
 يیووماً منذذ إإعالنن ددوولة ااإلسالمم ووأأملل ااألمة االقاددمم .. ووستظظلل باقيیة بإذذنن هللا2370مضى 

 

بشررىى ساررةة:: قرريیباً بإذذنن هللا فتح بابب
االتسجيیلل في شبكة شمووخخ ااإلسالمم بططرريیقق

االتززكيیة
 

حرركة ططالبانن باكستانن :: عمليیة نووعيیة وومشترركة لحرركتي ططالبانن
باكستانن ووأأفغانستانن

 

مؤؤسسة ااألنددلسس لإلنتاجج ااإلعالمي :: بيیانن حوولل حسابب توويیترر
االجدديیدد

 

تنظظيیمم االقاعددةة ببالدد االمغرربب ااإلسالمي :بيیانن للشعبب االفررنسي عامة
ووعائالتت االررهھھھائنن االفررنسيیيینن خاصة
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ووررشة عاجلة لنشرر خبرر إإضرراابب ااألسيیرر عبددهللا عززاامم االقحططاني
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االبحثث االمتقددمممووااضيیعيمشارركاتيرروواابطط سرريیعةااختيیاررااتت االمنتددىىاالررسائلل االخاصةمووااضيیع جدديیددةة تسجيیلل االخررووجج لووحة االتحكمم ملفي االشخصي االتنبيیهھاتت االسالمم عليیكمم

االمنتددىى
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أأررشيیفف إإصددااررااتت االمؤؤسساتت وواالمررااكزز ااإلعالميیةقسمم ااألررشيیففاالمنتددىى
 ] فررسانن االبالغغ لإلعالمم :: تقددمم :: االعدددد االثاني منن [ مجلة االبالغغ ] .2[ االبالغغ 

 ] فرسانن االبالغغ لإلعالمم :: تقدمم :: االعددد االثاني من [ مجلة االبالغغ ] .2[ االبالغغ االموضوعع: 

ااألخيیرةة3123 من 1صفحة 22 منن 8 إإلى 1االنتائج  االرردد على االمووضووعع+

تقيیيیمم هھھھذذاا االمووضووععبحثث في االمووضووععأأددووااتت االمووضووعع

 أأسابيیع2منذ 

5:االمشارركاتت

 ] فرسانن االبالغغ لإلعالمم :: تقدمم :: االعددد االثاني من [ مجلة االبالغغ ] .2 [ االبالغغ 

بسم ا(  الرحمن الرحيم

 ل6ع2مالب2غفرسان يسر 
أن يقدموا لكم

#1

مررااسلل معتمدد
 مجلة االبالغغ
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العدد الثاني
من
الب2غ مجلة

 تعنى بهھموومم ااألمةمجلة االبالغغ٬، مجلة لإلعالمم أأنن نقددمم لكمم االعدددد االثاني منن االبالغغيیسررنا في فررسانن 
 تحقيیقاًووقضايیاهھھھا االكبيیررةة وواالحساسة٬، ووقدد تظظافررتت جهھوودد االعدديیدد منن االكتابب وواالفنيیيینن إلخررااجج هھھھذذهه االمجلة

لغايیاتهھا ووأأهھھھدداافهھا االتي أأعلنا عنهھا في االعدددد ااألوولل.

هھا ! وونووددسووفف تالحظظوونن تأخيیررااً ملحووظظاً بيینن االعدددد ااألوولل وواالثاني٬، ووهھھھذذاا ررااجع إإلى أأسبابب تقنيیة تعررضنا ل
االتت ذذااتت االصبغةأأنن نعتذذرر لكمم أأووالً عنن هھھھذذاا االتأخيیرر٬، ووثانيیاً على إإمكانيیة ووجوودد نووعع منن االتقاددمم في بعضض االمق
ااإلخبارريیة أأوو االتحليیليیة ٬، خاصة االددررااسة ااالستررااتيیجيیة ووووقفة مع ااألحددااثث .

 في هھھھذذااكما أأنن تساررعع ااألحددااثث بووتيیررةة عاليیة ووبخاصة في منططقة االشامم ٬، ووهھھھوو محوورر االعدددد٬، ساهھھھمم هھھھوو ااآلخرر
 مننااألمرر٬، وولكنن ليیسس كلل ما ال يُیددرركك كلهھ يُیترركك جلهھ٬، وونحنن نحاوولل أأنن نسدددد وونقارربب لكي نغططي ااألحددااثث

ووجهھاتت نظظرر ووررؤؤىى مختلفة وولكنن مووحددةة على منهھج شررعي صحيیح ووسليیمم وومتيینن.

ة بانتظظامم ووتصللنعددكمم بأننا قدد ااستفددنا منن هھھھذذهه االتجرربة االقصيیررةة االماضيیة ووأأعددددنا كلل ما يیلززمم لتصدُدرر االمجل
إإليیكمم في االووقتت االمعلوومم بحوولل هللا ووقووتهھ.

ذذننااصالً بإهھھھذذاا وونسألكمم االددعاء لكلل منن ساهھھھمم بووقتهھ ووجهھددهه في هھھھذذاا االعملل ااإلعالمي االذذيي نرريیددهه متميیززااً متوو
هللا .

