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ٛزا أُِق ٣ٔ٘غ اُزؼذ٣َ ػ٤ِٚ أٝ اػبدح ًزبثزٚ أٝ اعزؼٔبُٚ ًٔؾزٟٞ ُِٔٞاهغ ٌُٖ ُي ؽش٣خ اػبدح 

سكؼٚ ٝٗؾشٙ ك٢ أ١ ٌٓبٕ ُٝي ؽش٣خ رشعٔزٚ ثذٕٝ اُزؼذ٣َ ػ٠ِ ا٤ٌُِ٘بد أُٞعٞدح ثٚ ٝػشمٚ 

ًبػ كوو ال رـ٤٤ش ا٤ٌُِ٘بد أُٞعٞدح ثٚ  .ُِج٤غ ٦ُعبٗت أٝ ػشمٚ ُِزؾ٤َٔ ثبعزؼٔبٍ ؽبس

 

*رأنٛف أدًذ ضٛبء * 

 

زبة ٝع٤زْ افذس ٗغخخ ٓؼذُخ ٝأًضش ؽ٤ُٞٔخ رؾزٟٞ  ٤ُخ ٖٓ اٌُ ٛزٙ كوو ٗغخخ أٝ

زبة. ػ٠ِ ىشم أخشٟ ثؾشػ ٓلقَ . ٝرُي ػ٠ِ ؽغت ٓغزٟٞ رؾ٤َٔ ٛزا اٌُ

.ا٤ٔ٣َ ٓشاعِز٢ ٣ٞعذ ك٢ اخش فلؾخ  
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: انزعشٚف ثبنًٕلع

