواليات المتحدة.
 
 

وخالل قيام مسؤولين بالجيش وبمكتب التحقيقات االتحادي باطالع مشرعين بارزين على 
االحداث في ساعة متأخرة من مساء يوم االثنين ومن خالل تعليقات أخرى أدلى بها عدة 

مسؤولين بدا أن أجهزة الحكومة تسعى جاهدة لتجنب توجيه اللوم لها لالخفاق في 
منع وقوع الهجوم.

 
 
 

وقال مسؤول بالمخابرات "ما من شيء في هذه المرحلة يدل على أن السي.اي. ايه (جهاز 
المخابرات االمريكي) جمع معلومات متصلة بهذه الواقعة ثم تباطأ في اتخاذ اجراء."

 
 
 

وطلب المسؤولون االمريكيون عدم نشر اسمائهم نظرا لحساسية االمر.
 
 
 

وفي رسالة الى مدير المخابرات الوطنية دينيس بلير ورؤساء مكتب التحقيقات 
االتحادي وجهاز السي.اي.ايه ووكالة االمن القومي طلب بيت هوكسترا زعيم 

الجمهوريين في لجنة المخابرات بمجلس النواب االحتفاظ بالمعلومات التي حصلت 
عليها أجهزة المخابرات بخصوص حسن. 

 
 
 

وقال هوكسترا في بيان "أعتقد أن أعضاء اللجنة بالكامل من الحزبين سيريدون فحص 
المعلومات المتصلة بهذا الهجوم ومعرفة ما الذي فعلته الوكاالت التي حصلت على هذه 

المعلومات ومن الذي تم ابالغه ومن الذي لم يتم ابالغه ولماذا وما الخطوات التي 
تتخذها وكاالت المخابرات االمريكية في ضوء ما تعرفه."

 
 

وقال مكتب بلير انه على اتصال بأعضاء في الكونجرس وانه سيضمن اجراء 
محاسبة كاملة.

 
 

http://alflojaweb.com/vb/showthread.php?t=91912



 
وتعيد مالحظات هوكسترا الى االذهان االسئلة التي أثيرت بعد هجمات 11 سبتمبر 

أيلول عن سبب اخفاق أجهزة المخابرات االمريكية ووكاالت تطبيق القانون في منع حدوث 
الهجمات بطائرات مخطوفة على مركز التجارة العالمي ومبنى وزارة الدفاع ( البنتاجون).

 

#  2 
  

 منذ يوم مضى 

  قاتل
طالب في كلية الفلوجة االسالمية

المشاركات:  
 661

 

 
 ا ًجزاك اهللا خير

 
  أرشيف الجهادصفحة الشيخ أنور العولقي على

 
http://www.jarchive.info/categories.php?cat_id=262 

 

 

#  3 
  

 منذ 22 ساعات 

  البرآءالجزائري
طالب في كلية الفلوجة االسالمية

الدولة: بالد المغرب اإلسالمي 
المشاركات: 6,045 

 

 بارك اهللا فيك
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 منتدى الحدث ( قضايا األمة اإلسالمية)>  ::: المنتديات العامة :::>  منتديات الفلوجة اإلسالمية

 
 » الموضوع التالي | الموضوع السابق «

 
تعليمات المشاركة 

 إضافة مواضيع جديدةال تستطيع
 الرد على المواضيعال تستطيع
 إرفاق ملفاتال تستطيع
 تعديل مشاركاتكال تستطيع

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

قوانين المنتدى
االنتقال السريع 
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