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ƥƧ

ƖƇǍرǀر مǒƹ ƗكƧƓƬم ýǍƊ ƯرƵ تقييم الموضوع  إبحث في الموضوع  أدوات الموضوع   عرض أول مشاركة غير مقروءة  

#  1   ƗƑǒس ƗكƧƓƬǆرير بǀت 

  

ƇǍرǀر مǒƹ 26-10-2008, 04:11 PM 

Abu Reuter1 

Abu Reuter1 ƓĄǒǃƓجد حƒوƙم 

شامخ نشيط

 

المشاركات: 
 106

 به من الئحة المطلوبينْطَعااااجل(وزارة الخارجية األمريكية): العفو عن المال محمد عمر وش ( ƓƵجل )

 المطلوبين الئحة من بهْطَوش عمر محمد المال عن العفو): األمريكية الخارجية وزارة(عااااجل
 
 
 

  صحف/ اليوم اإلسالم
  12:48 27/10/1429

 26/10/2008
 

  طالبان مع للتباحث عمر المال عن العفو تعتزم أمريكا
 

 المطلوبين الئحة من بهْطَوش عمر محمد المال القاعدة زعيم عن العفو تعتزم بالده أن إيسموند باتريك األمريكية الخارجية وزارة في الجنوبية آسيا شئون وخبير المستشار أعلن
. طالبان حركة مع مفاوضات إلجراء األجواء تهيئة بهدف لديها

. األفغاني للدستور والرضوخ األفغانية الحكومة تضعها التي والمعايير الشروط ضوء في ممكنة طالبان مع المفاوضات إجراء أن أوضحت أنها إال
 مع محادثات إجراء تدعم بالده إن: "األفغانية الحكومة في المسئولين مع الحالية جولته إطار في أفغانستان في الحرب وتطورات المستجدات يبحث الذي إيسموند، وقال

".  األفغانية األزمة إلنهاء طالبان
. السعودية" الوطن "لصحيفة اًوفق. األفغاني للدستور والرضوخ األفغانية الحكومة تضعها التي والمعايير الشروط ضوء في ممكنة طالبان مع المفاوضات إجراء أن وأوضح

 طالما الغرب يدعمها التي كرزاي حامد الرئيس حكومة مع سالم محادثات إجراء واستبعادهم أفغانستان في قتالهم باستمرار طالبان مقاتلي تعهُّد مع هذا األمريكي التلويح وتزامن
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. البالد داخل االحتالل القوات بقيت
 اندالع من سنوات ثماني مرور وبعد له نهاية ال هناك الصراع أن بدا بعدما بأفغانستان الحرب في عسكري انتصار تحقيق يمكن ال بأنه الحالي الوقت في غربيون قادة ويعترف

. الحرب إلنهاء سالم محادثات إجراء األمر نهاية في الالزم من سيكون أنه القادة ويرى الحرب،
 خطوة يكون قد االجتماع إن: "محللون وقال. الماضي الشهر طالبان في سابقين ومسئولين للحكومة موالية أفغانية لشخصيات اًاجتماع السعودية العربية المملكة واستضافت

".  الحركة مع أوسع حوار لبدء أولى صغيرة
 ........................

 
 

ƩƓƕƙƿƒ ƴم ƥƧ
 

ƗكƧƓƬǆǃƒ ǉذǌǃ ƥدƶƙم ƩƓƕƙƿƍ
 

ƗكƧƓƬǆǃƒ ǉذǋ ǏǄƵ ƴريƪǃƒ ƥرǃƒ
 

#  2   ƗƑǒس ƗكƧƓƬǆرير بǀت 

  

ƇǍرǀر مǒƹ 26-10-2008, 08:00 PM 

 ابن المغرب اإلسالمي

 ƒبن ƺǆǃƒرǗƒ Ɣسǚمǒƹ Ǒر مƙوƒجد
ƓĄǒǃƓح

 

شامخ محرض

 

