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االتقارريیرراالتقارريیرروووواالبيیاناتتاالبيیاناتتأأررشيیففأأررشيیفف>>االجهھادداالجهھاددمررااسليمررااسليووإإصددااررااتتووإإصددااررااتتبيیاناتتبيیاناتتمنتددىىمنتددىى>>~~¤¤االعــامةاالعــامةااألقسـاممااألقسـامم¤¤~~>>االمجاهھھھدديینناالمجاهھھھدديیننأأنصاررأأنصاررشبكةشبكة

ااإلعالميااإلعالميلإلنتاججلإلنتاججاالبيیضاءاالبيیضاءاالمناررةةاالمناررةةمؤؤسسةمؤؤسسةأأررشيیففأأررشيیفف>>االشامماالشاممألهھھھللألهھھھللاالنصررةةاالنصررةةجبهھُةجبهھُةأأررشيیففأأررشيیفف>>
لنفيیررإإعالننإإعالننإإعالننإإعالنن::االنصررةةاالنصررةةاالنصررةةاالنصررةةجبهھةجبهھةجبهھةجبهھة لنفيیرراا لنفيیرراا لنفيیرراا ًاا ًرردداا ًرردداا ًرردداا االحوولةاالحوولةاالحوولةاالحوولةمجززررةةمجززررةةمجززررةةمجززررةةعلىعلىعلىعلىرردداا

ااسممااسمم ااسمم االعضوواالعضوواالعضوو حفظظحفظظ االبيیاناتت؟االبيیاناتت؟

كلمةكلمة تسجيیللتسجيیلل االددخووللاالددخووللاالمرروورراالمرروورر

االتقوويیمماالتقوويیمماالتقوويیمماالتقوويیمماالتسجيیللاالتسجيیللاالتسجيیللاالتسجيیلل

33مننمنن11صفحةصفحة »»ااألخيیررةةااألخيیررةة>>1122

االمووضووععاالمووضووععاالمووضووععاالمووضووعععررضضعررضضعررضضعررضضاانووااععاانووااععاانووااععاانووااععاالمووضووععاالمووضووععاالمووضووععاالمووضووععأأددووااتتأأددووااتتأأددووااتتأأددووااتت  مقررووءةةمقررووءةةمقررووءةةمقررووءةةغيیررغيیررغيیررغيیررمشارركةمشارركةمشارركةمشارركةأأووللأأووللأأووللأأووللعررضضعررضضعررضضعررضض

3131 --0505 --20122012

مؤؤسسةمؤؤسسةمؤؤسسةمؤؤسسة االمناررةةاالمناررةةاالمناررةةاالمناررةة االبيیضاءاالبيیضاءاالبيیضاءاالبيیضاء لإلنتاججلإلنتاججلإلنتاججلإلنتاجج ااإلعالميااإلعالميااإلعالميااإلعالمي
مررااسللمررااسلل   

لمشارركاتت لمشارركاتتاا لمشارركاتتاا لمشارركاتتاا اا :: 378378
ددعاءددعاء :: 11
تممتمم االددعاءاالددعاء لهھلهھ 11 ,, 980980 مررةةمررةة فيفي 326326 مشارركةمشارركة

لنصررةةجبهھةجبهھةجبهھةجبهھة لنصررةةاا لنصررةةاا لنصررةةاا نفيیررإإعالننإإعالننإإعالننإإعالنن::اا ل نفيیرراا ل نفيیرراا ل نفيیرراا ل ًاا اا ًرردد اا ًرردد اا ًرردد اا االحوولةاالحوولةاالحوولةاالحوولةمجززررةةمجززررةةمجززررةةمجززررةةعلىعلىعلىعلىرردد

الرَّحيمالرَّحيمالرَّمحنالرَّمحناهللاهللابسمبسم

....الشَّاِمالشَّاِمُمجاهديُمجاهديمنمنالشَّامالشَّامألهِلألهِل

وتوفيقهوتوفيقهاهللاهللابعونبعون

اإلعالمياإلعالميلإلنتاجلإلنتاجالبيضاءالبيضاءاملنارةاملنارةمؤسسةمؤسسة--النصرةالنصرةجبهةجبهة
مُُ متقـــدِّ ::تقـــدِّ

::صوتيةصوتيةكلمةكلمة
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النفريالنفريإعالنإعالن
وسّددهوسّددهاهللاهللاحفظهحفظهاجلواليناجلوالينحممدحممدأبوأبوالفاتحالفاتحلـلـ

