
 

صدر سيناء يبكي ويدعو شهيدا بقلب الجزائـــر على شهيد  

إلّي ففي القلب شكـــوى وبين الجــــوانح حزن يكــــابر تعاّل  
 لماذا تهون دماء الرجــــــال ويخبو مع القهر عزم الضمائر

 
 دماء توارت كنبض القلوب ليعلو عليها ضجيج الصغائــــر

 إذا الفجر أصبح طيفـا بعيــدا تـباع الدماء بسوق الحناجـــــــر

 
بر للصبـــح فوق المنابـــــــرعلى أرض سيناء يعلو نــداء يك  

 
 وفي ظلمة الليل يغفو ضيـاء يجيء ويغدو.. كألعـاب ساحــر

 لماذا نسيتــم دماء الرجــــــــال على وجه سينا.. وعين الجزائر؟
 

 . كم انتى كاذبه يا الشروق

 

ن بي بالفتنه حتى بعد توضيح فتنك للقراء ما ذلتى تقومى بهوايتك للفتنه وتريدى ان تقومى
 الشعبين الجزائرى والمصرى

 غلق والكن يا لها من قصص مضحكه كالعاده فلنرى القصص التى تم كتابتها بعد عمليه

 الموقع
الين" عمل استخباري "مصرائيلي أون قرصنة "الشروق : خبراء " 

جميله شيق لقصه ياله من عنوان   

 عليكم من هم , فباهلل والكن ال اخفى كم ضحكت عليه انا واصدقائى من الهكر الجزائرين

  الخبراء الذين حددوا ان
نحن ليس لنا اي  العمل من قبل جهات بتعاون مصرى اسرائيلى !! هل من اثبات للقراء ؟

ان نوصل حب الشعب المصري  عادين احببنا صلة باي حكومات او منظمة نحن افراد
والكن كالعاده للجزائرين  ! 

  الشروق كم انتى كاذبه يا 

 

" تخطيط وتنفيذ أفراد, بل هو  وليس من تعرض له الشروق أونالين ليس عمال معزوالفإن ما 
مصرية بالتعاون مع جهات  أن تكون نتاج عمل أسابيع ألجهزة أمنية استخباراتية, يرجح

 "إسرائيلية
والكن  تريدين اقحام اسرائيل فى الموضوع حتى يكره الشعب الجزائرى الشعب المصرى

فى عليكم سرآهيهات .وال اخ هيهات  



مفاجأه  ...... ان الشعب الجزائرى من القراء ال يريدون اثبات للمقال ليس تصديقآ لكم والكن

  فى اخر الكالم
" ونفذها محترفون ال هواة,  لها عتمدت في العملية اعتمدت على أحدث التكنولوجيات خطط

 ".صاحبة اسم النطاق "غودادي" خاصة وأنهم استطاعوا التحايل على الشركة األمريكية
لديكم النطاق لم يكن فى شركه جودادى !!!! ولتتأكدوا من المسئول عن اداره النطاق  ... 

  كم انتى كاذبه يا الشروق

"  تكنولوجي" ومن خالل مسار التحويل حيث تم تحويله إلى شركة أمريكية تسمى "ليدير
 ".سيتحدد حسب مصادر الشروق

 وان كان اول مره نرى اسمها هنا فى هذا المقالما دخل هذه الشركه فى الموضوع 
 !!!!! ولتتأكدوا من المسئول لديكم

 
 . كم انتى كاذبه يا الشروق

  " بأمريكا "القراصنة عرضوا شراء "سيرفيرات الشروق أون الين"

هذا عنوان نرى مثل كان من المضحك جدآ ان  

 للصفحه اعه ومع كل تحديثوخصوصآ بعد تغير تفاصيل الخبر اكثر من مره فى خالل نصف س
 نرى التفاصيل تختلف

 اختلف باننا الف دوالر للحصول على اسم النطاق . ثم 033فذكر فى المره االول تم دفع 
" الف دوالر 033حاولنا" دفع   

الف دوالر هو ثمن الممتلكات 033للحصول على السيرفرات . واالن اختلف بان  نريد  والكن . 
  نافقط اسم الشركه التى عرض

 عليها كما تزعمون الثبات كذبه جديده .. كم انتى كاذبه يا الشروق

 
" والدعوة إلى األخوة بين  بمحاربة الفتنة حاول القراصنة تبرير أفعالهم في اليوم األول

األمر, حيث سعت الشروق دوما  واقع الشعبين الجزائري والمصري, لكن هذا التبرير كذبه
الفتنة ستثناء دكاكينإلى الصلح مع الطرف المصري با ." 

