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حفظ البيانات؟اسم العضو

كلمة المرور

التقويمالتعليمـــاتالتسجيل
 

>12صفحة 1 من 2

  انواع عرض الموضوع  أدوات الموضوع   عرض أول مشاركة غير مقروءة 

#  1 
  

 منذ 22 ساعات 

http://faloja1.net/vb/index.php
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http://faloja1.net/vb/forumdisplay.php?f=1
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http://faloja1.net/vb/showpost.php?p=199592&postcount=1


 محمد عزام
 

عضو مشارك

 
المشاركات: 

 172

 عاجل األن : إصابة الجندي األسير لدى القسام اصابة خطيرة 

 السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته
  اصابة الجندي األسير شاليط اصابة حرجة وتم بتر ساقيةخبر عاجلاألن 

 وذلك جراء القصف المكثف من قبل الطائرات الحربية الصهيونية
 

 الخبر أكيد يا إخوة من عدة مصادر

 

#  2 
  

 منذ 21 ساعات 

rashwan 
 

عضو مشارك

 
الدولة: كنانة اهللا في ارضه

المشاركات: 177 

 

اقل واجب

 

#  3 
  

 منذ 21 ساعات 

 الرايات السود1
 

عضو مجتهد

 
المشاركات: 

 780

http://faloja1.net/vb/member.php?u=8837
http://faloja1.net/vb/newreply.php?do=newreply&p=199592
http://faloja1.net/vb/showpost.php?p=199600&postcount=2
http://faloja1.net/vb/member.php?u=4293
http://faloja1.net/vb/newreply.php?do=newreply&p=199600
http://faloja1.net/vb/showpost.php?p=199606&postcount=3
http://faloja1.net/vb/member.php?u=5417


 

اتمنى من االخوة في االدارة مسح الموضوع السباب امنية

 

#  4 
  

 منذ 21 ساعات 

 الرايات السود1
 

عضو مجتهد

 
المشاركات: 

 780

 

اتمنى من االخوة عدم الخوض في امر الصهيوني السباب امنية

 

#  5 
  

 منذ 21 ساعات 

 محمد عزام
 

عضو مشارك

 
المشاركات: 

 172

 

اقتباس:

 المشاركة األصلية كتبت بواسطة الرايات السود1 
امنية السباب الموضوع مسح االدارة في االخوة من اتمنى

 الخبر أكيد أخي وتم نشره على مجال واسع في كل وكاالت األنباء

 

#  6 
  

 منذ 21 ساعات 

http://faloja1.net/vb/newreply.php?do=newreply&p=199606
http://faloja1.net/vb/showpost.php?p=199608&postcount=4
http://faloja1.net/vb/member.php?u=5417
http://faloja1.net/vb/newreply.php?do=newreply&p=199608
http://faloja1.net/vb/showpost.php?p=199610&postcount=5
http://faloja1.net/vb/member.php?u=8837
http://faloja1.net/vb/showthread.php?p=199606#post199606
http://faloja1.net/vb/newreply.php?do=newreply&p=199610
http://faloja1.net/vb/showpost.php?p=199612&postcount=6


 عبد اهللا الجزائري
 

عضو مجتهد

 
المشاركات: 

 396

 

عاجل  
عاجل  
عاجل  

حذف الموضوع 

 

#  7 
  

 منذ 21 ساعات 

 حسام الزعبي
 

عضو مشارك

 
المشاركات: 

 229

 

الخبر غير مأكد الرجاء اإلنتظار

 

#  8 
  

 منذ 21 ساعات 

 حسام الزعبي
 

عضو مشارك

 
المشاركات: 

 229

 

من يريد من األخوه حذف الموضوع إعطاء االسباب

 

http://faloja1.net/vb/member.php?u=8245
http://faloja1.net/vb/newreply.php?do=newreply&p=199612
http://faloja1.net/vb/showpost.php?p=199614&postcount=7
http://faloja1.net/vb/member.php?u=4096
http://faloja1.net/vb/newreply.php?do=newreply&p=199614
http://faloja1.net/vb/showpost.php?p=199620&postcount=8
http://faloja1.net/vb/member.php?u=4096
http://faloja1.net/vb/newreply.php?do=newreply&p=199620


#  9 
  

 منذ 21 ساعات 

 محمد عزام
 

عضو مشارك

 
المشاركات: 

 172

 

 الخبر أكيد يا إخوة وذلك نقال عن إخوة على األرض من هناك 
وأيضا عن شبكات حماس عبر االنترنت

 

#  10 
  

 منذ 21 ساعات 

 الخالفة1
 

عضو جديد

 
المشاركات: 

 7

 

الذبح الذبح

 

#  11 
  

 منذ 21 ساعات 

 محمد عزام
 

عضو مشارك

 
المشاركات: 

 172

http://faloja1.net/vb/showpost.php?p=199629&postcount=9
http://faloja1.net/vb/member.php?u=8837
http://faloja1.net/vb/newreply.php?do=newreply&p=199629
http://faloja1.net/vb/showpost.php?p=199630&postcount=10
http://faloja1.net/vb/member.php?u=5617
http://faloja1.net/vb/newreply.php?do=newreply&p=199630
http://faloja1.net/vb/showpost.php?p=199638&postcount=11
http://faloja1.net/vb/member.php?u=8837


 

 

#  12 
  

 منذ 21 ساعات 

 الخالفة1
 

عضو جديد

 
المشاركات: 