::اإلصداراإلصدارهذاهذايفيف

والنساءوالنساءاألطفالاألطفالقتلقتلصورصوركاجلميعكاجلميعوشاهدمتوشاهدمت،،احلولةاحلولةيفيفالنظامالنظامارتكبهاارتكبهااليتاليتاملجزرةاملجزرةأمساعكمأمساعكمإىلإىلبلغبلغلقدلقد--

..بالسكاكنيبالسكاكنيذحبًاذحبًا

..املجزرةاملجزرةعلىعلىورّدكمورّدكم،،غضبتكمغضبتكمينتظرونينتظروناإلسالماإلسالمأبناءأبناءإنإناجلبهةاجلبهةجنودجنوديايا--

..نارًانارًاعدوكمعدوكمعلىعلىأشعلوهاأشعلوهااجلهاداجلهادأهلأهليايا--

أالأال....دماءهمدماءهماجلارياتاجلارياتالدماءالدماءتلكتلكفلتكنفلتكنأالأال....احلصىاحلصىالدماءالدماءجتّرجتّرحىتحىتالسطةالسطةيتركوايتركواالالأنأنأقسمواأقسموالقدلقد--

..دماءهمدماءهماجلارياتاجلارياتالدماءالدماءتلكتلكفلتكنفلتكن

..أعناقكمأعناقكميفيفأمانةأمانةالشامالشامأطفالأطفالدماءدماء،،مكانمكانكلكليفيفاإلسالماإلسالمأهلأهليايا--

االكلمةاالكلمةاالكلمةاالكلمةرروواابططرروواابططرروواابططرروواابطط

::االرروواابططاالرروواابططاالرروواابططاالرروواابططلجميیعلجميیعلجميیعلجميیعاالسرراالسرراالسرراالسرركلمةكلمةكلمةكلمة

alnasralnasr--99reebreeb

عاليیةعاليیةعاليیةعاليیةجووددةةجووددةةجووددةةجووددةة
44..3434MBMB
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httphttp::////depositfilesdepositfiles..comcom//filesfiles//xhuhkaxhuhka77fcfc
httphttp::////wwwwww..badongobadongo..comcom//filefile//2720684927206849
httphttp::////wwwwww..badongobadongo..comcom//filefile//2720684827206848
httphttp::////depositfilesdepositfiles..comcom//filesfiles//axrsspaxrssp1212oo
httphttp::////depositfilesdepositfiles..comcom//filesfiles//aoypxpaoypxp2626kk

httphttp::////oronoron..comcom//rcxevonrcxevon88yy0505aa

جووااللجووااللجووااللجوواالل
11..0000MBMB

httphttp::////wwwwww..almoonalmoon..netnet//upup//uploadsuploads//1338489496113384894961..rarrar
httphttp::////wwwwww..aa77nn22..comcom//upup//dodo..phpphp??idid==8686

httphttp::////upup..toptop44toptop..netnet//downloadfdownloadf--toptop44......0451104511--rarrar..htmlhtml
httphttp::////wwwwww..badongobadongo..comcom//filefile//2720642027206420
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::كووددكوودد

## syriasyria   ## jihadjihad   ## nosrahnosrah   ## islamicSpringislamicSpring   ## freedomfreedom

واملسلمنيواملسلمنياإلسالماإلسالملنصرةلنصرةالنصرةالنصرةجبهةجبهةوفقوفقاللهّماللهّم
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  ##22  

لددعاءقامووااقامووااأأعضاءأأعضاء8 ا لددعاءب ا ـب ـل لمناررةةمؤؤسسةمؤؤسسةل لمناررةةاا لبيیضاءاا لبيیضاءاا لمشارركةعلىعلىااإلعالميااإلعالميلإلنتاججلإلنتاججاا لمشارركةاا لمفيیددةةاا لمفيیددةةاا :اا

,)2012-06-01( اابووعبيیددةة,)2012-06-01( االنجدديياابوواالووليیدد,)2012-06-02( 2012مسلمة,)2012-06-01( االكنانةااررضضمجاهھھھدد,)2012-06-01( أأبووعبدداالررحمنن
)2012-06-02( االيیقيینننــوورر,)2012-06-06( عمرر,)2012-06-01( االمجاهھھھدديیننيیووتيیووبب

0101 --0606 --20122012

اابوواالووليیدداابوواالووليیدداابوواالووليیدداابوواالووليیدد االنجدديياالنجدديياالنجدديياالنجدديي
االلهھممااللهھممااللهھممااللهھمم يیسرريیسرريیسرريیسرر اامررههاامررههاامررههاامررهه   

