
1

بسم اهللا الرمحن الرحيم

 خبصوص رسالة األخ أيب مصعب عبد الودود فقد متكنا بفضل اهللا من فتحها واطلعت

على ما تضمنته وسأرفق له رسالة يف املرة القادمة بإذن اهللا كما أرجو أن تفيدوين هل مت 

البحث عن مهادنة املرتدين وإرساله إىل اإلخوة يف اجلزائر أم ال وإن كان قد مت إعداد 

ترسلوا إيل اجلزء الذي  فحبذا أن ترسلوا إّيل نسخة منه وإن مل يكتمل بعد فحبذا أن

رسالة أيب حيىي إليهم، فهذا كل ما كتب يف املسألة م[لعلي أرسلُت لككتب منه. 

لفوائد اليت سجلتها أنا، وأرسلتها إليكم، ولكن حبث باإلضافة إىل بعض التجميعات وا

املسألة بشكل كامل، مل يتم حلد اآلن]

*وحبذا أن توجهوا اإلخوة يف السحاب لالهتمام برتمجة األدبيات اجلهادية بالفرنسية ومبا 

يستطيعونه من لغات إخواننا يف إفريقيا فلهذا األمر أمهية كبرية أشار إليها الشيخ بشري 

 يف تقريره عن املغرب اإلسالمي وهو مرفق فحبذا أن ترسلوا نسخة منه للشيخ أيب املدين

.[كنت اطلعُت خوة يف السحاب بعد اطالعك عليهحممد وأرى أن ترسل نسخة منه لإل

عليه منذ زمٍن، وسأعيد مطالعته، وأعطيه لإلخوة كما وجهتم]

ا اهتمامهم برتمجة وكذلك ترسلون إىل إخواننا يف املغرب اإلسالمي بأن يزيدو 

  [إن شاء اهللا قريبا]األدبيات اجلهادية إىل الفرنسية واللغات احمللية .

 أرجو إرسال أمساء القبائل اليت ذكرها الشيخ بشري املدين يف تقريره وبشكل عام قبائل

املنطقة (املغرب اإلسالمي ) على أن تكون الكتابة مشكلة وموضحة بتعريف احلروف 

[إن شاء اهللا يف مراسلة أخرى]ا. املعجمة من غريه

 مرفق بيان للشعب الفرنسي أرجو إعطاؤه لقناة اجلزيرة العربية وقناة اجلزيرة الدولية وكذلك

ومقطع مصور كتجربة يف شرحية خاصة لإلخوة يف اإلعالم، مرفق نسخة أخرى من البيان 

[مل تصلين إال شرحية يتلفوه.لبيان أمريكا ليطلعوا عليه ويفيدونا مبالحظا�م الفنية عليه مث 

  واحدة، والبيان والتجربة وصال، وسنرسل لك رد اإلخوة بعون اهللا].
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 أرجو إرسال رسالة إىل إخواننا يف املغرب اإلسالمي على وجه السرعة تتضمن اإلشارة

عليهم بأن ال يتفاوضوا مع الفرنسيني على إطالق سراح أسراهم باملال وإمنا يكون 

رنسيني على رفع مظاملهم عن األمة كتدخلهم يف شؤون املغرب التفاوض مع الف

انسحا�م من أفغانستان مع اإلشارة إىل أن بدايات ويكون من أهم املطالباإلسالمي 

كما أرجو التعميم لإلخوة بأن املفاوضات ،  التفاوض قبل إبرام االتفاق ال تلزمهم بشيء

نستان ومع األمريكيني يكون على مع األوربيني يكون على رأسها انسحا�م من أفغا

رأسها التخلي عن دعم اليهود وال تضاف مسألة اليهود للتفاوض مع األوربيني أل�ا 

[أبشر إن .تخلي عن اليهود سيتخلى األوربيونللاألمريكيونحتصيل حاصل فمىت اضطر 

هي : وأطمئنكم أننا وّجهناهم من قبل بأن تكون املطالبشاء اهللا تعاىل نفعل قريباً،

اخلروج من أفغانستان، فقط ال غري، أعين من األوروبيني، فيكون املطلب واضحاً قصرياً 

  حمدداً]

