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منذ يوم مضى
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ثالثة أرباع المصريين يؤمنون بأن أوباما يعمل إلضعاف المسلمين والسيطرة على نفطھم وفرض الثقافة األميركية
عليھم.
ميدل ايست اونالين
واشنطن ـ افاد استطالع للرأي نشرت نتائجه الثالثاء ،ان المصريين ال يثقون في اھداف السياسة االميركية في المنطقة ويرون ان الرئيس باراك اوباما ملتزم بتحقيقھا بشكل
كامل ،لكنه تحدث عن مؤشرات الى تراجع المعاداة لالميركيين.

وقال  %67من المصريين في االستفتاء الذي اجرته مؤسسة "ورلد بابليك اوبينيون.اورغ" التي تتخذ من ميريالند
مقراً لھا ان الواليات المتحدة تلعب دوراً سلبياً في العالم.
ونشرت نتائج االستطالع بينما يستعد اوباما اللقاء خطاب موجه الى المسلمين في القاھرة الخميس.
وقال  % 76من المصريين في االستطالع ان الواليات المتحدة تريد اضعاف المسلمين وتقسيمھم بينما رأى ثمانون بالمئة ان الواليات المتحدة تريد السيطرة على نفط الشرق
االوسط وفرض الثقافة االميركية على البلدان االسالمية.
ولم تتغير ھذه االرقام عمليا ً مقارنة باستطالع سابق اجرته المؤسسة في .2008
وقال ستيفن كول مدير المؤسسة التابعة لجامعة ميريالند "يبدو ان المصريين يقولون الوباما اثبت لنا انك مختلف فعالً".
وقد اجري االستطالع الذي شمل  600مصري يعيشون في المدن ،بين  25نيسان/ابريل و 12ايار/مايو.
وحدد ھامش الخطأ فيه بـ.% 4.1
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منذ يوم مضى

المشاركات 17,448 :

حفيد الحسين
شامخ مميز
رمح الشموخ
رفع ﷲ قدرك

__________________
&
&
وﷲ ماعدمنا المجَد وال كل َّ جواُدنا من السباق ِ◌
ولكننا ابُتلينا بسوِء حٍظ كما تُبتلى المليحُة بالطالق ِ◌

منذ يوم مضى

#3

ابن القيم مصر

المشاركات 566 :

شامخ نشيط
جزاك ﷲ خيرا

__________________
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العراقيه
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مجھود مميز في متابعة مواضيع الشبكة

بارك ﷲ فيكم
__________________

دولة العراق االســـــــالميه
باقيه بأذن ﷲ
اللھم انصر المجاھدين
في ارض الرافدين
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المشاركات 656 :

ھدي
شامخ نشيط
مجھود مميز في متابعة مواضيع الشبكة
اللعبة واضحة
لن ينصر المسلمين اال المسلمون
وال عزة بغير االسالم

#6

منذ  21ساعات

المشاركات 5,541 :

عبد اإلله
شامخ مميز
مجھود مميز في متابعة مواضيع الشبكة
اقتباس:
المشاركة األصلية كتبت بواسطة حفيد الحسين

رفع ﷲ قدرك
بارك ﷲ بك ياحبيب على مرورك الطيب كالعادة..

» الموضوع السابق | الموضوع التالي «

اللھم احفظ أسامة وجند أسامة ومن شايع أسامة
الرسالة :
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اللھم احفظ أسامة وجند أسامة ومن شايع أسامة

خيارات
إقتباس المشاركة في الرد؟

اﺿف اﻟﺮد اﻟﺳﺮﻳﻊ

اﻹﻧﺘﻘﺎل ﻟﻠوﺿﻊ اﻟﻣﺘطور

تعليمات المشاركة

تستطيع كتابة مواضيع
تستطيع كتابة ردود
تستطيع إرفاق ملفات
تستطيع تعديل مشاركاتك
أكواد المنتدى متاحة
االبتسامات متاحة
كود ] [IMGمتاحة
كود  HTMLمعطلة

االنتقال السريع إلى
اذھب
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االتصال بنا  -منتديات شبكة شموخ اإلسالم  -األرشيف  -األعلى

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 انتمائنا ووالئنا 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
شبكة شموخ اإلسالم  /نسعى إلقرار أعينكم
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