لمشارركاتت لمشارركاتتاا لمشارركاتتاا لمشارركاتتاا اا :: 11 ,, 863863
ددعاءددعاء :: 11 ,, 552552
تممتمم االددعاءاالددعاء لهھلهھ 11 ,, 096096 مررةةمررةة فيفي 576576 مشارركةمشارركة

الرَّحيمالرَّحيمالرَّمحنالرَّمحناهللاهللابسمبسم

....الشَّاِمالشَّاِمُمجاهديُمجاهديمنمنالشَّامالشَّامألهِلألهِل

وتوفيقهوتوفيقهاهللاهللابعونبعون

اإلعالمياإلعالميلإلنتاجلإلنتاجالبيضاءالبيضاءاملنارةاملنارةمؤسسةمؤسسة--النصرةالنصرةجبهةجبهة
مُُ متقـــدِّ ::تقـــدِّ

::صوتيةصوتيةكلمةكلمة

النفريالنفريإعالنإعالن
وسّددهوسّددهاهللاهللاحفظهحفظهاجلواليناجلوالينحممدحممدأبوأبوالفاتحالفاتحلـلـ

::اإلصداراإلصدارهذاهذايفيف
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والنساءوالنساءاألطفالاألطفالقتلقتلصورصوركاجلميعكاجلميعوشاهدمتوشاهدمت،،احلولةاحلولةيفيفالنظامالنظامارتكبهاارتكبهااليتاليتاملجزرةاملجزرةأمساعكمأمساعكمإىلإىلبلغبلغلقدلقد--

..بالسكاكنيبالسكاكنيذحبًاذحبًا

..املجزرةاملجزرةعلىعلىورّدكمورّدكم،،غضبتكمغضبتكمينتظرونينتظروناإلسالماإلسالمأبناءأبناءإنإناجلبهةاجلبهةجنودجنوديايا--

..نارًانارًاعدوكمعدوكمعلىعلىأشعلوهاأشعلوهااجلهاداجلهادأهلأهليايا--

أالأال....دماءهمدماءهماجلارياتاجلارياتالدماءالدماءتلكتلكفلتكنفلتكنأالأال....احلصىاحلصىالدماءالدماءجتّرجتّرحىتحىتالسطةالسطةيتركوايتركواالالأنأنأقسمواأقسموالقدلقد--

..دماءهمدماءهماجلارياتاجلارياتالدماءالدماءتلكتلكفلتكنفلتكن

..أعناقكمأعناقكميفيفأمانةأمانةالشامالشامأطفالأطفالدماءدماء،،مكانمكانكلكليفيفاإلسالماإلسالمأهلأهليايا--

httpshttps::////wwwwww..youtubeyoutube..comcom//watchwatch??vv==qIBqIB00pzBpzB__BNEBNEاليوتيوباليوتيوبعلىعلىاملباشراملباشرلالستماعلالستماع

االكلمةاالكلمةاالكلمةاالكلمةرروواابططرروواابططرروواابططرروواابطط

عاليیةعاليیةعاليیةعاليیةجووددةةجووددةةجووددةةجووددةة
44..3434MBMB

httphttp::////archivearchive..orgorg//downloaddownload//NfeerNfeer__NoNo......ratrat__alholaalhola..mpmp33

جووااللجووااللجووااللجوواالل
11..0000MBMB

httphttp::////archivearchive..orgorg//downloaddownload//NfeerNfeer__NoNo......alholaalhola__mobmob..mpmp33

ااالررشيیففااالررشيیففااالررشيیففااالررشيیففعلىعلىعلىعلىاالصفحةاالصفحةاالصفحةاالصفحة
httphttp::////archivearchive..orgorg//detailsdetails//NfeerNfeer__NosraNosra
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  ##33  

  ##44  

واملسلمنيواملسلمنياإلسالماإلسالملنصرةلنصرةالنصرةالنصرةجبهةجبهةوفقوفقاللهّماللهّم

لددعاءقامووااقامووااأأعضاءأأعضاء5 ا لددعاءب ا ـب ـل يیددل لوول بوواا يیدداا لوول بوواا لنجدديياا لنجدديياا لمشارركةعلىعلىاا لمشارركةاا لمفيیددةةاا لمفيیددةةاا :اا

)2012-06-02( االيیقيینننــوورر,)2012-06-01( االززحووففرريیاحح,)2012-06-01( االمجاهھھھدديیننيیووتيیووبب,)2012-06-01( االحنبليبكرر,)2012-06-02( 2012مسلمة

