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وقع دفتر الزوار |
تنفيذ

اإلدارة
األحد .8 ,فبراير 11:27 2009
.شكراً لك على زيارتك لموقعنا .يمكنك ھنا أن تترك تعليقاتك أو مالحظاتك
اجمالي التوقيعات 354 :عدد التوقيعات في الصفحة الواحدة50 :

دفتر الزوار

الصفحة السابقة

الصفحة التالية

تعليقات
الجمعة .6 ,فبراير 20:39 2009

َأوتعدون نشيدو أنتم حتى اآلن لم تستطيعوا تغير و لو حرف واحد في ھذا الموقع.أي تغير يسيط يثبت
.فعالً إحتاللكم لموقعنا "موقعنا" قوالً و عمالً.لم نلحظ شيء حتى اآلن
الجمعة .6 ,فبراير 20:31 2009

بسم  5واإلتكال على 5
إلى كل القوالين عن أھالي دير ابراھيم بعدھم وقربھم من المران .
اعلن ما يلي نحن نسبنا ھو االتي سھيل بن محمد بن كامل بن محمد بن الشيخ علي المران و اترك الباقي
إلى القوالين في حكمھم
والسالم عليكم
الجمعة .6 ,فبراير 20:28 2009

اإلسم

)254

suhad
:الدولة
syria
)253

سھيل يوسف
:الدولة
-

)252

حنان
nour_syria1@hotmail.com

من منبر المران منبر الحقيقة والحق أعلن مايلي
اننا أعددنا نشيد المران الوطني الرسمي وسينزل قريبا في الصفحة الرسمية في موقع آل
المران ونرجع ونوضح لألخت رشا جنبالط عفوا رشا يوسف ونقول لھا ال تغيري رأيك
خليكي على موقفك معنا وانتي الرابحة

الدولة:
سوريا

الجمعة .6 ,فبراير 20:28 2009

إلى عمو معن نحن وراءك أنت من فتح لنا ھذه األبواب الكثيرة للمعرفة و التواصل و لن نرضى بأي
.بديل.و نحن بإنتظار مفاجآت تقلب الموقف
الجمعة .6 ,فبراير 20:23 2009

و إلى أھل المران إن مديرنا منكم و فيكم و تخليتم عنه في يوم و ليلة فكيف بنا نحن المشتركين أن نستسلم
لھذه اإلدارة المحجوبة الثقة .و كان حري بك ياقائدة اإلنقالب السيدة حنان أن تنشري أو تسبعدي أنت من
موقعك الجديد صفحة سھير ال أن تترجي اإلدارة و لن أقول السابقة أن تزيلھا.و إن حلبكو مع الصديقة و
.القريبة والشقيقة دير ابراھيم قلبا و قالبا في التصدي ألي عدوان.ألننا لسنا من نترك حلفائنا وقت الشدائد
الجمعة .6 ,فبراير 20:09 2009

و فاجئني موقف مديرة صفحتناالسيدة رشا في بيانھا األول و موقفھا من مدير س م س ألننا لطالما عرفنا
و لمسنا حكمته و عقالنيته فما الذي أثقل كاھل مديرتنا لترتاح من مديرھا.و بيانھا الثاني التي رفضت فيه
اإلحتالل و لكن على حساب ظلم مديرھاالذي يتصف برحمته و رحابة صدره و حبه لموظفيه و لمشتركي
.سمس
الجمعة .6 ,فبراير 19:57 2009

سالمات الى السيد أحمد محسن بلله سؤال كيف ظبطت معك بتحتل الموقع وبتعتدي وبتردد كالم سيد
المقاومة صاحب الحق السيد حسن نصر  5عا شوي كنت رح صدقك
الجمعة .6 ,فبراير 19:55 2009

اؤيد إنسحاب ممثلة و مديرة س م س ف سوريا األنسة سھير تضامنا مع مديرھا المحترم ألنه يستحق ھذه
.الثقةو الوفاء
الجمعة .6 ,فبراير 19:42 2009

)251

ھال و أحمد
الدولة:
من المواقع المحتلة
)250

suhad
:الدولة
syria

)249

suhad
:الدولة
syria

)248

رشا
:الدولة
)247

suhad
:الدولة
syria
)246

رشا
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سالمات يأھل الخير ماتفھميني غلط ياخت حنان
بس احيانا الحق بينقال انا معجبة كتير بنشاط اھل المران بس ھادا مابيعني احتالل بلدي وبيتي وقد ما
يكون مديري ظالم بس احسن من كلمة احتالل لذلك رح استفاد من صداقتي مع الطرفين واسع للوحدة
الوطنية
ومنترك الحكم للتاريخ
الجمعة .6 ,فبراير 19:42 2009

