
 

كلمة صوتية هامة حولل ساحة الشام للشيخ الفاتح أبي محمد الجوالني حفظه

اهللا ** قصف عدة حواجز للجيش النصيري في ريف حماة بالدبابات

 جندي20والصواريخ والهاونات ومختلف أنواع الرشاشات وأدى إلى مقتلل 

 وإعطااب إعطاب مدفعي شيلكا وراجمة صواريخ ** تفجير مبنى10وإصابة 

يتحصن فيه الجيش في تدمر وسقوط عدد كبير من جنود الطاغية **

استهداف حاجز برغوت بعملية استشهادية في حمص أدت لمقتلل العديد من

الجنود ** قنص شبيح للنظام في حي جوبر بدمشق ** تفجير دبابة بلغم

أرضي ومقتلل طاقمها قرب حي جوبر بدمشق |

 
ألهھھھلل االنصررةة لجبهھة االنصررةة..:: >  االشامم ألهھھھلل االنصررةة لجبهھة االنصررةة منتدديیاتت

االررسميیة االبيیاناتت منتددىى>   ::..االشامم

في ااألمنيیة االعمليیاتت ببعضض تقرريیرر : االنصررةة جبهھة | 297 
مم2013/ 3 آآذذاارر لشهھرر ددمشقق مدديینة

حفظ االبيیاناتت؟ااسم االعضوااسم االعضو

تسجيیل االدخوللكلمة االمروورر

االبحثمشارركاتت االيیومماالتقويماالقرآآنن االكريماالتعليیماتتاالتسجيیل

موااضيیــع مميیــــزةة

[تفرريیغ] ااإلصدداارر االمررئي أأضخمم عمليیة ااستشهھادديیة في بالدد االشامم ||ثأررااً ألهھھھلنا في دديیرر بعلبة- 
وواالحصوويیة||

مؤؤسسة االمأسددةة ااإلعالميیة تقددمم [قصيیددةة رراائعة لنصررةة جبهھة االنصررةة] االشاعرر أأبوو سليیمم االصوومالي- 
حملة تصميیماتت :: نصررةة لمجاهھھھدديي جبهھة االنصررةة ألهھھھلل االشامم منن مجاهھھھدديي االشامم- 
ااعاددهه ررفع االقرراانن االكرريیمم علي ااقوويي سيیررفرر لكلل مشاهھھھيیرر قررااء االعالمم ااالسالمم- 

خاصص بالبيیاناتت االرسميیة لجبهھھة االنصرةة ألهھھھل االشامم منتددىى االبيیاناتت االررسميیة
سميیة لجبهھھة االنصرةة على تويترتنبيیه : االبيیاناتت منقولة من معرفّف االمناررةة االبيیضاء في االشبكاتت االمعتمدةة أأوو من االصفحة االر
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Like 1 دد ددغررِّ 6غررِّ 0

 اانوااعع عرضض االموضوعع أأددووااتت االموضوعع 

 08-04-2013 ,07:26 AM  #1

مررااسلل االمووقع
ناقل بيیاناتت االجبهھھة

 
Dec 2012تارريخ االتسجيیل: 

االجنس:أأخوكم في هللا
324االمشارركاتت: 
0قامم بالدعاء: 
 مشارركة85 مرةة في 112تم االدعاء له 

 | جبهھھة االنصرةة : تقرير ببعض االعمليیاتت ااألمنيیة في مدينة297 

مم2013/ 3ددمشق لشهھھر آآذذاارر 

بسمم هللا االررحمنن االررحيیمم

)297جبهھة االنصررةة – االبيیانن ررقمم (

تقرريیرر ببعضض االعمليیاتت
ااألمنيیة في مدديینة ددمشقق

/3(( شهھرر آآذذاارر 
مم ))2013

االحمدد \ االذذيي جعلل االجهھادد في سبيیلهھ ذذررووةة
االسنامم٬، وواالصالةة وواالسالمم على منن ُبعثث بالسيیفف
دد صلى هللا عليیهھ نا محمَّ ليیررفع منارر ااإلسالمم٬، نبيیِّ
ا ووسلمم٬، ووعلى جميیع ااآللل وواالصحبب االكرراامم٬، أأمَّ

بعدد:

ل دمشق مدينة في ا7منية العمليات ببعض تقرير : النصرة جبهة | 297 ... http://jalnosra.com/vb/showthread.php?t=1297

2 of 7 5/13/13 3:33 PM



فقدد ووفَّقق هللا إإخوواانكمم في ااستخباررااتت جبهھة
هھھھا هللا- لتنفيیذذ االعدديیدد منن االعمليیاتت االنصررةة -أأعززَّ

