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عاجل :قتيل و جرحى في انفجارين في عاصمة السويد  -منتديات شبكة شموخ اإلسالم

مضى  1522يوما ً منذ إعالن دولة اإلسالم وأمل األمة القادم  ..وستظل باقية بإذن ﷲ
روابط شبكة شموخ اإلسالم أعزھا ﷲ | الرابط الرقمي | الرابط الرقمي  | 2الرابط الرقمي المشفر | الرابط المباشر | الرابط المباشر المشفر |

اإلخوة أصحاب اإلتصال الضعيف يمكنكم تصفح المنتدى عبر الستايالت الخاصة دون بنرات ھنا أو ھنا

ألول مرة  #سلسلة  ] #التنظيم واإلدارة في اإلسالم [  : #1#المقدمة  #للشيخ المجاھد :أبي طالل القاسمي

رماية  #السحاب  #تقدم  ] #المحرقة  : 5رماية مدفع  82على قاعدة واتابور  -والية كنر [

 # 4السحاب  #تقدم ] المحرقة  : 4رماية مدفع  82على قاعدة واتا بور  -والية كنر [
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اسم العضو اسم العضو

منتديات شبكة شموخ اإلسالم < قسم المنتديات العامة < منتدى قضايا األمة

حفظ البيانات؟

كلمة المرور

عاجل :قتيل و جرحى في انفجارين في عاصمة السويد

التقويم

التعليمات

كن عونا إلخوانك وساھم في رقي إعالمنا المبارك عبر التبليغ عن المشاركات المخالفة بواسطة أيقونة

) تقرير مشاركة سيئة (
الصفحة  1من 2

< 2 1

أدوات الموضوع
#1

منذ يوم مضى

ابو فارس المھاجر

المشاركات 69 :

شامخ محرض

عاجل :قتيل و جرحى في انفجارين في عاصمة السويد

بسم ﷲ الرحمن الرحيم
وقع انفجارين اليوم في عاصمة السويد ستوكھولم أدى إلى مقتل شخص و جرح اخرين .االنفجار األول كان بوساطة سيارة مفخخة كان بھا عبوات
غاز وسط مكان مزدحم من العاصمة و االنفجار الثاني في نفس الشارع على بعد من االنفجار األول.
يذكر أن السويد رفعت من مستوى تأھبھا قبل شھرين إلى الخطير كما أن السويد في األسابيع واأليام الماضية كانت عرضة لغضب مؤيدي مؤسس
ويكيليكس حول العالم.
و

الحمد والم ّنة

منذ يوم مضى

ابو ايمن المقدسي
شامخ مميز

الحمد

رب العالمين

فال نامت اعين الجبناء
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#2
المشاركات 1,420 :
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وﷲ اني ارى البشريا قادمة باذنه تعالى
والنصر قريب

#3

منذ يوم مضى

khatab

المشاركات 166 :

طالب في كلية شموخ اإلسالم لإلعالم

بعض وسائل اإلعالم تقول أنھا توصلت برسالة إلكترونية تحذر بتفجيرات قبل وقوعھا بعشرات الدقائق

منذ يوم مضى

#4

khatab

المشاركات 166 :

طالب في كلية شموخ اإلسالم لإلعالم

انفجاران في السويد وجھة اسالمية تتبنى العملية
قتل شخص وجرح اثنان على األقل في انفجارين بالعاصمة السويدية ستوكھولم حسبما أفادت الشرطة التي اكدت أنھا ال تعلم ما اذا كان االنفجاران
مترابطين ام ال.
واوضحت الشرطة ودائرة الطوارىء لوكالة فرانس برس ان االنفجارين وقعا بعد الظھر وان احدھما وقع في سيارة كانت تقف في جاراج للسيارات
يبعد حوالى  200متر من مكان االنفجار الثاني .ووقع كال االنفجارين قرب دروتنينغاتان ،أحد الشوارع التجارية الرئيسية في العاصمة السويدية.
ولم تعرف على الفور ھوية القتيل والجريحين.وأعلن بينجيت نوربيرج المتحدث باسم دائرة الطوارئ ان الدائرة تلقت انذارا بشأن وقوع انفجار في
سيارة عند تقاطع شارعي دروتنينغاتان واولوف بالم ،مشيرا الى ان االنفجار اسفر عن اصابة شخصين بجروح طفيفة.فيما تقول مصادر انھا تلقت
بيانا يعتبر العملية ردا على االساءة السويدية للنبي محمد صلى ﷲ عليه وسلم ومشاركة القوات السويدية في احتالل أفغانستان

منذ يوم مضى

#5

أبو البشر

المشاركات 528 :

شامخ نشيط

الجزيرة
العملية إستشھادية و ھي بسبب وجود قوات سويدية في أفغانستان
ﷲ أكبر و الحمد

منذ يوم مضى

#6

ابو فارس المھاجر

المشاركات 69 :

شامخ محرض

الحمد
العملية استشھادية...شھود عيان قالوا أن بعد انفجار السيارة المفخخة رأوا رجل في نفس الشارع ينادي باللغة العربية ثم حدث انفجار
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و تلقت وسائل اإلعالم بريد الكتروني قبل االنفجارات بعشر دقائق بھا رسالة صوتية باللغة العربية واللغة السويدية قال المتحدث بھا أن عمليته رد
فعل على وجود قوات السويد بأفغانستان و بسبب الرسوم المسيئة و اشار المتحدث أيضا ً إلى أنه ذھب سابقا ً للشرق األوسط للجھاد

