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*لم+$ *لم+$.. +(شة نش( عاجلة لكلمة /م.(نا $لش.خ /.م, $ل%+$*() حف%! $لل! [
<لـــى $ألمـــــا8 .ــــا /ســـــ+: $لشــــــا8 ]

$نش(+$ - مBمة # $لسحاA # تق:8 # [ <لـــى $ألمـــــا8 .ــــا /ســـــ+: $لشــــــا8 ]
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     #1  

منتديا/ شبكة شمو7 $إلسال3 > قسم $لمنتديا/ $لعامة > منتد( قضايا $ألمة 

 '>; ش9د'ء جزير4 'لعر2 في سو-يا (حسا) 'لمط#ر!)

'لسال) عل#كم >-حمة 'لله 
PM 11:16 لك كانت: منذ 8 ساعا/ $لساعة BCياD خرG

تسج+; &لخ/)9/)&ب7 س/+عة م)&ض+ع ل! +ت! &ل/4 عل+1امشا/كاتيم)&ض+عيل)حة &لتحك!

?4)&< &لم)ض)=  عرI J>; مشا-كة غ#ر مقر>ء4  

Bحد$I منذ ساعة 

ناص/ &لح@ 
Jشامخ محر

$لمشاCكا/ : 136 

'>; ش9د'ء جزير4 'لعر2 في سو-يا (حسا) 'لمط#ر!)

Cب/كات( Cلسال! عل+ك! )/حمة &لل&

Cفس+ح جنات Cسكن+ G& Cسا; &لل& H+لغ& ;(& &J1ف G+/ل4خ); &لم1اج Jمناف KناL G& (4ب+
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http://www.youtube.com/watch?v=66MmS...layer_embedded

http://www.youtube.com/watch?v=YFdyK...layer_embedded

"$لل' &ا $خ"! 
$. كا. $ح<ك, &ع9= لل>ج9! :9&8 "ل, &علمني ب' فاني ال $حلل' "ساك". ل' خص&, &", $لق&ام'

 

 منذ ساعة %$حد!

ع@ $السال, 
6ختكم في $لله

$لمشا9كا7 : 116 

9حم' $لل' "تقبل' في عل&&. "@"ج' م. $لح"9 $لع&.
$سأE $لل' $. &&س9 لك, :9&8 $ل>جD9 "&لحقك, ب' مقبل&. غ&9 م<ب9&.

 

 منذ 58 ?ق=قة

$لكا<9 $ألمني 
شامخ محر@

$لمشا9كا7 : 208 

"$لل' &ا $خ"! 
$. كا. $ح<ك, &ع9= لل>ج9! :9&8 "ل, &علمني ب' فاني ال $حلل' "ساك". ل' خص&, &", $لق&ام'

Hتص<8 $لل' &ص<ق .J K&خي $لحبL

 

 منذ 55 ?ق=قة

ب. تشف&. 
شامخ جديد

$لمشا9كا7 : 38 

تقبل' $لل' "Lلحقنا ب' مقبل&. غ&9 م<ب9&.

 

 منذ 47 ?ق=قة

 O9عم9 $النصا
شامخ جديد

$لمشا9كا7 : 26 

ر/.' ا, و*()#' &% $#"!
;:رك ا, &"8 أ6% ا12345 ناص9 $لح8

 

 منذ 4 ?ق=قة



&ب)&ل)ل'" &لنج"! 
5الب في كل.ة شمو( )إلسال! لإلعال!

)لمشا7كا6 : 3,825 

تقبل/ &لل/ في &لش+"&ء

 

« )لموضو: )لسابق | )لموضو: )لتالي »

تعل.ما6 )لمشا7كة

ال تستط"ع كتابة مو)ض.ع
CDC7 ال تستط"ع كتابة
ال تستط"ع 7GفاF ملفا6

ال تستط"ع تعديل مشا7كاتك

Nكو)C )لمنتدL متاحة
)البتساما6 متاحة
كوC [IMG] متاحة
3النتقا4 3لسريع 0لىكوHTML C معطلة

اذ"!     &/.-ى +*)() ا'&%

.AM 08:09 Pلساعة )آل( .GMT -6 قا6 بتوق.تDجم.ع )أل

3التصا4 بنا - منتدياE شبكة شمو@ 3إلسال> - 3أل;ش"ف - 3ألعلى-- 7*6ة ا1234خ

تنـ)'ـ/

بس4 &لل/ &ل6حم7 &ل6ح'4

نح@ ?7 نح'K علمك4 ?7 شبكة شم)I &إلسال4 شبكة مستقلة غ'6 تابعة أل! تنB'4 ?) حA@ ?) م<سسة م7 ح'> &النتماء
L6(ائفة &لمنصKإلخ)&ننا &لم)ح"'7 ش6قا )غ6با مم7 &نت+ج)& ن+ج &ل (S TلKنتما<نا ))ال<نا &لتا4 )&لم& Uمي ب'Bلتن&
علما )عمال )خلقا كما ?7 &لم)&ض'ع &لمنش)L6 مZ6K 7 &ألعضاء ال تعب6 بالضL6(6 ع7 ت)ج/ &لشبكة XY ?7 &لم)&ض'ع

ال تخضع لل6قابة قبU &لنش6
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