لظروف صحيه تتعلق بابنتي كنت بعيده عما يجري ,سمعت سمع و لكن أصبحت داخل الحدث و قبل اي
شيء أعلن التضامن الكامل مع إدارة س م س الممثلة بمديرھا القدير الدكتور معن يوسف و أقول له أنت
.من زرعت و رويت و كبرت و لن يحصد أحد غيرك ما أنبّ ◌ّ ◌ّ ◌ّ ◌ّ ◌ّ َ◌◌ً ◌ُ ت
الجمعة .6 ,فبراير 19:32 2009

السالم عليكم من ھذه الكلمة ننطلق وأقترح كاآلتي  :وبعد دراستي ومعرفتي لواقع الحال
أوال :ان المعسكرين من جذور واحدة
ثانيا  :كال الطرفين فخور بھذا النسب الطاھر والشريف
ثالثا  :حيث ان أصحاب األرض س م س ھم من استضافوا باقي افراد القبيلة المرانية رابعا :ان كان
ھناك أخطاء من االدارة وتعترضون عليھا اتمنى عليكي ايتھا القائدة الموقرة ان تبعثي برسالة خاصة على
عنوان المدير الموقر وانا واثق انھا ان وصلت فسوف يفاجئكي بسعة صدره
خامسا :لما ال تؤلفون كون فدرالية وتتركوا باقي فئات الشعب تقرر من الديمقراطي
سادسا  :كوننا عرب فال يصح ان يسمع بنا باقي القبائل بأن الضيوف قد غدرت
السالم عليكم
الجمعة .6 ,فبراير 19:10 2009

)245

suhad
:الدولة
syria
)244

ياسر
:الدولة
-

)243

حنان
nour_syria1@hotmail.com

ن اكبر دليل على ديمقراطيتنا المرانية البحتةھو ان قائد االنقالب وثورة الفاتح لصفحة
س م س ھو امرأة وھذا ان دل يدل على الحرية والحقوق التي اعطيت للمرأة في دولة
المران وسنلغي السلطة الذكورية االستبدادية اعتبارا من ھذا اليوم المجيد

الدولة:
سوريا

الجمعة .6 ,فبراير 17:46 2009

)242

حنان
nour_syria1@hotmail.com

واقول لالنسة سھير ان ال تفرح كثيرابصفحتھا جاييھا الدور الننا نرسم خارطة مواقع
جديدة والنصر القادم باذن  5سيكون باحتالل صفحة سھير

الدولة:
سوريا

الجمعة .6 ,فبراير 17:43 2009

)241

حنان
nour_syria1@hotmail.com

كما سبق وقلت نحن نريد لشعب س م س سابقا الحرية والديمقراطيةلكن من يريد ان
يعارضنابسياستنا الجديدة سنرسله الى معتقل غوانتانامو) حارة التحتين( بكل صراحة

الدولة:
سوريا

الجمعة .6 ,فبراير 17:36 2009

الرئيس وقائد االنقالب العسكري القادم،
ھل تعرف أن أبناء شعبك يرتعدون خوفًا من ذلك الـ"يونيفورم" العسكري الذي يتعارض في أذھانھم مع
الحرية والكرامة والتطور ،وأن انقالبا عسكريًّا يعني عودة األحذية الثقيلة لتفرط في استقالل الوطن بدالً
"...من تحريره ،فالعسكر يفتحون المعتقالت لمزيد من الضيوف وليس لإلفراج عن المظلومين
الجمعة .6 ,فبراير 17:28 2009

)240

طاھر
:الدولة
-

)239

حنان
nour_syria1@hotmail.com

والنناديمقراطيون جدا اشكر االدارة السابقةعلى حذفھا لصورة المدعو طاھر من
الصفحة ونرجو من االخت سھير ايضا ان تنشر صفحتھا في مكان آخر وشكرا