 ربط فالرأي أن يتم فإن تأكد أ�م جواسيس  لدى الطلبة نيالفرنسيخبصوص الصحفيني

وإن مل يتم إعال�م جلدول زمين خبروج الفرنسيني من أفغانستان ق سراحهم قضية إطال

[ال علم يل .فتتم املفاوضة معهم على الفديةلالنسحاب يقتال وأما إن كانت هناك شبهة 

بشأ�ما يا شيخنا، ولعلي أحاول االتصال حبقاين مثال ونسأل مث نقرتح عليهم وننصحهم 

مبا ذكرمت]

 حوا علّي طريقة خبصوص كتاب نقاط االرتكاز وما ذكرمت عن مؤلفه فحبذا أن تقرت

لالستفادة منه دون الدخول يف تزكية الكاتب وقد كنت يف رساليت لألخ بصري أشرت  

إىل الكتاب فحبذا أن حتذف هذه اإلشارة قبل إرسال الرسالة إىل بصري هذا إن كانت 

رياً [الرسالة مل ترسل بعد. ، وقد كنُت حذفُت الفقرة فعالً من رسالة الصومال جزاك اهللا خ

كنُت بصدد إرسال رسالتهم مث تأخرنا يف اإلرسال لسبب فّين، واهللا املوفق،   حيثُ 

واحلقيقة االستفادة من الكتاب دون تزكية الكاتب ال أدري كيف تكون!! هو إشكاٌل، 
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رراً مغنياً عنه حبيث ولكن سنفكر هل ميكن أن نعَهد إىل أحٍد بأن يكتب كتاباً مشا�ا حم

، حىت لو أشار الكاتب اجلديد يف ية أو يكون من إصداراتناميكن أن ننشره ونعطيه التزك

الكتاب اجلديد إىل أنه استفاد من كتاب األخ املصري هذا ومن كتب أخرى ضمن 

مراجعه األساسية، وفكرة الكتاب ال شك أنه فكرة صحيحة وجيدة ، وهذا هو اجليد 

  عيبونا ويعفو عنا مجيعاً]واملمتاز يف الكتاب، ونسأل اهللا أن جيزي أخانا خرياً وأن يسرت

 بعد الذكرى األخرية للعمليات املباركة يوم احلادي عشر بأيام صدر خطاب للشيخ أيب

حممد وكان تعامل اجلزيرة معه ملفت لالنتباه فبثت غريها من القنوات اخلرب قبلها وبثته 

 وجعلته اخلرب األخري مث ي يف نشرة يكون فيها معظم املسلمني يف العامل العريب نائمنيه

ساعة إال 24وضعت اخلرب يف شريط األنباء واملألوف أن يبقى اخلرب يف شريط األنباء 

أن يكون هناك حدث كبري يربر بعد بضع ساعات دون أ�ا حذفته من شريط األنباء 

عدم االهتمام باخلطاب فحبذا أن تفيدونا بتوقعاتكم وحتليالتكم هلذا األمر كما 

[واهللا يا شيخنا ، ما أدري ماذا نتابع اآلن!! لكن أن تسألوا عنه أمحد زيدان. يستحسن 

لعلنا حناول متابعة األمر مع أمحد زيدان باملراسلة، ونستفسر ونطلب منه تبليغ احتجاجنا 

هذا غري مستبعد، وحبسب !!للقناة.. ويف ظين أ�م قد يكونون ينتقمون من "الظواهري"

غل يف حينه]احملرر القائم على الش

 كان من ضمن ما أرفقتموه يل سابقاً مقاًال منسوباً ألخينا سيف العدل بعنوان (السرية

الذاتية للقائد الذباح أيب مصعب الزرقاوي) رمحه اهللا وبعد اطالعي عليه ظهر يل جبالء 

أنه مكذوب يف نسبته ألخينا سيف العدل وفيه إساءة ألخينا أيب مصعب رمحه اهللا 

ف وللتنظيم بشكل عام وفيه حتفيز شديد لإلخوة يف العراق بأن يقيموا دولة وألخينا سي

مما يُ  ظهر أن الكاتب ليس هو سيف العدل ذكره يف املقال مل تكتمل مقومات جناحها و

بأنه أخذ تفويضاً مين ومن الشيخ أيب حممد للتعامل مع قضية أيب مصعب رمحه اهللا يف 
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قد متت بيننا وبني مجاعة اجلهاد فأي شخص  حني أن يف ذلك الوقت مل تكن الوحدة