التوقيت رائع...فالسويد حاليا ً تواجه ثالث ضغوطات دولية:
 .1الخطر الجھادي بسبب وجود قواتھا في أفغانستان و ايضا ً بسبب الرسوم المسئية للرسول الكريم.
 .2غضب الصين لھا بسبب تأييدھا للمعارض الصيني في حفلة جائزة نوبل للسالم
 .3غضب دولي من أنصار حركة ويكيليكس لتأييدھا لألمريكان و استھدافھا لرئيس ويكيليكس جوليان أسانجي في محاولتھا لسجنه على خلفية
جريمة جنسية يرى الكثير على أنھا ملفقة ألسباب تتعلق بويكيليكس.

#7

منذ يوم مضى

Al-Beiruti

المشاركات 15 :

شامخ جديد

الثأر الثأر
ﷲ أكبر

#8

منذ  22ساعات

Ibenfalastin

المشاركات 1,321 :

شامخ مميز

منذ  22ساعات

#9

عتيق الشمالي

المشاركات 3,353 :

طالب في كلية شموخ اإلسالم لإلعالم

#10

منذ  21ساعات

عاصم بن عمرو التميمي

المشاركات 1,250 :

طالب في كلية شموخ اإلسالم لإلعالم

ﺍﷲ ﺃﻛﱪ ﺩﻳﻦ ﺍﷲ ﻏﺎﻟﺐ

ﺍﻟﻠﻬـــﻢ ﺳـــﺪﺩ ﺍﻟﺮﻣﻲ ﻭﺛﺒـــﺖ ﺍﻷﻗـــﺪﺍﻡ
ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺍﻧﺼﺮ ﺃﺧﻮﺍﻧﻨﺎ ﺍﺠﻤﻟﺎﻫﺪﻳﻦ ﰲ ﻛﻞ ﻣﻜﺎﻥ
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ﲔ ﻻ َﻳ ْﻌ ﹶﻠﻤُﻮ ﹶﻥ {
ﲔ َﻭﹶﻟ ِﻜﻦﱠ ﺍ ﹾﻟ ُﻤﻨَﺎ ِﻓ ِﻘ َ
} َﻭِﻟﻠﱠ ِﻪ ﺍ ﹾﻟ ِﻌﺰﱠﺓﹸ َﻭِﻟ َﺮﺳُﻮِﻟ ِﻪ َﻭِﻟ ﹾﻠﻤُ ْﺆ ِﻣﹺﻨ َ

#11

منذ  15ساعات

محب رؤية الرحمن
ّ

المشاركات 12,131 :

شامخ بال حدود
م حقــّق له رؤيتك
اللھ ّ

ھل من المعقول انفجارين والحصيلة قتيل فقط وجريحان؟؟؟؟!!!
وبارك ﷲ بكم أحبابي في ﷲ تعالى

اقتباس:

 ::توقيعي ::
أحبابي أريد تنبيھكم أنّ معرّ ف محبّ رؤية الرحمن الذي تجدونه في غير الشــّموخ والتــّحدي وأنصار المجاھدين ليس لي؛
فأنا ال أكتب إالّ في ھذه المنتديات الغالية المذكورة حفظھا ﷲ تعالى
.
اللھ ّم تول ّ اإلخوة األحبــّة:
شيخنا بيرق الـــّوحيد
وأمير األعظميّة)قنــّاص الدولة اإلسالميّة(وأبا حفص البغدادي
اللھ ّم ردّھما إلينا سالمين غانمين.
اللھ ّم اجمعني بھم وبكل ّ أحبابي تحت ظل ّ دولتنا اإلسالميــّة المباركة ،ث ّم اختصــّنا بالشــّھادة في سبيلك يا أرحم الرّ احمين،
واجمعنا بحبيبك صلــّى ﷲ عليه وسلـّم في الفردوس األعلى.

منذ  15ساعات

#12

ابى خيثمة الليبى

المشاركات 1,846 :

شامخ مميز

الصفحة  1من 2
» الموضوع السابق | الموضوع التالي «

تعليمات المشاركة
ال تستطيع
ال تستطيع
ال تستطيع
ال تستطيع

كتابة مواضيع
كتابة ردود
إرفاق ملفات
تعديل مشاركاتك

أكواد المنتدى متاحة
االبتسامات متاحة
كود ] [IMGمتاحة
كود  HTMLمعطلة
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جميع األوقات بتوقيت  .GMTالساعة اآلن .AM 12:03
منتديات شبكة شموخ اإلسالم  -األرشيف  -األعلى

تنـويـه
بسم ﷲ الرحمن الرحيم
نحب أن نحيط علمكم أن شبكة شموخ اإلسالم شبكة مستقلة غير تابعة ألي تنظيم أو حزب أو مؤسسة من حيث
االنتماء التنظيمي بل انتماؤنا ووالؤنا التام والمطلق ھو إلخواننا الموحدين شرقا وغربا ممن انتھجوا نھج الطائفة
المنصورة علما وعمال وخلقا كما أن المواضيع المنشورة من طرف األعضاء ال تعبر بالضرورة عن توجه الشبكة إذ
أن المواضيع ال تخضع للرقابة قبل النشر

شموخ اإلسالم  /الميثاق © 2010-1431
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