الدولة:
سوريا

الجمعة .6 ,فبراير 17:25 2009
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:الدولة
-
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سنوات من الضياع المشوب بالقلق والتوتر وعدم االستقرار ،عاشتھا سوريا ما بين األربعينات والستينات
من ھذا القرن ،تميزت باالنقالبات العسكرية المكثفة التي افتتح بابھا الزعيم حسني الزعيم ،ولم يستطع أحد
إغالقه إال بعد سنوات عديدة حصدت معھا كل أولئك المغامرين والباحثين عن األمجاد الشخصية.
والضاربين بعرض الحائط بمصلحة الوطن والمواطنين .وقد تميزت تلك المرحلة بافراز طبقة من
االنتھازيين الذين كانوا يھللون ألية سلطة جديدة ،دون أن يعرفوا إن كان المتسلطين يعملون لمصلحتھم
.الشخصية أم ھم مجرد أداة ينفذون فقط ما يملى عليھم من الخارج
الجمعة .6 ,فبراير 17:24 2009

طاھر
:الدولة
-

)237

حنان
nour_syria1@hotmail.com

اتمنى لو ان االنسة سھيرسمعت البيان المراني رقم  1من الناطق الرسمي أحمد على
المران جيدا لما اعلنت انسحابھا من الصفحة وانسحابك منھا لن يقدم او يؤخر كثيرا بما
ان الصواريخ المقالية تصل الى اي مدى نريده واؤيد كالم ابن العم والمجاھد الكبير
)احمد بن احمد بن محسن )ھيھات منا الذلة

الدولة:
سوريا

الجمعة .6 ,فبراير 17:06 2009

مسا الخير للجميع
اقدم البيان التالي
بما ان ادارة الموقع تغيرت فانا انسحب من الموقع وعلى اساسه اقيم صفحتي من الموقع لحين عودة
االدارة السابقة التي ال غنى عنھا والتي من خاللھا جعلتنا نتعرف على المران واصولھا ونسبھا ولھا
الفضل في كل ما وصلنا اليه
وشكرا
الجمعة .6 ,فبراير 17:06 2009

بسم  5الرحمن الرحيم والصالة والسالم على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاھرين
وصحبه المنتجبين إلى يوم الدين

)236

soheir
:الدولة
-

)235

أحمد علي المران
الدولة:
المران

البيان المراني رقم
1

النار تأكل نفسھا إن لم تجد ماتأكله
عزيزي معن قبل أن تبدأ بھذه الحملة الشعواء على قبيلة المران
التي عرفت بسعة قلبھا وشموخ ھاماتھا وقاماتھا كما ھي مقاماتھا
ھل سألت نفسك سؤاال واحدا فقط
شجرة العائلة لقبيلة بني س م س كما تطلقون على أنفسكم وھو برأيي
تعبير انفصالي يفرق واليجمع
ھو كالتالي
معن بن يوسف بن أحمد بن محمد حسبا ونسبا إلى الشيخ علي المران
بعد ھذا التوضيح أقول التالي
المران لھا بعد استراتيجي وھو مقامات بني ھاشم والخوف عليھا
والمران  5حاميھا
وأقول إذا قصفتم على المران سنقصف على دير ابراھيم
وأقول أكثر صواريخنا المقالية تصل إلى مابعد بعد الدبيقة وكلماخو والقلورية
ھيھات منا الذلة يأبى  5لنا ذلك ورسوله والمؤمنون
أقول قولي ھذا واستغقر  5لي ولكم
الجمعة .6 ,فبراير 16:32 2009

حنان
nour_syria1@hotmail.com

ھاقد شربت قھوتي وصحصت جيدا أوال أشكر السيدة رشا على تضامنھا مع الحق
والحقيقةوالعدالةواني أرى انشقاقا باالدارة السابقة وھذا ان دل يدل على أن االدارة كانت
ديكتاتورية ونحن نعدكم بالديمقراطية الكاملة وارجاع حقوقكم كاملة وان تعيشوا بظل
الرفاھية والشفافية الكاملة

الدولة:
سوريا

الجمعة .6 ,فبراير 15:14 2009

حتى انت يا رشا
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:الدولة
الجمعة .6 ,فبراير 15:13 2009

احب ان اشكر االداره السابقة س م س على الجھود التي بذلتھا و اعلن تضامني الكامل و االمداد
بالمساعدات الالزمه و اندد باالداره الجديده و النصر لنا و نحن عائدون و على ھذا الطريق سائرون بيبا
الجمعة .6 ,فبراير 14:59 2009

