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امابوأبً الھس الوً الھأ ال :نويرصم 

هللا ةمحرو مكيلع مالسلا
AM 04:19 ةعاسلا 2009-04-10 :تناك كل ةرايز رخآ

.0 يلامجإلا ,0 ءورقم ريغ :ةصاخلا لئاسرلا

جورخلا ليجست ةعيرس طباور ثحبلاةديدج تاكراشملاميوقتلاءاضعألا ةمئاقتاميلعتلامكحتلا ةحول

 عوضوملا مييقت عوضوملا يف ثحبإ عوضوملا تاودأ  ةءورقم ريغ ةكراشم لوأ ضرع 

ىضم موي ذنم 

 هلإلا دبع
زيمم خماش
ةكبشلا عيضاوم ةعباتم يف زيمم دوھجم

 
5,541 :تاكراشملا
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ةيكريمألا ةفاقثلا ضرفو مھطفن ىلع ةرطيسلاو نيملسملا فاعضإل لمعي امابوأ نأب نونمؤي نييرصملا عابرأ ةثالث
.مھيلع

نيالنوا تسيا لديم

لكشب اھقيقحتب مزتلم امابوا كاراب سيئرلا نا نوريو ةقطنملا يف ةيكريمالا ةسايسلا فادھا يف نوقثي ال نييرصملا نا ،ءاثالثلا هجئاتن ترشن يأرلل عالطتسا دافا ـ نطنشاو
.نييكريمالل ةاداعملا عجارت ىلا تارشؤم نع ثدحت هنكل ،لماك

دناليريم نم ذختت يتلا "غروا.نوينيبوا كيلباب دلرو" ةسسؤم هترجا يذلا ءاتفتسالا يف نييرصملا نم %67 لاقو
.ملاعلا يفً ايبلس ًارود بعلت ةدحتملا تايالولا نا اھل ًارقم

.سيمخلا ةرھاقلا يف نيملسملا ىلا هجوم باطخ ءاقلال امابوا دعتسي امنيب عالطتسالا جئاتن ترشنو

قرشلا طفن ىلع ةرطيسلا ديرت ةدحتملا تايالولا نا ةئملاب نونامث ىأر امنيب مھميسقتو نيملسملا فاعضا ديرت ةدحتملا تايالولا نا عالطتسالا يف نييرصملا نم %76 لاقو
.ةيمالسالا نادلبلا ىلع ةيكريمالا ةفاقثلا ضرفو طسوالا

.2008 يف ةسسؤملا هترجا قباس عالطتساب ةنراقمً ايلمع ماقرالا هذھ ريغتت ملو

.ً"العف فلتخم كنا انل تبثا امابوال نولوقي نييرصملا نا ودبي" دناليريم ةعماجل ةعباتلا ةسسؤملا ريدم لوك نفيتس لاقو

.ويام/رايا 12و ليربا/ناسين 25 نيب ،ندملا يف نوشيعي يرصم 600 لمش يذلا عالطتسالا يرجا دقو
.%4.1ـب هيف أطخلا شماھ ددحو

  

ىضم موي ذنم 

 نيسحلا ديفح
زيمم خماش
خومشلا حمر

 
17,448 :تاكراشملا

كردق هللا عفر
__________________

&
&

ِ◌ قابسلا نم انُداوج َّلك الو َدجملا انمدعام هللاو
ِ◌ قالطلاب ُةحيلملا ىلتبُت امك ٍظح ِءوسب انيلُتبا اننكلو

  

ىضم موي ذنم 

 رصم ميقلا نبا
طيشن خماش

 
566 :تاكراشملا

اريخ هللا كازج
__________________

http://www.geocities.com/shaheda_waf...1-kresten2.gif

  

تاعاس 23 ذنم 

 هيقارعلا
 زيمم خماش

نييبيلصلا تلذا يتلا هيالولا هيمالسالا قارعلا ةلود :ةلودلا
2,512 :تاكراشملا
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ةكبشلا عيضاوم ةعباتم يف زيمم دوھجم

مكيف هللا كراب
__________________

هيمالـــــــسالا قارعلا ةلود
هللا نذأب هيقاب

نيدھاجملا رصنا مھللا
نيدفارلا ضرا يف

  

تاعاس 23 ذنم 

 يدھ
طيشن خماش
ةكبشلا عيضاوم ةعباتم يف زيمم دوھجم

 
656 :تاكراشملا

ةحضاو ةبعللا
نوملسملا الا نيملسملا رصني نل

مالسالا ريغب ةزع الو

  

تاعاس 21 ذنم 

 هلإلا دبع
زيمم خماش
ةكبشلا عيضاوم ةعباتم يف زيمم دوھجم

 
5,541 :تاكراشملا

:سابتقا

 نيسحلا ديفح ةطساوب تبتك ةيلصألا ةكراشملا
كردق هللا عفر

..ةداعلاك بيطلا كرورم ىلع بيبحاي كب هللا كراب

  

» يلاتلا عوضوملا | قباسلا عوضوملا «

ةماسأ عياش نمو ةماسأ دنجو ةماسأ ظفحا مھللا

:ةلاسرلا
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ةماسأ عياش نمو ةماسأ دنجو ةماسأ ظفحا مھللا

تارايخ

؟درلا يف ةكراشملا سابتقإ

روطتملا عضولل لاقتنإلا عيرسلا درلا فضا

ةكراشملا تاميلعت

عيضاوم ةباتك عيطتست
دودر ةباتك عيطتست
تافلم قافرإ عيطتست
كتاكراشم ليدعت عيطتست

ةحاتم ىدتنملا داوكأ
ةحاتم تاماستبالا
ةحاتم ]IMG[ دوك
ةلطعم HTML دوك

ىلإ عيرسلا لاقتنالا
بھذا

.PM 09:21 نآلا ةعاسلا .GMT +4 تيقوتب تاقوألا عيمج

ىلعألا - فيشرألا - مالسإلا خومش ةكبش تايدتنم - انب لاصتالا

ميحرلا نمحرلا هللا مسب
يميظنتلا ءامتنالا ثيح نم ةسسؤم وأ بزح وأ ميظنت يأل ةعبات ريغ ةلقتسم ةكبش مالسإلا خومش ةكبش نأ مكملع طيحن نأ بحن

اقلخو المعو املع ةروصنملا ةفئاطلا جھن اوجھتنا نمم ابرغو اقرش نيدحوملا انناوخإل وھ قلطملاو ماتلا انئالوو انئامتنا لب
رشنلا لبق ةباقرلل عضخت ال عيضاوملا نأ ذإ ةكبشلا هجوت نع ةرورضلاب ربعت ال ءاضعألا فرط نم ةروشنملا عيضاوملا نأ امك

مكنيعأ رارقإل ىعسن / مالسإلا خومش ةكبش
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