المشاركات: 
 71

  زلزلها و أمريكا دمر اللهم
  لخبثهم يروجون اهللا أعداء
 نحورهم في كيدهم رد اللهم

الخونة أعوانكم و أنتم األفغان بالد من شأفتكم يستأصل و يرهبكم إرهابيا اهللا بإذن سيبقى و إرهابي اهللا حفظه عمر المال

ƩƓƕƙƿƒ ƴم ƥƧ
 

ƗكƧƓƬǆǃƒ ǉذǌǃ ƥدƶƙم ƩƓƕƙƿƍ
 

ƗكƧƓƬǆǃƒ ǉذǋ ǏǄƵ ƴريƪǃƒ ƥرǃƒ
 

#  3   ƗƑǒس ƗكƧƓƬǆرير بǀت 

  
ƇǍرǀر مǒƹ 26-10-2008, 08:39 PM 

 جيش الزحف

ƓĄǒǃƓجد حƒوƙر مǒƹ زحفǃƒ شǒج 

شامخ جديد

 

المشاركات: 
 22

  أمريكا الطاغوت أمرهم ولي ونفذها) سعود آل (الشيطان نعولة بفكرتها جاء خبيثة خدعة
آجل غر عاجال وبريطانيا امريكا امرهم ولي ويدمر سعود آل بعرش يخسف ان اهللا نسأل

ƩƓƕƙƿƒ ƴم ƥƧ
 

ƗكƧƓƬǆǃƒ ǉذǌǃ ƥدƶƙم ƩƓƕƙƿƍ
 

ƗكƧƓƬǆǃƒ ǉذǋ ǏǄƵ ƴريƪǃƒ ƥرǃƒ
 

#  4   ƗƑǒس ƗكƧƓƬǆرير بǀت 

  
ƇǍرǀر مǒƹ 26-10-2008, 08:41 PM 
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 زرقاوية االنبار

ƓĄǒǃƓجد حƒوƙر مǒƹ ƧƓƕنǙƒ ƗيǍƓƿƧƨ 

شامخ محرض

 

المشاركات: 
 85

  زلزلها و أمريكا دمر اللهم
 

الغزاة اعين في شوكه يبقى اهللا حفظه

__________________ 
لكل جيش عندنا فلوجة ** ولكل بوش عندنا زرقاوي 

ƩƓƕƙƿƒ ƴم ƥƧ
 

ƗكƧƓƬǆǃƒ ǉذǌǃ ƥدƶƙم ƩƓƕƙƿƍ
 

ƗكƧƓƬǆǃƒ ǉذǋ ǏǄƵ ƴريƪǃƒ ƥرǃƒ
 

#  5   ƗƑǒس ƗكƧƓƬǆرير بǀت 

  
ƇǍرǀر مǒƹ 26-10-2008, 09:33 PM 

 أبو عدنان المقدسي

ƓĄǒǃƓجد حƒوƙر مǒƹ Ǒدسǀǆǃƒ ǇƓدنƵ بوƊ 

شامخ محرض

 

المشاركات: 
 93

عمر محمد المال اإلرهاي قائدنا أنصر اللهم

ƩƓƕƙƿƒ ƴم ƥƧ
 

ƗكƧƓƬǆǃƒ ǉذǌǃ ƥدƶƙم ƩƓƕƙƿƍ
 

ƗكƧƓƬǆǃƒ ǉذǋ ǏǄƵ ƴريƪǃƒ ƥرǃƒ
 

#  6   ƗƑǒس ƗكƧƓƬǆرير بǀت 

  
ƇǍرǀر مǒƹ 26-10-2008, 11:28 PM 

 ابومهاجر
ƓĄǒǃƓجد حƒوƙجر مƓǌبومƒ 

شامخ محرض

 