بٍ( ShareCashٓٞهغ  ِلبد ٝٓؾبسًزٜب )ٓؾبسًخ أُ  ٛٞ ٓٞهغ ٣غٔؼ ُي ثزؾ٤َٔ أُ

وبثَ ا٠ُ ؿب٣خ  ُ٘بط ِٓلبري ٣ذكغ ُي ثبُٔ َ رؾ0.60َ٤ًِٔٝٔب ؽَٔ ا .  ع٘ذ ٌُ

ِلبد ا٧خشٟ أٗٚ هذ ٣ذكغ ُي ٖٓ   300ٝا٩خزالف ث٤٘ٚ ٝث٤ٖ ثبه٢ ٓٞاهغ ٓؾبسًخ أُ

َ 600ا٠ُ  ٞاهغ هذ رذكغ كوو ٖٓ .  رؾ1000َ٤ٔ دٝالس ٌُ  10 ا٠ُ 5ؽ٤ش ثبه٢ أُ

 َ ْٛ أٗٚ اثزذاءا ٖٓ ٗٞٗجش .  رؾ1000َ٤ٔدٝالس ٌُ  أفجؼ ٣ذكغ 2011ٝاُؾ٢ء ا٧

عؤؽشػ . ػٖ ىش٣ن ثيبهخ ٓبعزشًبسد ث٤ٞٗش ٣ٌٔ٘ي اُؾقٍٞ ػ٤ِٜب ٓز٠ ؽئذ

. ىش٣وخ اُؾقٍٞ ػ٤ِٜب الؽوب

: طشٚمخ عًم انًٕلع

ٞهغ اٗٚ ٣غؼَ ًَ ؽخـ ٣ش٣ذ رؾ٤َٔ ِٓق ٓب إٔ ٣نـو  أٓب ىش٣وخ ػَٔ ٛزا أُ

ب ٤ُزْ اُغٔبػ ثزؾ٤َٔ  cpaػ٠ِ اػالٗبد  ٢ٛٝ ٓغٔٞػخ ٖٓ اُؼشٝك ٣غت أًبُٜ

ِق ٝؿبُجب ٓب رٌٕٞ ػشٝك ريِت ٓ٘ي ادخبٍ ا٤ٔ٣ِي أٝ ا٩عبثخ ػ٠ِ ٓغٔٞػخ . أُ

ُزغغ٤َ ك٢ ٓٞهغ ٓب . ٖٓ ا٧عئِخ أٝ ا

: يمذيبد

ْ ٓغٔٞػخ ٖٓ اُيشم ُززٌٖٔ ٖٓ ٓؾبسًخ ِٓلبري ٝؽقذ  زبة عؤهذّ ٌُ ك٢ ٛزا اٌُ

بٍ ِق ٝع٢٘ أُ بٍ، ًِٔب ٗؾشد ِٓلبري أًضش ًِٔب اصدادد كشفخ رؾ٤َٔ أُ . أُ

ؼبدُخ ُجؾش ػٖ ِٓق  : ٝرُي ثزيج٤ن ٛزٙ أُ ا

جُٙ األسثبح  = يشبسكخ ْزِ انًهفبد*+ ثشَبيج يهف يٕسٛمٗ فٛهى 

ُز٢ ٣غت إٔ رؾبسًٜب ٣غت إٔ رٌٕٞ ؽؾ٤ؾخ ك٢ ا٧ٗزش٤ٗذ * ِلبد ا ٗٞع أُ

ُ٘بط رش٣ذٛب أ١ رجؾش ػٜ٘ب ؽب٤ُب ك٢ ا٩ٗزشٗذ آب  ٖ رٞعذ ٓغٔٞػخ ٖٓ ا ٌُ

ُِ٘ذ أٝ ثشٗبٓظ ٌٓشى أٝثشٗبٓظ ٣وّٞ ثؤؽ٤بء  ِٓلبد عذ٣ذح أٝ ُْ رخشػ أفال 

ٓب ٓضَ ٓب ٣لؼَ ثؼل ا٧ؽخبؿ ٣ق٘ؼٕٞ ثشٗبٓظ ٣ؼي٤ي أسهبّ ثيبهبد 

ُِؾقٍٞ ... ث٤ٌ٘خ ٓضٝسح ُ٘بط ٣بئغخ  أ١ أٗذ رش٣ذ إٔ رغزٜذف ٓغٔٞػخ ٖٓ ا

ُِزؾ٤َٔ ُِز١ ريشؽٚ  ُجشٗبٓظ ا . ػ٠ِ رُي ا

 

 

http://sharecash.org/index.php?ref=1373627
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: انزسجٛم 

 