كان معايشاً لنا يف تلك الفرتة سيقول أنه أخذ التفويض مين ومن الشيخ أيب حفص رمحه 

اهللا بينما الكاتب مل يذكر شيئاً عن الشيخ أيب حفص رمحه اهللا علماً أنه مل تكن هناك 

ليس هلا أي أساس من أي مشكلة مما ذكر وأننا مل نفوض أحداً حللها وفيه سرد لقصص

الصحة فأرجو أن يتم حتليل النقاط اخلطرية اليت احتوى عليها املقال وتوضيح ماذا أراد 

الكاتب أن يدس فيها كما أرجو أن تقوم بتكذيب نسبته لسيف وتذكر أنه يف السجن 

مما ال يتيح اطالعه عليه وتربئة نفسه منه وأن هناك أشخاصاً بل أجهزة تابعة لبعض دول 

ملنطقة مهمتها االفرتاء على ا�اهدين وتشويه صور�م ويكون التكذيب بأن سيف ا

[املقال قدمي منشور يف االنرتنت، ...املقال دون زيادة يف وصف أخينا.العدل براء من 

وقد كنُت رأيُت أناساً من الكتاب يف النت يشككون فيه، وكنُت قدمياً تصفحُت فيه، 

اآلن، ولكين عرفُت أنه مكذوب، ولكن يف احلقيقة مل �تم ولكن ال حيضرين منه شيء 

بنقده، ولكن فكرتكم جيدة، وبإذن اهللا أقوم أو أكلف من يقوم بقراءته بعناية ونقده مث 

، وجزاكم اهللا خريا على التنبيه على أقدار نكتب فيه شيئا كما أمرمت، بارك اهللا فيكم

، لكن أبو اخلري مل تقريياً م عندي هو كذلكاإلخوة، فأما الزيات وسيف فأعرفهما والتقيي

]أعاشره ومعرفيت به سطحية

 خبصوص الرتاسل عرب االنرتنت فال بأس بالرتاسل يف الرسائل العامة إال أنه حىت مع ما

ذكر اإلخوة عن برنامج أسرار ا�اهدين فسرية العمل اخلارجي ال تسمح باستخدامه 

رب يهم األمر بأن العمل اخلارجي ال يكون إال عفحبذا التأكيد على اإلخوة الذين يعن

[األمر معقد جداً يا شيخنا، فمثال كيف سيتم التنسيق مع إخوة اجلزائر، .الرسل الثقات

وحىت العراق واليمن والصومال ترى ما يف التواصل معهم من صعوبات!! فأحيانا ال 
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لعراق مثال، رمبا نستطيع مناص من النت، مع استفراغ الوسع يف إجراءات األمان فيها، وا

التواصل على األرض، مع أنه ضعيف جداً وجتاربنا معهم يف هذا مرهقة]

 واالطالع على رسالته إلينا أرجو االطالع عليها وإرساهلا مرفق رسالة لصاحب الطيب

وستصلكم رسالة للشيخ أيب حممد يف ونسخة من رسالته ورساليت للشيخ أيب حممد 

[اطلعُت على رسالة صاحب الطيب، وحسناً قال وحسناً ما أجبتم الرسالة القادمة .

نسأل اهللا أن يرفع قدركم وقدره وأن يبارك يف العمل، وسنلتزم بذلك ما استطعتنا، وماذا 

  يعين برتسيخ القواعد يف البلد ا�اور بدقة؟ وإن شاء اهللا حنول الرسائل أليب حممد]

صحفيتني من الدمنرك يعملون مع الصحيفة أرجو تكليف من يلزم جبمع املعلومات عن

من باكستان مث أعيدتا بضغوط ااملسيئة للرسول صلى اهللا عليه وسلم وقد كان مت طردمه

  [إن شاء اهللا نفعل].خارجية 

 حبذا أن تفيدين عن املعلومات اليت طلبتها عن اإلخوة يف العراق وهل تيسر لكم أن

  ترسلوا إليهم السياسة العامة وماذا مت خبصوص ردود اإلخوة الذين أرسلتموها إليهم. 