0101 --0606 --20122012

غرريیببغرريیببغرريیببغرريیبب فيفيفيفي االحيیاةةاالحيیاةةاالحيیاةةاالحيیاةة
االلهھممااللهھممااللهھممااللهھمم أأررززقهھأأررززقهھأأررززقهھأأررززقهھ ررؤؤيیةررؤؤيیةررؤؤيیةررؤؤيیة ووجهھككووجهھككووجهھككووجهھكك االكرريیمماالكرريیمماالكرريیمماالكرريیمم   

لمشارركاتت لمشارركاتتاا لمشارركاتتاا لمشارركاتتاا اا :: 55 ,, 677677
ددعاءددعاء :: 675675
تممتمم االددعاءاالددعاء لهھلهھ 11 ,, 993993 مررةةمررةة فيفي 11 ,, 414414 مشارركةمشارركة

إإرركبيإإرركبيإإرركبيإإرركبيهللاهللاهللاهللاخيیللخيیللخيیللخيیلليیايیايیايیا

االحمدداالحمدداالحمدداالحمددوو@وو@وو@وو@أأكبررأأكبررأأكبررأأكبررهللاهللاهللاهللا

لذذيیننااألعضاءااألعضاء لذذيینناا لددعاءقامووااقاموواااا ا لددعاءب ا ـب ـل لحيیاةةفيفيغرريیببغرريیببل ةةاا ا لحيی لمشارركةعلىعلىاا لمشارركةاا لمفيیددةةاا لمفيیددةةاا :اا

)2012-06-01( االمجاهھھھدديیننيیووتيیووبب

0101 --0606 --20122012

بكرربكرربكرربكرر االحنبلياالحنبلياالحنبلياالحنبلي
أأنصاررييأأنصارريي   

لمشارركاتتاالمشارركاتت لمشارركاتتاا لمشارركاتتاا اا :: 167167
ددعاءددعاء :: 1919
تممتمم االددعاءاالددعاء لهھلهھ 7171 مررةةمررةة فيفي 4545 مشارركةمشارركة

الرَّحيمالرَّحيمالرَّمحنالرَّمحناهللاهللابسمبسم
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....الشَّاِمالشَّاِمُمجاهديُمجاهديمنمنالشَّامالشَّامألهِلألهِل

وتوفيقهوتوفيقهاهللاهللابعونبعون

اإلعالمياإلعالميلإلنتاجلإلنتاجالبيضاءالبيضاءاملنارةاملنارةمؤسسةمؤسسة--النصرةالنصرةجبهةجبهة
مُُ متقـــدِّ ::تقـــدِّ

::صوتيةصوتيةكلمةكلمة

النفريالنفريإعالنإعالن
وسّددهوسّددهاهللاهللاحفظهحفظهاجلواليناجلوالينحممدحممدأبوأبوالفاتحالفاتحلـلـ

::اإلصداراإلصدارهذاهذايفيف

والنساءوالنساءاألطفالاألطفالقتلقتلصورصوركاجلميعكاجلميعوشاهدمتوشاهدمت،،احلولةاحلولةيفيفالنظامالنظامارتكبهاارتكبهااليتاليتاملجزرةاملجزرةأمساعكمأمساعكمإىلإىلبلغبلغلقدلقد--

..بالسكاكنيبالسكاكنيذحبًاذحبًا

..املجزرةاملجزرةعلىعلىورّدكمورّدكم،،غضبتكمغضبتكمينتظرونينتظروناإلسالماإلسالمأبناءأبناءإنإناجلبهةاجلبهةجنودجنوديايا--

..نارًانارًاعدوكمعدوكمعلىعلىأشعلوهاأشعلوهااجلهاداجلهادأهلأهليايا--

أالأال....دماءهمدماءهماجلارياتاجلارياتالدماءالدماءتلكتلكفلتكنفلتكنأالأال....احلصىاحلصىالدماءالدماءجتّرجتّرحىتحىتالسطةالسطةيتركوايتركواالالأنأنأقسمواأقسموالقدلقد--

..دماءهمدماءهماجلارياتاجلارياتالدماءالدماءتلكتلكفلتكنفلتكن
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..أعناقكمأعناقكميفيفأمانةأمانةالشامالشامأطفالأطفالدماءدماء،،مكانمكانكلكليفيفاإلسالماإلسالمأهلأهليايا--

االكلمةاالكلمةاالكلمةاالكلمةرروواابططرروواابططرروواابططرروواابطط

عاليیةعاليیةعاليیةعاليیةجووددةةجووددةةجووددةةجووددةة
44..3838MBMB

httphttp::////archivearchive..orgorg//downloaddownload//mjzartmjzart__holahola//mjzmjz11..mpmp33
httphttp::////iaia600801600801..usus..archivearchive..orgorg//1818//itit ......__holahola//mjzmjz11..mpmp33