ُزغغ٤َ ٓغب٢ٗ ٝعَٜ ُٖٝ  ShareCashهجَ ًَ ؽ٢ء ٣غت إٔ رغغَ ك٢ ٓٞهغ  ا

يِٞثخ ٝعغَ ٝكؼَ ػن٣ٞزي ػٖ  ُج٤بٗبد أُ هذ كوو ا٨ٓ ا ض٤ش ٖٓ اُٞ ٣زيِت ٓ٘ي اٌُ

َ٤ . ىش٣ن اُنـو ػ٠ِ اُشاثو اُز١ ع٤ؤر٤ي ػ٠ِ ا٣ٔ٩

ٞهغ ُززآُق ٓؼٚ ٝاثذأ ثشكغ ِٓلبري ثبُنـو ػ٠ِ  عغَ ٝاًزؾق ع٤ٔغ ٤ٔٓضاد أُ

upload 

:  طشق انذفع

ُِذكغ ٛٞ . ع٤زْ اُذكغ ُي ػٖ ىش٣ن ثب٣جبٍ، آُشرجب١، ؽ٤ي، ٣ٝج٣ٞش ٖ أْٛ ىش٣وخ  ٌُٝ

ٞهغ ػَٔ ؽشاًخ ٓغ ث٤ٞٗش ٝأفجؼ ُذ٣ي ىش٣وخ دكغ ر٘بعجي أًضش ٣ٌٔ٘ي ىِت  إٔ أُ

.  ثيبهخ ٓبعزشًبسد ث٤ٞٗش ٝرِو٢ أٓٞاُي ػ٤ِٜب ثٌَ عُٜٞخ

: ثطبلخ يبسزشكبسد ثَٕٛش

ُجيبهخ ٓغجوب كوو أسعَ ٓؼِٞٓبري ا٠ُ ث٤ٞٗش ٝهَ ُٚ إٔ ُذ٣ي  ارا ً٘ذ رِٔي ٛزٙ ا

ُجيبهخ  ؽغبة ُذ٣ْٜ ٝأٗي رش٣ذ رِو٢ ا٧ٓٞاٍ ٖٓ ٓٞهغ ؽبسًبػ ػ٠ِ ٗلظ ا

أٝ عغَ ًٔب اُؼبدح ث٘لظ اُؼ٘ٞإ ٝٗلظ ا٩عْ ٝثب٤ٔ٣َ . ٝع٤وُٕٞٞ ُي ٓبرا رلؼَ

٢ ال  ٓخزِق ْٝٛ ع٤شاعِٞٗي ٝع٤وُٕٞٞ ُي أْٜٗ ع٤ذٓغٕٞ ؽغبثبري ٓؼب ٌُ

.  ٣نيشٝا إٔ ٣جؼضٞا ُي ثجيبهخ أخشٟ

ُجيبهخ ٝٛزٙ ٓشري ا٠ُٝ٧ كؤ٣نب اُؾقٍٞ ػ٤ِٜب عَٜ كوو  آب ارا ً٘ذ ال رِٔي ا

: ارٛت ُؾغبثي ٝارجغ ا٥ر٢

 ٝاخزش ث٤ٞٗش ًٞع٤ِخ :Method  صْ ارٛت ا٠ُ Request a Payoutارٛت ا٠ُ 

ُزغغ٤َ ك٢ ٓٞهغ ث٤ٞٗش امـو ػ٤ِٚ  ٝعز٘زوَ ٓجبؽشح  دكغ ثؼذ رُي ع٤ظٜش ُي ٤ُ٘ي ا

ٞهغ ؽ٤ش ٣ٞعذ خ٤بس٣ٖ . ا٠ُ أُ

 

 

http://sharecash.org/members/payout.php
http://sharecash.org/members/payout.php
http://sharecash.org/index.php?ref=1373627
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ا٧ٍٝ ٛٞ إٔ ث٤ٞٗش افجؼ ُذ٣ٜب ٝع٤ِخ أخشٟ ُزِو٢ أٓٞاُي ٛٞ إٔ رذخَ  -