[العراق مل أرسل إليهم السياسة العامة بعد، وأفعل إن شاء اهللا الحقا بعد أن يردوا على 

ون اهللا، فقد أرسلُت إليهم وطلبُت تعريفاً بقيادا�م اجلديدة وبلغتهم رسائلنا األخرية بع

سالمكم وغري ذلك، وحنن ننتظر أجوبتهم.. ولكن أرسلت السياسة لليمن وللجزائر، 

  .]وسأرسلها للصومال أيضا يف أول مراسلة بعون اهللا

 مع اإلعالم اجلهادي أرجو أن تراسلوا مجيع اإلخوة يف األقاليم بأن جيتنبوا إجراء اللقاءات

ملا قد ذكرته سابقاً من أ�ا تكون خارجة عن املهنية اليت استقر عليه أهل هذه الصناعة 

وال حتمل احليوية الكافية مما يوحي للناس مبعاين ليست يف صاحل ا�اهدين كالتخلف وما 

املناسبة يف  شابه ذلك فضالً عن عدم توفر األخ املهيأ إلدارة احلديث واختيار األسئلة 

رمحه كثري من األحيان ولعلكم الحظتم يف األشرطة األخرية لألخ أيب دجانة اخلراساين
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اهللا وتقبله يف الشهداء الفرق بني البيان الذي يتحدث فيه مبفرده وينب اللقاء وما ورد فيه 

من أسئلة عن املاديات مما مل يكن مناسباً لالستفادة من وقت رجل يريد تقدمي روحه هللا

  بعد أيام أو ساعات حنسبه واهللا حسيبه. 

، وحندث تغيرياً فيه، وعندي هذه الفكرة ي[يل رأٌي بأن ندعو لتطوير أداء اإلعالم اجلهاد

ورمبا تكون بعون اهللا يف لقاء نفكر فيه مع "السحاب"، مبعىن أنين طلبُت من اإلخوة أن 

نه بل سألقيه مرجتال، مع حتضري يكون اللقاء عفوياً تفاعليا حوارياً ، ولن أكتب شيئا م

قبله، مث هو يف أيدينا، حنذف ونصُلح منه ما شئنا، ويكون فيه ُجرأة يف األسئلة والطرح 

وحريّة وهكذا...  أما االستغناء عن "اإلعالم اجلهادي" فهؤالء هم ناُسنا وهم أوىل بنا 

يريدون وجهه}، وحنن أوىل �م {واصرب نفسك مع الذين يدعون ر�م بالغداة والعشّي 

.. ومل يتبّني يل املقصود من إشارتكم إىل لقاء أيب دجانة، فاللقاء أبو دجانة واهللا املوفق

هو الذي صممه من أوله إىل آخره، واألخ الذي كان يسأله هو أعجمي "باكستاين 

بريطاين" كان يشتغل معه (من إخواننا الذين وضعناهم معه يف العمل، واستشهد مؤخراً 

أيضا رمحه اهللا) وكان يلقي األسئلة باالنكليزية أصال وأبو دجانة جييب بالعربية يف قصفٍ 

]مث متت دبلجة كالم السائل

 .حبذا أن ترسلوا إّيل مجيع وصايا اإلخوة التسعة عشر املوجودة لدى اإلخوة يف اإلعالم

مرة قادمة [طلبت من عبد الرمحن جتهيزها وإرساهلا يل، فإن توفرت هذه املرة أو تكون يف

بعون اهللا]

 خبصوص ختزين القمح فلي رأي بأن تفرغوا أخوين من أهل هذه املناطق ذوا

كفاءة ولديهما حس جتاري أو يكونا أصالً عاملني يف التجارة فتطلبوا منهما أن 

وما شابه من ضروريات حلبوبيكون ضمن جتار�ما التجارة بالقمح والسكر وا

الغذاء ويكون هلم مستودع متني متقن ال تتسرب إليه املياه مرتفع عن مستوى 

فيضانات األودية واأل�ار فتشاركون معهما بالكمية اليت حتتاجو�ا من الغذاء علماً 
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أن الكمية االحتياطية ينبغي أن تكون كافية لكم ملدة سنة على األقل ومها يتاجران 

متجددة باستمرار على أن يتم االتفاق معهما أنه عندما تبدأ األزمة �ا فتبقى

يتوقفان مباشرة عن البيع ويبقى املخزون الذي لديهما لإلخوة ومها مستفيدان من 

هذه اخلطة باألرباح املرتتبة على البيع والشراء فنحن لن نشغل مستودعا�ما دون 

فائدة تعود عليهما.