جووااللجووااللجووااللجوواالل
11..0909MBMB

httphttp::////archivearchive..orgorg//downloaddownload//mjzartmjzart__holahola//mjzmjz22..mpmp33
httphttp::////iaia600801600801..usus..archivearchive..orgorg//1818//itit ......__holahola//mjzmjz22..mpmp33

ااألررشيیففااألررشيیففااألررشيیففااألررشيیففعلىعلىعلىعلىاالصفحةاالصفحةاالصفحةاالصفحة
httphttp::////archivearchive..orgorg//detailsdetails//mjzartmjzart__holahola

::كووددكوودد

## syriasyria   ## jihadjihad   ## nosrahnosrah   ## islamicSpringislamicSpring   ## freedomfreedom

واملسلمنيواملسلمنياإلسالماإلسالملنصرةلنصرةالنصرةالنصرةجبهةجبهةوفقوفقاللهّماللهّم

االنصررةةاالنصررةةاالنصررةةاالنصررةةجبهھةجبهھةجبهھةجبهھةلووااءلووااءلووااءلووااءتحتتتحتتتحتتتحتتاالشامماالشامماالشامماالشاممألررضضألررضضألررضضألررضضاالنفيیرراالنفيیرراالنفيیرراالنفيیررليليليليهللاهللاهللاهللايیيیسرريیيیسرريیيیسرريیيیسررأأننأأننأأننأأننليليليليتددعووننتددعووننتددعووننتددعووننأأننأأننأأننأأننبا@با@با@با@أأسألكممأأسألكممأأسألكممأأسألكممإإخووااننإإخووااننإإخووااننإإخووااننيیايیايیايیا
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  ##55  

  ##66  

لددعاءقامووااقامووااأأعضاءأأعضاء2 ا لددعاءب ا ـب ـل لحنبليبكرربكررل لحنبلياا لمشارركةعلىعلىاا لمشارركةاا لمفيیددةةاا لمفيیددةةاا :اا

)2012-06-01( االمجاهھھھدديیننيیووتيیووبب,)2012-06-02( 2012مسلمة

0101 --0606 --20122012

يیووتيیووببيیووتيیووببيیووتيیووببيیووتيیووبب االمجاهھھھدديینناالمجاهھھھدديینناالمجاهھھھدديینناالمجاهھھھدديینن
أأنصاررييأأنصارريي مجتهھددمجتهھدد   

لمشارركاتتاالمشارركاتت لمشارركاتتاا لمشارركاتتاا اا :: 719719
ددعاءددعاء :: 11 ,, 847847
تممتمم االددعاءاالددعاء لهھلهھ 379379 مررةةمررةة فيفي 196196 مشارركةمشارركة

يیووتيیووببيیووتيیووببيیووتيیووببيیووتيیووببمباشررةةمباشررةةمباشررةةمباشررةةلمشاهھھھددةةلمشاهھھھددةةلمشاهھھھددةةلمشاهھھھددةة
ToTo watchwatch onon YouTubeYouTube

httphttp::////wwwwww..youtubeyoutube..comcom//watchwatch__popuppopup??vv==tXOyLYTngbItXOyLYTngbI

للتحميیللللتحميیللللتحميیللللتحميیلل
DOWNLOADDOWNLOAD

rarrarلملفاتتلملفاتتلملفاتتلملفاتتاالسرراالسرراالسرراالسرركلمةكلمةكلمةكلمة
mslmmslm##33

rarrar
99..22 MBMB

httphttp::////wwwwww..mediafiremediafire..comcom//??bocsxhbocsxh584584ww88oekaoeka
httphttp::////wwwwww..uploadonalluploadonall..comcom//filesfiles//1212HH938938OO00//jbhjbh22nfirnfir..rarrar

ااررشيیففااررشيیففااررشيیففااررشيیفف
wmvwmv

1919..22 MBMB
httphttp::////archivearchive..orgorg//downloaddownload//jphjph22nfirnfir//jbhjbh22nfirnfir..wmvwmv

rarrar
99..22 MBMB

httphttp::////archivearchive..orgorg//downloaddownload//jphjph22nfirnfir//jbhjbh22nfirnfir..rarrar

ااألررشيیففااألررشيیففااألررشيیففااألررشيیففصفحةصفحةصفحةصفحة
httphttp::////archivearchive..orgorg//detailsdetails//jphjph22nfirnfir