متضامنه مع س م س
الدولة:
من المواقع المحتلة
)231

حنان
nour_syria1@hotmail.com

و 5حلو لسه ھأل قايمة من النوم وكنت عم أحلم أحالم حلوةكيف بدنا ندير ھالموقع
فتحت الموقع لقيت كل ھل الشي؟ طب استنوا عليي لما اشرب ركوة القھوة تبعي
وصحصحلكن شوي وراجعتلكن

الدولة:
سوريا

الجمعة .6 ,فبراير 14:41 2009

نعن عن قيام ادارة س م س في المنفى تحت شعار شو ھاالحكي
<وقد تم تشكيل جناحه العسكر )الطاھرية
الجمعة .6 ,فبراير 12:45 2009

كنت دائما من متابعي الموقع وقد صدمت لما آل اليه واصبح كما اصبحت ارض فلسطين وكل من الغزاة
يريداالنتصار سؤال يطرح نفسه بعد ھذه السنوات المتعبة الدارة الموقع كيف يرضى اھل المران باخذھا
ومحي اسمھا واين النبل العربي من ذلك ومن المضحك المبكي احالة المدير فورا وھو من المعلوم ان
الموقع ال يدار اال بربانه وقبطانه فارجو ان تعلموني كيف سترسي مرساة ھذا الموقع من دونه وفي
الختام نبقى نحن العرب نركض للسلطة والكرسي متناسين من اوصلنا اليه ومن يبقينا عليه والسالم
الجمعة .6 ,فبراير 08:26 2009

)230

طاھر
الدولة:
سوريا
)229

مشاھد حيادي
الدولة:
من ارض اليعرفھا اال 5

)228

حركة المعارضة المرانية

نحن الحارة الفوقانية ندين و نشجب االحتالل العنصري التي قامت بھا الحارة
التحتانية و التي طالما مارست كل اشكال العنصرية حتى علينا
و تضامنا مع حركة س م س المغتصب ارضھا نعلن مشاركاتنا بالمظھارات
العارمة التي ستقام على موقع الياھو و الغوغل مساء اليوم

الدولة:
المران الحارة الفوقانية

الجمعة .6 ,فبراير 08:20 2009

)227

حركة الوفاء ل س م س

الرجاء جمع التبرعات لنصر س م س في مواجھة االحتالل المراني العنصري
و ارسالھا على بنك نورديا السويدي
حساب
32222-32325-4234-4321
باسم النصر ل سمس

الدولة:
دير ابراھيم

الجمعة .6 ,فبراير 08:06 2009

ان طلب اعادة صورة ساندرا ھو عبارة عن محاولة يائسة لكسب رأي الشارع الداعم ل س م س

الجمعة .6 ,فبراير 06:09 2009

مبروك الدارتي الجديدة ومنيح ريحتوني من مديري على كل أحوال ماشاء  5لجعفر ولحنان والحمد
عالمواضيع الرائعه والشيقه والمفيده
الجمعة .6 ,فبراير 02:17 2009

وال اله اال  5العلي العظيم

الجمعة .6 ,فبراير 02:13 2009
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)232

)226

حركة النصر ل س م س
الدولة:
أرض الجنوب
)225

رشا
:الدولة
)224

مراقب
الدولة:
تنزانيا
)223
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ال حول وال قوة اال باX

طاھر
:الدولة
-

الجمعة .6 ,فبراير 02:04 2009

حنان
nour_syria1@hotmail.com

مع كامل احترامي لمحطة العربية انھا تنشر ادعاءات واشاعات التمت الى الواقع بصلة
أرجوا من المحطة أن تتوثق من الخبرأوال ثم تنشره كما تفعل محطة الجزيرة المرانية
والخبر الموثوق ان كل القبائل العربية المتحدة المجاورة قد أيدتنا وباركت انقالبنا
ھذاوليس فقط عمرو موسى والسنيورة

الدولة:
سوريا

الجمعة .6 ,فبراير 01:51 2009

صرح مسوول في س م س عن حدوث انقالب في ھذة الجريدة الغراء وقد اكت الدول المعتدلة عن تأيدھا
لالدرة الجديدة وقد اعترف بھا امين عام الجامعة العربية عمر موسى ووالسنيورة
الجمعة .6 ,فبراير 01:39 2009