ُج٘ي اُخبؿ ثي ك٢ ثِذى ٞهغ . ٓؼِٞٓبد ؽغبة ا بٍ ٖٓ أُ ٝػ٘ذ ىِت أُ

ُج٘ي ٢ رلؼَ ٛزا اُخ٤بس ٣غت ػ٤ِي إٔ . ع٤زٛت ٓجبؽشح ا٠ُ ؽغبثي ك٢ ا ٌُ

 ثؼذ رُي ًَ ٓب  continueرخزبس ثِذى ٖٓ ٗلظ اُقلؾخ ٝامـو اعزٔش 

ُج٤بٗبد ٝرلؼ٤َ ؽغبثي  .ػ٤ِي ٛٞ ِٓئ ا

ُضب٤ٗخ ٢ٛٝ اُؼبد٣خ إٔ ريِت ثيبهخ ٓبعزشًبسد رقِي ُؾذ ث٤زي  - اُيش٣وخ ا

ُٝزلؼ٤َ رُي ٣غت إٔ . ٣ٌٔ٘ي ثٞاعيزٜب عؾت أٓٞاُي ٖٓ أ١ ث٘ي ك٢ ثِذى

غزي٤َ ا٧صسم  ُج٤بٗبد  …get your prepaidرنـو ػ٠ِ أُ  صْ ا٨ٓ ا

يِٞثخ ٝاكن ػ٠ِ اُوٞا٤ٖٗ ٝعغَ صْ كؼَ  شاؽَ أُ اُخبفخ ثي ك٢ ع٤ٔغ أُ

َ٤ صْ عز٘زظش ا٠ُ ؽذ اُؾٜش ُزقَ ثيبهزي ث٤٘ٔب . ؽغبثي ػٖ ىش٣ن ا٣ٔ٩

بٍ ٖٓ ٓٞهغ ؽبسًبػ أٝ أ١ ٓٞهغ أخش ارا ًبٕ اٗنٔبٓي ُؾبسًؼ  رغ٢٘ أُ

ُجيبهخ غشد اُؾقٍٞ ػ٠ِ ا . كوو ُٔ

: يالدظبد ْبيخ

 أ١ ِٓق ٣زْ سكؼٚ ػ٠ِ ٓٞهغ ؽبسًبػ ٣غت إٔ ٣ؾَٔ ػ٘ٞإ ٝامؼ :1ٓالؽظخ 

ُِِٔق ثبعٞسد ارا ُْ رش٣ذ  عذا ٝإٔ ٣ٌٕٞ ٓنـٞه ث٣ٞ٘شاس ك٢ ثؼل اُؾبالد مغ 

ِق إٔ ٣ٌؾلٞا ػٖ ٓب ثذاخِٚ . ٖٓ ؽِٔٞا أُ

٤ُِ٘ي اُخبؿ ثي ال رنؼٚ ٌٛزا ثَ ؽش٣٘ي ا٣ذ ال أػشف :2ٓالؽظخ   هجَ ٝمغ ا

ٞهغ  ب ثبُؼشث٤خ آٙ اخزقش اُشاثو ػٖ ىش٣ن اُزٛبة أٝال ا٠ُ ٛزا أُ ٤ًق أهُٜٞ

0t.se  اخزقش اُشاثو ٛ٘بى صْ ثؼذ رُي ارٛت ا٠ُ bit.ly  ٢  ٝاػذ اخزقبسٙ ٌُ

ُِز٣ٖ  ُ٘بط ا ٢ رؼشف ًْ ػذد ا ٞهغ ا٧خ٤ش ٌُ رؾقَ ػ٠ِ اؽقبئ٤بد ٖٓ ٛزا أُ

ْ ٝاُغجت ك٢ ػَٔ ٛزٙ اُؼ٤ِٔخ ٧ٕ ٛ٘بى ٖٓ ... مـيٞا ػ٠ِ ٓٞهؼي ٝٓب٢ٛ دُٜٝ

٣جِـٕٞ ػ٠ِ ٓٞهغ ؽبسًبػ ػ٠ِ أٗٚ ٓٞهغ ٓخبُق ٝػ٘ذ اُذخٍٞ ٓجبؽشح ا٠ُ ٓٞهغ 

اخزقبس اُشٝاثو ث٤ز٢ِ رظٜش ُ٘ب فلؾخ ٤ُغزذ ٓؾججخ هذ رخ٤ق ٖٓ ٣نـو ػ٤ِٜب 

. ٧ٗٚ هذ ٣ظٖ أٗٚ ع٤قبة ثل٤شٝط أٝ ؽ٢ء ٖٓ ٛزا اُوج٤َ

 أٗذ ٣غت إ رق٘غ ٓؾز٣ٞبد ثب٩ٗغ٤ِض٣خ ٝرش٣ذ ٖٓ صٝاسى إٔ ٣ٌٞٗٞا :3ٓالؽظخ 

٤ُب ثُٞ٘ذا  زؾذح ً٘ذا ٝاٗغِزشا ٝثؼل اُذٍٝ ا٥خشٟ ٓضَ أعزشا ال٣بد أُ ؿبُجب ٖٓ اُٞ

ثؾقٍٞ ٛزا رؾقَ ػ٠ِ ٗغجخ ٓشرلؼخ ٖٓ ا٧سثبػ ٧ٗٚ ٛزٙ اُذٍٝ ٣ٌٖٔ إٔ ...اُخ

ُِـ  اؽذح  ُزؾ٤ِٔخ اُٞ .  دٝالس10رقَ أسثبػ ا
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ُِز١ رش٣ذ سكؼٚ  ٣زؼذٟ :4ٓالؽظخ  ِق ا  ٝاٗذ هغٔزٚ  mb 200 ارا ًبٕ أُ