 للموقع سب اخبار فى الصفحه الرئيسيه 5اى تهدئه قمتى بها وانتى كل يوم ال يقل عن 

 وشتم ونقد فى المصريين جميعآ اى مجال وجد
المصداقيه حتى الجزائريين ملوا من كثرت القصص التى تنشريها على مصر .لقد فقدتى  

 لهذه األسباب استهدفوا الموقع"

 

يوميا بمليون متصفح لشروق أون الين يتصّدر مواقع الجرائد العربيةا " 

فتنه ال يختلف عليه اثنان اال من عشاقها مصدر تم استهدافه النه   
" ومؤسسات وسائل إعالم جزائرية  رسمية موقع لهيئات 0533تأوي إلى جانبه ما ال يقل عن 

السيناريو الذي حدث لـ  حالة تكرار مما يضع األمن المعلوماتي لهذه المؤسسات في

 "الشروق
 ولن يتم موقع جريده جزائريه من اكبر الجرائد والكن لم 55نعم وتحتوى على اكثر من 

ال تريد اثاره فتنه ةنزيه المساس بها النها جرائد  
 تنشرها وان كان يوجد بعض االخبار القليله ولكنها ال تتساوى تمامآ مع القصص التى

 . الشروق

 عليكم علم يمكننا حتى سحب النطاق الذى تعملون به االن والكن لن نأخذه حتى نضحكولل
 وعلى اكاذيب الشروق فى السهره ولتكن سهره

 . سعيده لكل جزائرى ومصرى وعربى نزيه
 

عن ما نشر من قصص  االمور نأسف لكل قارئ على االطاله والكن كان يجب توضيح بعض
 وهميه . ويلعلم كل جزائرى انه

 كما يوجد اشخاص فاسدين فى مصر يوجد فى الجزائر والكن يد بيد فلنقضى على

مصر والجزائر وفى العالم كله الفاسدين فى  
 . فلتحيا الجزائر ولتحيا مصر ولتحيا العروبه

 بخصوص المفاجأه التى اعلنا عنها فى االعلى وهى كالتالى
جزائرين  اخوه االختراق اغلبها من ان الرسائل التى وصلتنا على البريد االلكترونى من بعد

 !!!! والكن

 جريده فتنه من رسائل االخوه الجزائريين مؤيدين االختراق مجمعين على انها %78بمعدل 
 اجمعوآ ان الشروق ال تعبر عن رأى الشعب.



 اصبحوا الجزائرى بل منهم من رد ساخرآ كانت النسخ قديمآ تباع سريعآ جدآ والكن االن

دين والرنجهيغطون بها السر  :) 
 مثقفى كان ردهم بالسب والشتم وهؤالء ال يعبرون عن %03منهم  % 00اما بالنسبه لل 

  ردوا %0الشارع الجزائرى وال 
 . بالنقد على اختراق الموقع والكن باسلوب راقى ومحترم نحييهم عليه

 بذكر مجموعه والكن اتفق كثيرآ مما ايد االختراق على ان االعالم المصرى قد اخطأ ايضآ

  اسماء تداولت فى الرسايل
 على موقع والقليل اعترض -مدحت شلبى  -خالد الغندور  -عمرو اديب  -ابراهيم حجازى  )

 ( كوربيا
 مع الشروق ونقول من هنا ندائى لالستاذه الذى اجمع عليهم اناس كثيرون . مشاكلكم كانت

 وانا اؤكد ان
 الكرام لى كل من سب شهداء الجزائر ورموزهاالشروق من االن قد انتهت . لذا فيجب ع

  فليعتذر فليعتذر فليعتذر فالشروق

  الفتن عشاق ال تمثل الشعب الجزائرى وان مثلت فتمثل القالئل من

الشعب  والشعب المصرى يحب ونحن نعلم ان الشعب الجزائرى يحب الشعب المصرى 
 الجزائرى

ومدين هوارى وشخص مدحه فى ب اسمه فكم انا على المستوى الشخصى اعشق شخص
  الشاب الجميل خالد وكم اعشق اغانيه وهو

لكل  االعتذار اسطوره المالعب زين الدين زيدان . فلنتوقف عما نحن فيه . وانا فى انتظار
  شخص احس فى داخله انه قام ولو بشىء

 بسيط سىء فى حق شرفاء الجزائر والعكس صحيح

 
 السالم عليكم ورحمه اهلل وبركاته
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