ووننتظظرر مالحظظاتكمم وونصائحكمم عبرر االشبكاتت االثالثث :
شبكة أأنصارر االمجاهھھھدديینن – شبكة االفددااء ااإلسالميیة – شبكة شمووخخ ااإلسالمم

ووأأيیضاً عبرر حسابنا االررسمي على االتوويیترر .
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.ووهللا نسألل أأنن يیووفقنا ووإإيیاكمم لخددمة دديینهھ وونصررةة أأووليیائهھ وواالحمدد n رربب االعالميینن
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مع تحيات إخوانكم
في

وQ  تنسونا واNجاهدين من دعائكم.
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تويتر في  ل6ع2مالب2غ فرسان حساب

https://twitter.com/fursanalbalaagh
.الفيسبوك حالياً في نا Q  يوجد حساب ل:تنبيه
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  رردد مع ااقتباسسإإضافة رردد         

 أأسابيیع2منذ 

4,519:االمشارركاتت

ماشاء هللا مجهھوودد رراائع أأخووااننا
جززااكمم هللا عنا االخيیرر وونفع بكمم

#2

أأختكمم في هللا
 االخنساء االمووحددةة

  رردد مع ااقتباسسإإضافة رردد         

 أأسابيیع2منذ 

18,952:االمشارركاتت

#3

مهھاجرر إإلى هللا
 سيیفف ااإلمامم أأسامة بنن الددنن
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االسالمم عليیكمم ووررحمة هللا ووبرركاتهھ

أأحسنتمم أأحسنن هللا إإليیكمم
بارركك هللا لكمم جهھووددكمم االططيیبهھ وونفع بهھا
ووفقكمم هللا ووسدددد خططاكمم لما يیحبب وويیررضى

االلهھمم ااررززقنا شهھاددةة فى سبيیلكك ووشرربة منن حووضض نبيیكك
ووأأسالل هللا يیررززقنا وواايیاكمم ااالخالصص في االقوولل وواالعملل

حفظظكمم هللا ووررعاكمم

" تووقيیعي االجدديیدد "

ال تليینوواا ووال تستكيینوواا حتى تقيیموواا شررعع هللا تبارركك ووتعالى..
ااعلموواا إإخووااني في هللا .. (ووهللا االعظظيیمم) .. ما ننتصرر إإال بططاعتنا n عزّز ووجللّ ..

ااتقوواا هللا ما ااستططعتمم ... وواالملتقى االجنة إإنن شاء هللا

  رردد مع ااقتباسسإإضافة رردد         

 أأسابيیع2منذ 

3,098:االمشارركاتت

أأسألل هللا االعظظيیمم أأنن يیكتبب لكمم ااألجرر االعظظيیمم على جهھددكمم االططيیبب االمبارركك
جعلهھ هللا في مووااززيینن حسناتكمم

#4

قلمم شامخ
 ناصرر االقاعددةة

  رردد مع ااقتباسسإإضافة رردد         

 أأسابيیع2منذ 

540:االمشارركاتت

#5

 أأبووفاررسس االشمالي
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االسالمم عليیكمم ووررحمة هللا ووبرركاتهھ
بارركك هللا فيیكمم .. وونفع بكمم

ددمتمم بعزز

ططالبب في كليیة شمووخخ ااإلسالمم لإلعالمم

  رردد مع ااقتباسسإإضافة رردد         

 أأسابيیع2منذ 

2,208:االمشارركاتت

شكر ا(  سعيكــــم و بارك أعمالكم و جزاكم ا(  عنا خير الجــــــزاء..

#6

مررااقبب قسمم االلغة ااإلنجليیززيیة ووقسمم االتررجمة
 كرريیمم االمغرربي

  رردد مع ااقتباسسإإضافة رردد         

 أأسابيیع2منذ 

2,224:االمشارركاتت

شكر ا(  سعيكــــم و بارك أعمالكم و جزاكم ا(  عنا خير الجــــــزاء..

#7

ططالبب في كليیة شمووخخ ااإلسالمم لإلعالمم
 عمرر االبناني

  رردد مع ااقتباسسإإضافة رردد         

 أأسابيیع2منذ 

5,334:االمشارركاتت

بارركك هللا فيیكمم ووفي جهھووددكمم

#8

شامخ ذذهھھھبي
kurtuba99 

  رردد مع ااقتباسسإإضافة رردد         
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Arabic2--   هھھھـ1433-- شمـوخخ ااإلســالمم 

Quick Reply

إإلغاء ااإلنتقالل للوضع االمتطورر ااضف االردد االسريع

» االمووضووعع االتالي | االمووضووعع االسابقق «

منتدياتت شبكة شموخخ ااإلسالمم ااالتصالل بنا
ااألعلى ااألررشيیف

ااألخيیرةة3123 من 1صفحة  االرردد على االمووضووعع+

ااألعلى أأررشيیف إإصدااررااتت االمؤسساتت وواالمرااكز ااإلعالميیة ااإلنتقالل االسرريیع

االكلماتت االدالليیة لهھھذاا االموضوعع

ال يیووجدد
عررضض سحابة االكلمة االددالليیة

إإضافة/ تعديل االكلماتت االدالليیة

 إإضافة مووااضيیعال تستططيیع
جدديیددةة
 االرردد على االمووااضيیعتستططيیع

 إإررفاقق ملفاتتال تستططيیع
 تعدديیلل مشارركاتككتستططيیع

 

ضواابط االمشارركة

متاحة أأكوواادد االمنتددىى
متاحة ااالبتساماتت

متاحة]IMGكوودد [
]VIDEO[االكوودد 

متاحةهھھھوو 
معططلة HTMLكوودد 

قوواانيینن االمنتددىى
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AM 08:37االساعة ااآلنن 

Powered by vBulletin® Version 4.2.0
Copyright © 2013 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.

االبالغغ مجلة [ من االثاني االعددد :: تقدمم :: لإلعالمم االبالغغ فرسانن ]  ] 2 . [  االبالغغ https://shamikh1.info/vb/showthread.php?t=195783&highligh...

19 of 19 4/9/13 12:41 AM