ااألمنيیة في مدديینة ددمشقق٬، ثأرًراا ألعررااضض
االمسلميینن وواانتقاًما ممَّنن آآذذااهھھھمم ووحارربهھمم٬، ووهھھھذذاا
تقرريیرر ببعضض ما تمم تووثيیقهھ منن تلكك االعمليیاتت في

مم -وو\ االحمدد وواالمنَّة-:2013/ 3شهھرر آآذذاارر 

- ااستهھدداافف سيیاررةة أأمنيّیة جبليیة -نووعع (سانغ1
)- في منططقة667499يیوونغ) لوونن أأخضرر ررقمم (
مم.2013/ 3/ 6االززااهھھھررةة٬، ووذذلكك بتارريیخ 

- تمّم بعوونن هللا ااستهھدداافف إإحددىى سيّیاررااتت ووززيیرر2
االددفاعع (فهھدد جاسمم االفرريیج) في منططقة (رركنن
االدديینن) وومقتلل منن فيیهھا٬، ووقدد تمم ااإلعالنن يیوومهھا

عنن محاوولة ااستهھدداافف ووززيیرر االددفاعع٬، ووذذلكك بتارريیخ
مم.2013/ 3/ 18

- ااستهھدداافف سيیاررةة أأمنيّیة -بيیضاء االلوونن نووعع3
)- في منططقة667513مررسيیددسس ررقمم (

االدديیوواانيیة/االعددوويي تعوودد لخالدد االشماعع ووهھھھوو أأميینن
سرر مجلسس محافظظة ددمشقق ووقدد أأصيیبب إإصابة

/3/ 25بالغة ووقُتلل سائقهھ -وو\ االحمدد-٬، بتارريیخ 
مم.2013

- ااستهھدداافف سيیاررةة جيیشش -نووعع مررسيیددسس4
)- في منططقة385975سووددااء االلوونن ررقمم (

االحلبووني٬، ووقُتلل فيیهھا االمحامي االشبيیح (غاززيي
لكوودد) ووهھھھوو االمستشارر االمددني لووززيیرر االددفاعع

مم.2013/ 3/ 25االسوورريي٬، ووذذلكك بتارريیخ 

- ااستهھدداافف سيیاررةة أأمنيّیة بيیضاء االلوونن -نووعع5
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)- في منططقة بستانن483677مررسيیددسس ررقمم (
االددوورر -االسيیاررةة كانتت فاررغة ووقتت ااالنفجارر-

مم.2013/ 3/ 17بتارريیخ 

- تمّم ززررعع عبووةة في سيیاررةة مررسيیددسس لبنانيیة٬،6
حيیثث قُتلل فيیهھا شبيیح منتمٍم لما يیسمى بـ "حززبب
هللا" عندد بناء ااإلسكانن االعسكرريي٬، ووذذلكك بتارريیخ

مم.2013/ 3/ 28

- ااستهھدداافف سيیاررةة (هھھھووندداايي أأكوورردد) بعبووةة تمّم7
ىى إإلى مقتلل منن فيیهھا ا أأددَّ ززررعهھا بالسيیاررةة٬، ممَّ
ووهھھھوو (خالدد مززعلل) أأميینن عامم ااتحادد االفالحيینن٬،

مم.2013/ 3/ 30ووذذلكك بتارريیخ 

- تمّم ززررعع عبووةة ناسفة في سيیاررةة -نووعع8
)- حيیثث تمم -بفضلل017265مررسيیددسس ررقمم (

هللا- قتلل منن فيیهھا ووهھھھوو شبيیح يیلّقبب بـ (شيیخاني)٬،
مم.2013/ 3/ 31ووذذلكك بتارريیخ 

اسِس الا { وَوهللاُ َغالبٌِب َعَلى أأَْمرِرهِه وَوَلِكننَّ أأَْكَثرَر االنَّ
يَیْعَلُموونَن }

(( َجْبهَھُة االنُّْصرَرةة ))
|| مؤؤسسة االمناررةة االبيیضاء لإلنتاجج ااإلعالمي ||

ال تنسوونا منن صالح ددعائكمم

وواالحمدد \ رربّب االعالميینن
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/4/ 7هھھھـ | 1434 جماددىى ااألوولى 26تارريیخ نشرر االبيیانن: ااألحدد 
مم2013

مرااسل االموقعتوقيیع: 

تنبيیه : جميیع االبيیاناتت منقولة من مرااسل مؤسسة االمناررةة االبيیضاء لإلنتاجج
ااإلعالمي في االشبكاتت االمعتمدةة أأوو من االصفحة االرسميیة لجبهھھة االنصرةة على

تويتر

  

 08-04-2013 ,08:17 AM  #2

اا.إإررهھھھابب
غفر هللا له وولواالديه

 
Feb 2013تارريخ االتسجيیل: 

االجنس:أأخوكم في هللا
28االمشارركاتت: 
0قامم بالدعاء: 
 مشارركة5 مرةة في 5تم االدعاء له 

كثيرا كثيرا !  الحمد و كبيرا أكبر ا! 