أن تكون املستودعات ضمن النطاق الذي يسمح بوصول إال أنه من األمهية مبكان

  القمح منه إىل اإلخوة عند الضرورة.

أما الطريقة األخرى اليت ذكر�ا سابقاً فإن كانت حركتكم كثرية فيصعب نقلها 

كاملشروبات كانت تستخدم ملواد غذائية  ــــ  والتحرك �ا فهي شراء براميل نظيفة

حمكمة اإلغالق تغسل وتنشف يف ـــ س املواد الكيماوية وليالغازية والزيوت النباتية 

مطاطية ملنع تسرب اهلواء اميل حلقةالرب ألغطية هذه الشمس ملدة يوم مع مراعاة أن

مما حيافظ على احلبوب املخزنة فيها ملدة سبع سنوات شريطة أن تكون احلبوب من 

[لعلنا حناول شابه. يفة من السوس واحلشرات وما إنتاج العام الذي سنخزن فيه نظ

، واهللا املوفق]، حسب ظروفنا وقدرتنا اآلنأن نسعى يف اخليار األول

 خبصوص الذي سيقوم بإعداده أمحد زيدانحبذا أن تفيدوين عما مت خبصوص الربنامج

[مل يتم شيء حلد اآلن، إال أنين تشاورُت يف األمر مع عبد الرمحن، الذكرى العاشرة .

ن طلبُت منه حيىي، وكانت هناك بعض االقرتاحات الفنية عند عبد الرمحومع الشيخ أيب 

يكتب فيها، وحاصُلها أنه يرى أن هذا املقصد ال ميكن أن يفَي به من الناحية أن

اإلعالمية و"اإلخراجية" إال برنامج مثل "شاهد على العصر" مثال يف اجلزيرة وما شا�ه 

دة ومفتوحة ورمبا تأخذ عدة حلقات، أما من برامج لقاءات حوارية تكون واسعة امل

عشر دقائق أو نية املتاحة للشيخ للتحدث فيه إالدة الزمبرنامج شبه وثائقي فلن تكون امل

ربع ساعة على األكثر، وبالتايل لن يتم املقصود.. وسأراجع أخي عبد الرمحن حىت 
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تصل بأمحد يكتب لكم عن الفكرة بشكل أحسن، وأيضا على كل حال حنن قررنا أن ن

زيدان ونطرح عليه الفكرة من أساسها مث ننظر رأيه هو ايضا وفكرته، وهذا ما ُكلفُت به، 

وبدأت يف جتهيز الرسالة لزيدان، لكين مل أرسلها له حلد اآلن، لعلي أفعل قريبا إن شاء 

اهللا]

 ...الودود [إن شاء اهللا سنسعى حبوله وقوته ومدده سبحانه وهو اللطيف خبصوص املرافق

  الكرمي]

ار منكم عن وصوهلا وما مت بشأ�ا سبق أن أرسلنا رسالة لإلخوة يف اخلط ومل يصلين إشع

[لعلك تقصد الرسالة اليت فيها تعزية يف الشيخ سعيد رمحه اهللا، فهذا وزعُتها على عدد ال 

سبة .. وباملناواجلميع فرح �ا واحلمد هللاومعظم اإلخوة املهمني،بأس به من اإلخوة،

خبصوص الشيخ سعيد رمحه اهللا، فحيث أنه تأخر الوقت لرثائه من قبلكم، فأرى أنه لو 

ثناء وإكرام رمحه جاءت فرصة يف أي مناسبة أن تشريوا إليه وتتكلوا حوله مبا يناسبه من 

[كلها عيد رمحه اهللا وكذلك رسالة أخينا أيب أنس السبيعي ورسالة أبناء الشيخ س]اهللا

هللا، ولكن مل أتلق منهم أي أجوبة، وعندما قابلُت أنس آخر مرة (وهي وصلتهم واحلمد

املرة الثانية أقابله بعد جميئه إلينا) سألته مداعباً : "كيف أخبار الشيخ؟" فابتسم قائال : 

رسالة مقتضبة".. هذا ما قال يل للمالطفة، ؛احلمد هللا، اهللا جيزيه خري، كعادته الشيخ"

مجيعاً .. أنا باملناسبة ال أطلع على الرسائل لغريي، وال أدري هل وحيفظكم واهللا يرعاكم