 7

 

!!!!!! الادري لماذا لحد االن لم يقطع راسه بحد السيف

 

#  13 
  

 منذ 21 ساعات 

http://www.el-malak.net/
http://faloja1.net/vb/newreply.php?do=newreply&p=199638
http://faloja1.net/vb/showpost.php?p=199645&postcount=12
http://faloja1.net/vb/member.php?u=5617
http://faloja1.net/vb/newreply.php?do=newreply&p=199645
http://faloja1.net/vb/showpost.php?p=199656&postcount=13


 أبو أسامة اليماني
 

عضو مشارك

 
المشاركات: 

 156

 

 
ان كانت لعبة اعالمية فنعمت هي وان كان الخبر صحيح فتعس العمل النه هكذا سيحددون 

مكانه بشكل كبير جدا 
 

 

#  14 
  

 منذ 21 ساعات 

 محمد عزام
 

عضو مشارك

 
المشاركات: 

 172

http://faloja1.net/vb/member.php?u=5056
http://faloja1.net/vb/newreply.php?do=newreply&p=199656
http://faloja1.net/vb/showpost.php?p=199670&postcount=14
http://faloja1.net/vb/member.php?u=8837


 

 أنباء عن إصابة جلعاد شاليط في إحدى الغارات الصهيونية على قطاع غزة لت االحتالل المسؤولية ّحماس" رفضت نفي أو تأكيد النبأ وحم
 [ 29/12/2008 - 12:19 ص ] 

 غزة - المركز الفلسطيني لإلعالم
 
 
 

ذكرت مصادر مطلعة أن الجندي الصهيوني األسير في غزة، جلعاد شاليط، أصيب في إحدى الغارة الصهيونية التي تواصل طائرات 
 االحتالل تنفيذها على قطاع غزة منذ ظهر السبت (27/12) والتي استهدفت مئات األهداف. 

 
وقالت المصادر إن هناك يجري تداول لنبأ يفيد بأن الجندي الصهيوني جلعاد شاليط الذي أسرته المقاومة في (حزيران) يونيو 

 2006، أصيب بجروح في إحدى الغارات. ولم توضح المصادر طبيعة اإلصابة التي تعرض لها شاليط أو المكان الذي تعرض فيه للقصف. 
 

يذكر أن قوات االحتالل أعلنت أنها قصفت 300 هدف اليوم وأمس في أوسع عدوان تشنه على قطاع غزة منذ احتاللها له عام 
 1967، حيث أسفر هذا القصف عن استشهاد ما يزيد عن ثالثمائة فلسطيني وجرح نحو ألف آخرين. 

 
ورفضت مصادر رسمية في حركة "حماس" في اتصال مع "المركز الفلسطيني لإلعالم" تأكيد أو نفي إصابة شاليط، ولكنها حملت 

 قادة االحتالل الصهيوني المسؤولية الكاملة عن أي مصير يلحق به. 
 

وقالت المصادر: "صحيح أن شاليط مهم كورقة من أجل إطالق سراح أسرانا في سجون االحتالل ونحن متمسكون بإنجاز الصفقة، غير 
".ً متوقعاًأن تصاعد العدوان يجعل تكرار ما حدث الطيار الصهيوني رون أراد أمرا

 

#  15 
  

 منذ 21 ساعات 

 عبد اهللا الجزائري
 

عضو مجتهد

 
المشاركات: 

 396

http://faloja1.net/vb/newreply.php?do=newreply&p=199670
http://faloja1.net/vb/showpost.php?p=199708&postcount=15
http://faloja1.net/vb/member.php?u=8245


 

اقتباس:

 المشاركة األصلية كتبت بواسطة حسام الزعبي 
االسباب إعطاء الموضوع حذف األخوه من يريد من

سبحان اهللا تتسأل لما طلبنا حذف الموضوع 
طيب 

هل لك أن تسأل نفسك كم المدة التي مرت على أسر هذا اليهودي 
وهل في كل تلك المدة كانت معلومات عنه 

طبعا ال 
واألن ماذا يحدث 

يحدث طبعا هجوم كاسح لغزة 
وماهي أهداف هذه الهجمة 

أهداف كثيرة ولكن من أهمها تحرير الرهينة شاليط 
فلماذا أخشى وأطلب غلق الموضوع 

ألنني أعلم أنا الجيش اليهودي بقواته البرية يريد تحريره أو على أقل تحديد مكانه بتقريب كي ال ينفذ فيها 
عمليات حرصا على حياته  

وما ذخل هذا في نشر الموضوع  
ذخلنا أننا بتكلم عنه فتحنا الباب فلربما يأتي أحدنا ويقول كلمة بدون حساب فيستفيد منه اليهود بخصوص شاليط 

وهل لنا أن نتسأل كيف لجماعة كتمت أمر شاليط كل هذه المدة وبكل إتقان وبعد كل هذا وفي هذا الوقت 
بذات يكشفون السر ويتحدثون عن إصابته  

فأنا أقول إنا من سرب هذا الخبر هم اليهود ويراقبون األن كل أنواع اإلتصاالت  
 فهل إكتفيت أخي الزعبي 

 

 

>12صفحة 1 من 2

 
 » الموضوع التالي | الموضوع السابق «

 

http://faloja1.net/vb/showthread.php?p=199620#post199620
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http://faloja1.net/vb/showthread.php?t=39806&goto=nextnewest


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

االنتقال السريع 

 
 
 

.
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