شكٞػخ ػ٠ِ ؽبسًبػ ال ٣غت إٔ رزؼذٟ  (ُوغ٤ٖٔ ِلبد أُ  كال رنغ ) mb 200 أُ

ُِز١ َع٤ُؾَٔ  اُشاثي٤ٖ ٓؼب مغ ساثو اُغضء ا٧ٍٝ ٤ُجذٝ أٗٚ عضء ٝاؽذ ٝرُي ا

ِق ع٤ٌزؾق ثؤٗٚ ٣غت إٔ ٣ؾَٔ عضء صب٢ٗ ُٝزُي أٗذ  ِق ػ٘ذٓب ٣لزؼ ٛزا أُ أُ

ِق ا٧ٍٝ ػٖ ىش٣ن ٝمؼٚ ك٢ ِٓق  ُضب٢ٗ داخَ أُ  ٣غت إٔ ُرَنٖٔ ٤ُ٘ي اُغضء ا

txt  ٚٝرغ٤ٔز part 2 ُِز١ ِق ا ُِز١ .   ُزُي أُ ٝثزُي ع٤زٞعت ػ٠ِ اُؾخـ ا

٣ٌٔ٘ي اعزـالٍ ٛزٙ .... ؽَٔ ِٓلي إٔ ٣ؼبٝد ِٓئ ػشك آخش ٝٛزا ٣شثؾي أًضش

ِق ًج٤ش كوو ؽـَ ٓب٤ً٘خ ػوِي . اُيش٣وخ أ٣نب ثذٕٝ إٔ ٣ٌٕٞ ؽغْ أُ

ِق ٓؾٜٞس ه٤ِال :5ٓالؽظخ   ارا ُْ رش٣ذ ف٘غ ك٤ذ٣ٞ خبؿ ثِٔلي ٝارا ًبٕ ٛزا أُ

٢ ٓٞؽٖ ك٤ٔٞ ٝؿ٤شٛب كوو -كغزغذ اُؼذ٣ذ ٖٓ اُل٤ذ٣ٞاد اُخبفخ ثٚ ك٢ ٣ٞرٞة أٝ دا٣ِ

ِق ٝأػذ سكؼٚ ٓغ ثؼل اُؾشٝه  ػذٍ ِٓق اُل٤ذ٣ٞ ػٖ ىش٣ن أ١ –ؽَٔ أُ

ثشٗبٓظ رؼذ٣َ اُل٤ذ٣ٞ أمق ُٚ فٞسح أٝ ؽ٢ء ٓب أٝ كوو ػذُٚ ػٖ ىش٣ن ٣ٞرٞة 

ٌبٕ رؼذ٣َ اُل٤ذ٣ٞ هـ ٓ٘ٚ ه٤ِال آب ٖٓ ا٧ٍٝ أٝ ٖٓ ا٧خش  أ١ ثؼذ سكؼٚ ارٛت ُٔ

ػذٍ ػ٤ِٚ ه٤ِال ثذٍ أؿ٤٘خ اُخِل٤خ ارا ًبٕ اُل٤ذ٣ٞ ػجبسح ػٖ ٓٞع٤و٠ كوو ٝارا ًبٕ 

ًَٝ ٛزا ُغؼَ اُل٤ذ٣ٞ ٤ٗٞ٣ي أ١ ال ٣ٞعذ . ًالّ كوو أمق ُٚ خِل٤خ ٓٞع٤و٤خ ٛبدئخ

٢ ال ٣ؼزجشٙ ٣ٞرٞة ٓؾزٟٞ ٌٓشس . ُٚ ٓض٤َ ٌُ

: اٌٜ إنٗ طشق يشبسكخ انًهفبد

ِلبد ٝأٗب عؤرًش اعِٜٜب ٣غت كوو إٔ رٌٕٞ  ؾبساًخ أُ ٛ٘بى اُؼذ٣ذ ٖٓ اُيشم ُٔ

٢ رؾقَ ػ٠ِ ٗزبئظ أكنَ  .ٓجذع ٝرغزخِن أكٌبسا خبفخ ثي ٖٓ ٛزٙ ا٧كٌبس ٌُ

 