المشاركات: 
 88

:اقتباس

 مǋƓƬدƧƓƬǆǃƒ ƖكƗالمشاركة األصلية كتبت بواسطة جيش الزحف 
 خدعة خبيثة جاء بفكرتها نعولة الشيطان (آل سعود) ونفذها ولي أمرهم الطاغوت أمريكا 

نسأل اهللا ان يخسف بعرش آل سعود ويدمر ولي امرهم امريكا وبريطانيا عاجال غر آجل

 ايضا اعلم ولكن ومكرة وكيدة شيطان فكرة انها اعلم لكن من فكرة اعلم ال
 الماكرين خير واهللا اهللا ويمكر ويمكرون

  مطلق علم وهذا
عليم علم ذى كل وفوق

ƩƓƕƙƿƒ ƴم ƥƧ
 

ƗكƧƓƬǆǃƒ ǉذǌǃ ƥدƶƙم ƩƓƕƙƿƍ
 

ƗكƧƓƬǆǃƒ ǉذǋ ǏǄƵ ƴريƪǃƒ ƥرǃƒ
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#  7   ƗƑǒس ƗكƧƓƬǆرير بǀت 

  
ƇǍرǀر مǒƹ AM 12:15 ,يوم أمس 

 ابومصعب العراقي

ƓĄǒǃƓجد حƒوƙم Ǒƿƒرƶǃƒ بƶƮبومƒ 

شامخ نشيط

 

المشاركات: 
 123

 االخرين بعقول استخفاف ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ القاعدة زعيم عمر الملة وهل
 الثابتين من ونحسبه اهللا حفظه الشيخ لكسب يأسة ومحاولة

ƩƓƕƙƿƒ ƴم ƥƧ
 

ƗكƧƓƬǆǃƒ ǉذǌǃ ƥدƶƙم ƩƓƕƙƿƍ
 

ƗكƧƓƬǆǃƒ ǉذǋ ǏǄƵ ƴريƪǃƒ ƥرǃƒ
 

ƥƧ
 

 » الموضوع التالي | الموضوع السابق «
 

اللهم احفظ أسامة وجند أسامة ومن شايع أسامة 

حدثت األخطاء التالية عند إرسال هذه الرسالة

نجحت

الرسالة:
ƇƓƺǃƍ 
 تǒƪǈق
ǈǃƒص

 نصمƓئلƵريض
Ǌƙơت 
خط

 ýƓخƥƍ 
ƒƧبط

ƜƒƧƥƍ 
ƖƧصو

ƜƒƧƥƍ 
ƩƓƕƙƿƒ

 تǒǄǀص 
ƗحƓƪǆǃƒƖƥƓيƨ 
ƗحƓƪǆǃƒ

 تơويل
ǅƓنظ 
Ưرƶǃƒ

 خيارات

 إقتباس المشاركة في الرد؟

  

 
 

تعليمات المشاركة 

 كتابة مواضيعتستطيع
 كتابة ردودتستطيع
 إرفاق ملفاتتستطيع
 تعديل مشاركاتكتستطيع

متاحة أكواد المنتدى
متاحة االبتسامات
[IMG] متاحة كود
 HTML معطلةكود

االنتقال السريع إلى 

 
 
 

 .
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 األعلى - األرشيف - منتديات شبكة شموخ اإلسالم - االتصال بنا  

 
الرحيم الرحمن اهللا بسم

  التنظيمي االنتماء حيث من مؤسسة أو حزب أو تنظيم ألي تابعة غير مستقلة شبكة اإلسالم شموخ شبكة أن علمكم نحيط أن نحب
  وخلقا وعمال علما المنصورة الطائفة نهج انتهجوا ممن وغربا شرقا الموحدين إلخواننا هو والمطلق التام ووالئنا انتمائنا بل
النشر قبل للرقابة تخضع ال المواضيع أن إذ الشبكة توجه عن بالضرورة تعبر ال األعضاء طرف من المنشورة المواضيع أن كما

نسعى إلقرار أعينكم / شبكة شموخ اإلسالم
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