مراسل العربية
:الدولة
)220

الدولة:
سوريا

الجمعة .6 ,فبراير 01:35 2009

يبدوا انوا قبيلة المران لم تتطور بعد انشاء  5بانقالبكم بتطوروھا

الجمعة .6 ,فبراير 01:30 2009

)219

طاھر
:الدولة
)218

حنان
nour_syria1@hotmail.com

ذنبك انك مو من قبيلة المران العريقة يا اخ طاھرالظاھرانك مو متابع جيد لقناة المران
واللي عم تبث صارت من موقع س م س سابقا انت واالخ اللي مسمي نفسه مراقب ولو
انه مراقب منيح كان عرف شو الخبر وبقله من راقب الموقع وقبيلة المران مات ھما
وغما

الدولة:
سوريا

الجمعة .6 ,فبراير 01:23 2009

يبدو انة قد حدت انقالب لم نعلم بة فصرنا نقرئئئا ادارةس م س السابقة شو الخبر

الجمعة .6 ,فبراير 01:18 2009

من خالل اتصالنا مع السيدة عائشة بنت بكر ا وبعد بكرة اكدت اقوالنا واضافت اضافات ال تسركم
بالنسبة للصورة ياخت حنان انا كنت عم قول من زمان ليش حاطيني ھون شو زنبي بس اخجلت
تحية ووردة
وتكرمي باقت ورد
الجمعة .6 ,فبراير 01:05 2009

ھھھھھھھھھھه توضيحك بجد منطقي ومقبول شكرا لاليضاح يا اخ طاھر وانشا Xيارب بيديم المحبة بينكم
العمر كله واليفرقكم عن بعض ويوم عيد العشاق الي نقاش طويل بالموقع عن الحب

الجمعة .6 ,فبراير 00:58 2009
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لو لم تكن قبيلة المران متطورة من اصله لما كان االنقالب الذي قامت به على موقع س
م س النووي المتطور جدا قد نجح نجاحا منقطع النظير

مرة اخرى نعود لكم يبدو ان المدعو طاھربدأ باشعل فتيل الحرب ثانية بينه وبين جنس
النساءاللطيف جدا لك ذلك يا أخ طاھرانت تريد المرأة ان تكون جارية الان تكون ندا لك
او انتم الرجال تحبون دائما ان تكونوا سي السيد ھيھات ان تحصلوا على تلك المعاملة
من قبل النساء ال اعلم اذا كانت زوجتك توافقني الرأي أم الوأحب ان الفت نظرك مرة
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مراقب
الدولة:
ابو الغيط
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طاھر
الدولة:
الالذقية
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ثانية عليك ان تستعين باحاديث عن عائشةالنھااصح من احاديث ھرة ابن قطة على ما اظن وستكتشف
ايضا انھا روت احاديث تھمكم انتم الرجال اكثر
الجمعة .6 ,فبراير 00:51 2009

احب ان اوضح لألخت حنان الذي غاب عن بالھا لماذا يحتفل العالم بعيد الحب في  14شباط
السبب ياصديقتي انة في  14شباط عام  1990ظللت طوال اليل اتقلب وانا افكر كيف وبأي طريقة
سأبوح بحبي وكما يقال ليل العاشقين طويل فكيف اذا كان سيباح في الصباح لذلك كرمني العالم لذلك اليوم
الطويل
لأليضاح فقط
الجمعة .6 ,فبراير 00:45 2009

مساءالخيرجميعا حنان علي المران من على منبراالنتصارتخاطبكم ..ابلغني
مراسلنامن قلب الحدث من موقع س م س سابقا ان ھناك صورة للمدعو
طاھرالمحمد يجب حذفھا فورامن صفحة الموقع طبعا الننا نرفق بالنساء واالطفال
نبقي على صورة االخت سھيرونطلب من االدارة سابقا حذف صورتي من على
دفتر الزوار وارجاع صورة الغالية ساندرا عليھاالني بصراحة عز عليي و 5اني
شوف صورتي مكانھاأرجوا التنفيذ فورا وشكرا لكم
الجمعة .6 ,فبراير 00:34 2009