االمجاهھھھدديینناالمجاهھھھدديینناالمجاهھھھدديینناالمجاهھھھدديیننإلخوواانكممإلخوواانكممإلخوواانكممإلخوواانكممااددعووااااددعووااااددعووااااددعوواا

لذذيیننااألعضاءااألعضاء لذذيینناا لددعاءقامووااقاموواااا ا لددعاءب ا ـب ـل لمجاهھھھدديیننيیووتيیووببيیووتيیووببل لمجاهھھھدديینناا لمشارركةعلىعلىاا لمشارركةاا لمفيیددةةاا لمفيیددةةاا :اا

)2012-06-02( 2012مسلمة

0101 --0606 --20122012
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نووررنووررنووررنوورر االتووحيیدداالتووحيیدداالتووحيیدداالتووحيیدد 8383
أأنصاررييأأنصارريي مجتهھددمجتهھدد   

لمشارركاتتاالمشارركاتت لمشارركاتتاا لمشارركاتتاا اا :: 694694
ددعاءددعاء :: 253253
تممتمم االددعاءاالددعاء لهھلهھ 910910 مررةةمررةة فيفي 397397 مشارركةمشارركة

الرَّحيمالرَّحيمالرَّمحنالرَّمحناهللاهللابسمبسم

....الشَّاِمالشَّاِمُمجاهديُمجاهديمنمنالشَّامالشَّامألهِلألهِل

وتوفيقهوتوفيقهاهللاهللابعونبعون

اإلعالمياإلعالميلإلنتاجلإلنتاجالبيضاءالبيضاءاملنارةاملنارةمؤسسةمؤسسة--النصرةالنصرةجبهةجبهة
مُُ متقـــدِّ ::تقـــدِّ

::صوتيةصوتيةكلمةكلمة

النفريالنفريإعالنإعالن
وسّددهوسّددهاهللاهللاحفظهحفظهاجلواليناجلوالينحممدحممدأبوأبوالفاتحالفاتحلـلـ

االكلمةاالكلمةاالكلمةاالكلمةرروواابططرروواابططرروواابططرروواابطط

عاليیةعاليیةعاليیةعاليیةجووددةةجووددةةجووددةةجووددةة
44..44MBMB

httphttp::////archivearchive..orgorg//downloaddownload//jabhatjabhat--nn......ratrat__alholaalhola..mpmp33

جووااللجووااللجووااللجوواالل
11..11MBMB

httphttp::////archivearchive..orgorg//downloaddownload//jabhatjabhat--nusranusra__nafirnafir//mjzratmjzrat__alholaalhola__mobmob..mpmp33
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httphttp::////archivearchive..orgorg//downloaddownload//jabhatjabhat--nusranusra__nafirnafir//mjzratmjzrat__alholaalhola__mobmob..mpmp33

ااألررشيیففااألررشيیففااألررشيیففااألررشيیففعلىعلىعلىعلىاالصفحةاالصفحةاالصفحةاالصفحة

httphttp::////archivearchive..orgorg//detailsdetails//jabhatjabhat--nusranusra__nafirnafir

املباشرةاملباشرةلإلستماعلإلستماع

httpshttps::////wwwwww..youtubeyoutube..comcom//watchwatch??vv==kjblkjbl99WUGsNQWUGsNQ

واملسلمنيواملسلمنياإلسالماإلسالملنصرةلنصرةالنصرةالنصرةجبهةجبهةوفقوفقاللهّماللهّم
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  ##77  

  ##88  

  ##99  

  ##1010  

لددعاءقامووااقامووااأأعضاءأأعضاء2 ا لددعاءب ا ـب ـل لتووحيیددنووررنووررل لتووحيیدداا لمشارركةعلىعلى83اا لمشارركةاا لمفيیددةةاا لمفيیددةةاا :اا

)2012-06-02( 2012مسلمة,)2012-06-02( االمصرريييیززيیددأأبوو

0101 --0606 --20122012

)) غرريیببغرريیببغرريیببغرريیبب ((
مشررففمشررفف   

لمشارركاتت لمشارركاتتاا لمشارركاتتاا لمشارركاتتاا اا :: 33 ,, 547547
ددعاءددعاء :: 11 ,, 724724
تممتمم االددعاءاالددعاء لهھلهھ 33 ,, 514514 مررةةمررةة فيفي 983983 مشارركةمشارركة