]إن شاء اهللايف رسالتكم له ما يتطلب جواباً، وسأراجعه

 وكذلك بيان الفيضانات األول مل يصلين إشعار منكم بوصوله وما الذي حال دون بثه

يف اإلعالم مع مالحظة أنه بعد مرور الوقت فأرجو أن حتذفوه متاماً والبيان الثاين إن 

تيسر أن يبث خالل أسبوعني فال بأس وإال فأوقفوه حيث إنه قد حيتاج إىل جتديد وحبذا 

  أخرمهاأن تفيدين عن أسباب ت

يف النت، البيان األول والثاين، وقد كان عند اإلخوة تردد يف نشرمها، شرا اآلن [قد نُ 
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ولكن قلنا هلم انشرومها وتوكلوا على اهللا، وسبب التأخر يف نشر األول أننا أرسلناه 

وأرسل الثاين للجزيرة فلم ينشروه رغم مرور أكثر من أسبوعني، مث أرسل متأخراً للنت

، بسبب تعّطل يف طرقنا للنت يف تلك األيام، واحلمد هللا على كل حال .. معه مباشرة

وأرفقُت لكم نقداً لبعض اإلخوة العاملني يف السحاب أوردو للكلمة، من باب 

التمحيص والتدقيق، وأنا اعتذرُت لإلخوة بأن الشيخ ركز ذهنه على زاوية معينة وكان له 

ن ا�اهدين بشؤون األمة والشعوب...  مقصد إظهار هذا اجلانب من اهتماماتنا حن

وحصل سهٌو عن تكميل الكالم عن اجلانب اإلمياين والوعظي، وهكذا اإلنسان طاقات، 

  مثل هذا القصور متوقع]فوعندما يكون اإلنساُن لوحده يف ظروفنا 

وتأخر األخ الوسيط بيننا عن املوعد الذي اتفقنا عليه يف السابع  والعشرين من شهر 

ادم [هذا سببه من عندي الظاهر، ألن الرسول عندما جاء قال : موعدي القأغسطس

رغم أنين قرأ�ا يف ذهين ذلك، وغفلُت عما يف الرسالةمع فالن تاريخ ثالثني، فاستقرّ 

، مث إنين تأخرُت إىل آخر مبجرد الوصول مث قرأ�ا مرة أخرى للتحضري للعمل واألجوبة 

يعين حظر (دف أنه كان يومان متتاليان عندنا "كريف" الوقت ألنتظر رسائل داود، فتصا

، واهللا املستعان، فاخلطأ من عندي، ونسأل اهللا أن يعيننا وإياكم، واملعذرة لكم، )جتول

  جنتهد إن شاء اهللا يف االحتياط للمواعيد]و 

  

عليكم أ�ا حبذا أن ترسلوا إلينا ما يتوفر لديكم من كتب يف االسرتاتيجيات وال خيفى

[بإذن اهللا]فرة يف االنرتنت. متو 

 ...إرسال أستطيع هذه املرةقد ال، لكن وا بإذن اهللا[أبشر خبصوص إرسال األموال إيل

وحبذا ، الوقت ضيق فعال، فإن شاء اهللا جنهز املبلغ املطلوب للمرة القادمة، شيء إليكم

تنّوروين يف كيفية إرساله، فنحن حنوله بواسطة صراف من جهتنا، ويستلمه رسولنا هناك، 

فهو يستلم بالروبية، فإن شئتم حيافظ على قيمته ويعطيه لرسولكم بالروبية كما هو، أو 
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نطلب من رسولنا أن حيّوله إىل اليورو هناك قبل تسليمه لرسولكم، ما هو األفضل لكم، 

أرسل لكم كشف حسابكم كما بلغ كهذا على دفعٍة مناسٌب أمنياً؟  .. و وهل إرسال م

كان أعطاين إياه داود رمحه اهللا يف حوايل منتصف رمضان]

ومرفق رسائل أخرى هلم مع هذه كما أرجو أن حتذف الرسائل السابقة إليهم

هذه إن شاء اهللا (حلمزة)[ليس لديَّ أي رسائل سابقة هلم، وسأعطيهمالرسالة 

  كما أرجو أن تفيدوا األخ عبد اللطيف بأن حيضر منهم رسائل إلينا.قريباً]

[مل تصْل!].مرفق رسالة من ابين خالد لإلعالم

  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

  وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته

  أكتوبر11