الن السكوت عن الحق من عمل الشيطان فساتكلم
اعجبني نصائح للسيدات والخنوع النسائي المراني لھم ولمن حام حومھم فحملت الموضوع الى الشيخ
االصغر ففتح صندوقة وقرألي وانا اسجل كل ما قراة حرفيا فقال :النساء نوعان صالحة وطالحة فاما
الصالحة فھي التي تنتظر زوجھا على أحر من جمر وعندما يصل تقبل يدية وتجلسة وقد حضرت له
الماء الساخن وتقوم بقلع حذاءة وتضعھم على اليمين ثم جواربة وتضعھم على اليسار وتقوم بغسل رجلية
وتنشيفھم ثم تضع لة الطعام وال يجوز جلوسھا حتى ينھي طعامه تم تاكل ان سمح لھا بالطعام وان تلبي
دعوتة
اما الطالحة فھي من خالفت بند من ھذة البنود
واستشھد على قوله فقال
عن ابي ھرة ابن قطة قال دخلت امرأتان النار فقالوا لة كيف يابن اخت النمر قال الولى وضعت الجراب
باليمين والحذاء باليساروالثانية غسلت رجلي زوجھا ولم تقل لة نعيما
اخرجتة ام الغيط
وفي االصحا للصبا قيل من اكلت مع زوجھا لعنتھا جاراتھا للصباح اخرجتة ام عبدوا الفوال
فسالته ھل من مزيد فقال لي اذھب االخي الشيخ االوسط في جبال الواق الواق فھو افھم مني وللحديث
بقية
الخميس .5 ,فبراير 23:42 2009
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طاھر
الدولة:
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ميرسي أوي أوي ليك ياأبو الغيط لمساعدتكم الكريمةباغالق كل معابر س م س وده ان دل
يدل على الوحدة الوطنية مابين مصر وقبيلة المران العريقة بالقدم ومازلنا أعزائي القراء
نستقبل مباركاتكم ومساعداتكم لناعلى قناة المران الفضائيةوأيضا نبث لكم عبر مراسيلنا من
أبو ظبي وحمص أخر األخبار اللتي تردنا منھم مباشرة مازلنا على الخط معكم

الدولة:
سوريا

الخميس .5 ,فبراير 23:23 2009

نبارك الھل المران احتاللھم و استيطانھم لموقع س م س
و مستعدين لمساعدتكم باغالق كل المعابر باتجاه
سمس
الخميس .5 ,فبراير 21:54 2009
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ابو الغيظ
الدولة:
مصر
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عفوا نسيت اعزمكن على الكاتو اتفضلوا

الدولة:
سوريا
الخميس .5 ,فبراير 21:51 2009
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مسائكم سعيد آل س م س األعزاءأرد على سؤال حضرة المراقب الخاص الذي يتكلم
من موقعه)الديار المقدسة(...ھل يالم المرء في حب أھله؟ وھل يالم اذا صمت أيضا؟
ألم تقرأ حكمة الصمت اللتي شارك بھا ابن عمي الباش مھندس أحمد علي المران اذا لم
تقرأھا أنصحك بقراءتھاعندھا تتوصل لمعرفة لماذا التزمت الصمت أما بشأن األخ
طاھرلن ارد بأي كلمة الننا اآلن بھدنة مؤقته لن أشعل فتيل الحرب بيني وبينه اآلن حتى
ننتھي من احتالل كامل موقع س م س عندھا لكل حادث حديث بعدين أظن ان يوم  14شباط ھو يوم
العشاق العالمي وليس  15شباط ياحضرة المراقب الذي يتكلم من الصومال وال ألنه األخ طاھر باح بحبه
لسھاد يوم  15قلبتوا التاريخ كله؟على كل لما نخلص الغزو المراني بنبقى بنحكي بالتفاصيل كلھا
الخميس .5 ,فبراير 06:57 2009

نرى صمت حناني و نسائي عام ازاء مقاالت جعفر علي اخو حنان علي التي كانت أكثر قسوة و حدة
بكثير من مقاالت طاھر

nour_syria1@hotmail.com
الدولة:
سوريا
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مراقب خاص
الدولة:
الديار المقدسة

فھل ھي العصبية القبلية من قبل حنان
او التعصب ضد طاھر من قبل باقي النساء
الخميس .5 ,فبراير 06:54 2009

اظن ان كالم طاھر مظبوط فالحب الكبير بين طاھر و سھاد و الذي بدأ شرارته االولى يوم
15
شباط قد كان الملھم للعالم ان يخصص ھذا اليوم كيوم العشاق
و االن الجميع يعرف لماذا نحتفل بعيد العشاق في ھذا اليوم
الصفحة السابقة

الصفحة التالية
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مراقب
الدولة:
الصومال
يمكن استخدام ھتمل
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