االشامماالشامماالشامماالشاممأأررضضأأررضضأأررضضأأررضضفيفيفيفياالمووحدديینناالمووحدديینناالمووحدديینناالمووحدديیننأأمللأأمللأأمللأأمللهللاهللاهللاهللانصررنصررنصررنصرر
))االـنـــصــــررةةاالـنـــصــــررةةاالـنـــصــــررةةاالـنـــصــــررةةجــبــهھـــةجــبــهھـــةجــبــهھـــةجــبــهھـــة((وواالشررففوواالشررففوواالشررففوواالشررففاالعززاالعززاالعززاالعززجبهھةجبهھةجبهھةجبهھة

0101 --0606 --20122012

)) غرريیببغرريیببغرريیببغرريیبب ((
مشررففمشررفف   

لمشارركاتت لمشارركاتتاا لمشارركاتتاا لمشارركاتتاا اا :: 33 ,, 547547
ددعاءددعاء :: 11 ,, 724724
تممتمم االددعاءاالددعاء لهھلهھ 33 ,, 514514 مررةةمررةة فيفي 983983 مشارركةمشارركة

ااالططفالل؟ااالططفالل؟ااالططفالل؟ااالططفالل؟ااستغاثاتتااستغاثاتتااستغاثاتتااستغاثاتتسمعتكممسمعتكممسمعتكممسمعتكممأأماأأماأأماأأما
ً ًفصــبــــرراا ًفصــبــــرراا ًفصــبــــرراا ......صبـــــررااصبـــــررااصبـــــررااصبـــــرراابنيیتيبنيیتيبنيیتيبنيیتييیــــــــايیــــــــايیــــــــايیــــــــافصــبــــرراا
هللاهللاهللاهللاعلىعلىعلىعلىتأليیاتأليیاتأليیاتأليیايیكووننيیكووننيیكووننيیكووننأأننأأننأأننأأننفلووالفلووالفلووالفلووال
أأررىىأأررىىأأررىىأأررىىأأنيأأنيأأنيأأنيهللاهللاهللاهللاببببببببأأقسممأأقسممأأقسممأأقسممأأننأأننأأننأأننلكددتتلكددتتلكددتتلكددتت
ناظظررييناظظررييناظظررييناظظررييأأماممأأماممأأماممأأمامميیترراائىيیترراائىيیترراائىيیترراائىبشارربشارربشارربشاررمصررععمصررععمصررععمصررعع

----------
محمددمحمددمحمددمحمددأأبووأأبووأأبووأأبوواالفاتحاالفاتحاالفاتحاالفاتحااألميیررااألميیررااألميیررااألميیررهللاهللاهللاهللاحفظظحفظظحفظظحفظظ

ددماءهھھھممددماءهھھھممددماءهھھھممددماءهھھھمماالجارريیاتتاالجارريیاتتاالجارريیاتتاالجارريیاتتاالددماءاالددماءاالددماءاالددماءتلككتلككتلككتلككفلتكننفلتكننفلتكننفلتكننأأالأأالأأالأأال

لددعاءقامووااقامووااأأعضاءأأعضاء2 ا لددعاءب ا ـب ـل لمشارركةعلىعلى)غرريیببغرريیبب(ل لمشارركةاا لمفيیددةةاا لمفيیددةةاا :اا

)2012-06-02( 2012مسلمة,)2012-06-01( االكنانيددجانةأأبوو

0101 --0606 --20122012

بووناصرربووناصرربووناصرربووناصرر
أأنصاررييأأنصارريي   

لمشارركاتت لمشارركاتتاا لمشارركاتتاا لمشارركاتتاا اا :: 99
ددعاءددعاء :: 11
تممتمم االددعاءاالددعاء لهھلهھ مررةةمررةة ووااحددةةووااحددةة فيفي مشارركةمشارركة ووااحددةةووااحددةة

االمعتدديینناالمعتدديینناالمعتدديینناالمعتدديیننعلىعلىعلىعلىسوورريیاسوورريیاسوورريیاسوورريیاشعببشعببشعببشعببتنصررتنصررتنصررتنصررأأننأأننأأننأأننووااإلكررااممووااإلكررااممووااإلكررااممووااإلكرراامماالجالللاالجالللاالجالللاالجالللذذااذذااذذااذذاايیايیايیايیايیضامميیضامميیضامميیضاممالالالالاالذذيياالذذيياالذذيياالذذييووملكككووملكككووملكككووملكككيیرراامميیرراامميیرراامميیررااممالالالالاالذذيياالذذيياالذذيياالذذييبعززككبعززككبعززككبعززككنسألككنسألككنسألككنسألككإإناإإناإإناإإناااللهھممااللهھممااللهھممااللهھمم
المم المماالظُظ المماالظُظ المماالظُظ ..االظُظ
ااميیيیننااميیيیننااميیيیننااميیيیننااللهھممااللهھممااللهھممااللهھمم