  

 09-04-2013 ,07:03 PM  #3

ااسدد االجهھادد
غفر هللا له وولواالديه

 
Apr 2013تارريخ االتسجيیل: 

االجنس:أأخوكم في هللا
16االمشارركاتت: 
0قامم بالدعاء: 

تم االدعاء له مرةة ووااحدةة في مشارركة
ووااحدةة

هللا أأكبرر هللا أأكبرر هللا أأكبرر

  

 17-04-2013 ,06:05 PM  #4
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 Digg del.icio.us StumbleUpon

 Google

اابوو مصعبب
مجهھھودد متميیز في متابعة ااألخبارر

غفر هللا له وولواالديه
 

 
Apr 2013تارريخ االتسجيیل: 

االجنس:أأخوكم في هللا
1,075االمشارركاتت: 
284قامم بالدعاء: 
 مشارركة4 مرةة في 4تم االدعاء له 

 

هللا ااكبرر وو\ االحمدد
االلهھمم مكنن السوودد جبهھة االنصررةة على ااررضض االشامم

االمبارركة

  

موااقع االنشر (االمفضلة)

» االموضوعع االتالي | االموضوعع االسابق «

تعليیماتت االمشارركة

 إإضافة موااضيیع جديدةةال تستطيیع
 االردد على االموااضيیعال تستطيیع
 إإررفاقق ملفاتتال تستطيیع
 تعديل مشارركاتكال تستطيیع

BB code is متاحة
متاحة ااالبتساماتت

متاحة ]IMGكودد [
معطلة HTMLكودد 

قواانيین االمنتدىى
ااالنتقالل االسريع

إإذذهھھھب    منتدىى االبيیاناتت االرسميیة

االموااضيیع االمتشابهھھه

آآخر مشارركةمشارركاتتاالمنتدىىكاتب االموضوععاالموضوعع

 | جبهھھة االنصرةة : تقرير شهھھر كانونن219
) ببعض االعمليیاتت ااألمنيیة في1االثاني (

ددمشق وورريفهھھا
4منتدىى االبيیاناتت االرسميیةمرااسل االموقع

17-04-2013 07:40
PM

 | جبهھھة االنصرةة : االتقرير ااألوولل لشهھھر245
) ببعض االعمليیاتت ااألمنيیة في2شباطط (

ددمشق وورريفهھھا
2منتدىى االبيیاناتت االرسميیةمرااسل االموقع

17-04-2013 06:53
PM
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االموااضيیع االمتشابهھھه

 | جبهھھة االنصرةة : االتقرير االثاني لشهھھر244
) ببعض االعمليیاتت ااألمنيیة1كانونن االثاني (

في ددمشق وورريفهھھا
2منتدىى االبيیاناتت االرسميیةمرااسل االموقع

17-04-2013 06:52
PM

 | جبهھھة االنصرةة : تقرير ببعض االعمليیاتت290
ااألمنيیة في مدينة حلب وورريفهھھا

2منتدىى االبيیاناتت االرسميیةمرااسل االموقع
17-04-2013 06:12

PM

 | جبهھھة االنصرةة : االتقرير االثاني ببعض296
االعمليیاتت ااألمنيیة في مدينة ددمشق لشهھھر

مم2013/ 2شباطط 
2منتدىى االبيیاناتت االرسميیةمرااسل االموقع

17-04-2013 06:09
PM
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 للجميیع أأنهھا شبكة ددعوويیة مستقلة تعنىاالنصررةة لجبهھة االنصررةة ألهھھھلل االشامم تعلنن إإددااررةة منتدديیاتت *تنبيیهھ هھھھامم
 ووال تنتمي أليي تنظظيیمم أأوو حززبب أأوو مؤؤسسة عامة ووشؤؤوونن االجهھادد في االشامم خاصةبشؤؤوونن االعالمم ااإلسالمي

 ررأأيي٬، ووأأنن جميیع االمقاالتت االمنشووررةة في منتدديیاتهھا ال تخضع للررقابة قبلل االنشرر ووال تعبرر بالضررووررةة عنن
االمنتدديیاتتووتووجهھ إإددااررةة 

ااألعلى - ااألررشيیف - االنصرةة لجبهھھة االنصرةة - ااالتصالل بنا
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