0101 --0606 --20122012

أأبووعبدداالررحمننأأبووعبدداالررحمننأأبووعبدداالررحمننأأبووعبدداالررحمنن
أأنصاررييأأنصارريي   

لمشارركاتتاالمشارركاتت لمشارركاتتاا لمشارركاتتاا اا :: 156156
ددعاءددعاء :: 9292
تممتمم االددعاءاالددعاء لهھلهھ 8585 مررةةمررةة فيفي 5656 مشارركةمشارركة



جبهھة االنصرةة : إإعالنن االنفيیر ررددااً على مجزررةة االحولة - شبكة أأنصارر االمجاهھھھديین13

May 6, 2013 3:46:50 PMhttp://as-ansar.com/vb/showthread.php?t=62833

""قريباقريباونراهونراهبعيدابعيدايرونهيرونهإنهمإنهم""

االشامماالشامماالشامماالشاممبالددبالددبالددبالددفيفيفيفيووأأعوواانهھممووأأعوواانهھممووأأعوواانهھممووأأعوواانهھمماالنصيیرريیةاالنصيیرريیةاالنصيیرريیةاالنصيیرريیةددماءددماءددماءددماءأأجررييأأجررييأأجررييأأجررييااللهھممااللهھممااللهھممااللهھمم

  ))غرريیببغرريیببغرريیببغرريیبب((بووااسططةبووااسططةبووااسططةبووااسططةكتبتتكتبتتكتبتتكتبتتااألصليیةااألصليیةااألصليیةااألصليیةاالمشارركةاالمشارركةاالمشارركةاالمشارركة::ااقتباسسااقتباسسااقتباسسااقتباسس
    

ا&طفال؟ا&طفال؟استغاثاتاستغاثات&%$#"!&%$#"!أماأما
......صبـــــراصبـــــرا%$#"!%$#"!يــــــــايــــــــافصــبــــراًفصــبــــراً
ا!ا!#"!#"!%$#"!%$#"!يكونيكونأنأن$#"!$#"!
أرىأرىأنيأنيا!ا!ببأقسمأقسمأنأنلكدتلكدت
ناظريناظريأمامأماميترائىيترائىبشاربشارمصرعمصرع

----------
$#"!$#"!أبوأبوالفاتحالفاتحا$ميرا$ميرا!ا!#"!#"!

دماءهمدماءهمالجارياتالجارياتالدماءالدماء#"!#"!%$#"!%$#"!أ!أ!

33مننمنن11صفحةصفحة »»ااألخيیررةةااألخيیررةة>>1122

االمشارركةاالمشارركةتعليیماتتتعليیماتت

جدديیددةةجدديیددةةمووااضيیعمووااضيیعإإضافةإإضافةتستططيیعتستططيیعتستططيیعتستططيیعالالالال
االمووااضيیعاالمووااضيیععلىعلىاالرردداالررددتستططيیعتستططيیعتستططيیعتستططيیعالالالال
ملفاتتملفاتتإإررفاققإإررفاققتستططيیعتستططيیعتستططيیعتستططيیعالالالال
مشارركاتككمشارركاتككتعدديیللتعدديیللتستططيیعتستططيیعتستططيیعتستططيیعالالالال

BBBB codecode isisمتاحةمتاحةمتاحةمتاحة
متاحةمتاحةمتاحةمتاحةااالبتساماتتااالبتساماتت

متاحةمتاحةمتاحةمتاحة]]IMGIMG[[كووددكوودد
معططلةمعططلةمعططلةمعططلةHTMLHTMLكووددكوودد

ااألنصاررااألنصاررميیثاققميیثاقق

االسرريیعاالسرريیعااالنتقاللااالنتقالل
         أأررشيیفف مؤؤسسة االمناررةة االبيیضاء لإلنتاجج ااإلعالمي

إإذذهھھھببإإذذهھھھبب

0404ااآلنناالسـاعة ::4545PMPM

اررشبكةشبكةشبكةشبكة-- ااألنصـــارر اررأأنصـ اررأأنصـ اررأأنصـ اهھھھدديیننأأنصـ لمجـ اهھھھدديینناا لمجـ اهھھھدديینناا لمجـ اهھھھدديینناا لمجـ ااألعلىااألعلىااألعلىااألعلى--ااألررشيیففااألررشيیففااألررشيیففااألررشيیفف--اا