٤ُٞرٞة اف٘غ ك٤ذ٣ٞ روٍٞ ك٤ٚ ثؤٗي  - أعَٜ ىش٣وخ ٢ٛ ٓؾبسًخ ِٓلبري ػجش ا

ُ٘بط ثؾذح  ُز٢ ٣ش٣ذ ا ُجشآظ ا ؾٜٞسح أٝ ا ُجشآظ أُ رِٔي ًشاى ٧ؽذ ا

شاى كؼبٍ ٣ٌٔ٘ي إٔ رغذ اُؼذ٣ذ ٖٓ اُلذ٣ٞاد  ُزؾ٤ِٜٔب ال داػ٢ إٔ ٣ٌٕٞ اٌُ

ُجشٗبٓظ ٓب ػ٤ِي عٟٞ رؾ٤ِٜٔب ٝرؼذ٣ِٜب ػٖ ىش٣ن   ك٢ ٣ٞرٞة رؾشػ ٗلظ ا

 windows video maker ٚ٣ٌٔ٘ي إٔ . أٝ ٓؾبسًخ ثشٗبٓظ كش٣ذ ٖٓ ٗٞػ

ُ٘بط  رؾبسى أًٞاد أدٝسد روٍٞ ثؤٗي رِٔي أًٞاد رش٣ذ ٓؾبسًزٜب ٝرغؼَ ا

ُز٢ ٣ٌٔ٘ي إٔ  ض٤ش ٖٓ ا٧ؽ٤بء ا ِق كوو ؽـَ دٓبؿي ٝعزغذ اٌُ ٣ؾِٕٔٞ أُ

أٗب كوو آ٘ؾي كٌشح ٝٓب ػ٤ِي عٟٞ إٔ رخذٜٓب ك٢ ٓقِؾزي . رؾبسًٜب
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٢ رٌٕٞ ٗغجخ رؾ٤َٔ  ُِزو٤ِذ كوو اعؼَ ىش٣وزي كش٣ذح ٌُ كٜ٘بى ػذح ىشم 

. ِٓلي أًجش

اف٘غ ك٤ذ٣ٞ ُغٞعٖ ث٤جش فٞس ٝٓٞع٤و٠ اعؼَ ػ٘ٞإ اُل٤ذ٣ٞ ٣جذٝ ِٓلزب  -

ٓضال عٞع٤ٖ ث٤جش ع٤زضٝط ع٤ِ٘ب هش٣جب ٓضال كوو كٌشح ٝاعؼَ اُقٞس رزٔؾٞس 

ب ك٤ٜب خشم  ٞع٤و٠ ُٔ ٖ اٗزجٚ إٔ ال ٣ؾظشى ٣ٞرٞة ثغجت أُ ؽٍٞ اُؼ٘ٞإ ٌُ

ُِٔٞع٤و٠ ٗلغٜب أٝ إٔ ُذ٣ي اُذ٤َُ ٣ٝغت . ٖٓ اُؾوٞم ٝمغ اُشاثو ٓضال 

ُ٘بط رؾ٤ِٔٚ ٖٓ ِٓلي ُِؼذ٣ذ . أظٖ اٗي كٜٔذ اُلٌشح. ػ٠ِ ا ٣ٌٔ٘ي إٔ رؾـِٜب 

ُِلنبئؼ ٓضال ثبعزـالٍ ٗلظ اُلٌشح ٣ٌٔ٘ي إٔ رق٘غ ك٤ذ٣ٞ ... ٖٓ ا٧ٓٞس 

ِٓق رشعٔخ ثب٩ٗغ٤ِض١ ٨ُؿ٤٘خ ُغٞعزٖ ث٤جش أ٣نب ػ٠ِ + ٓٞع٤و٠+فٞسح

 ٖ جَ ٌُ ُ٘بط ٣لؼِٕٞ رُي ٝرؤر٤ْٜ ٓؾبٛبد ثبُٜ ضبٍ ٛ٘بى اُؼذ٣ذ ٖٓ ا عج٤َ أُ

برا   ٝمغ ٤ُ٘ي  )ُْ أعشة ٛزٙ اُيش٣وخ ثؼذ(هٞهَ ال ٣ؾظشْٛ أٗب ال أػشف ُٔ

ٞع٤و٤خ ُجّٞ أٝ كوو اُويؼخ أُ ا٥ٕ ك٢ ٓٞهغ عٞة ع٤ٖ أفجؼ . ُشاثو ا٧

أٝ . ٛ٘بى ٖٓ ٣نغ رشاعْ ٛزٙ ا٧ؿب٢ٗ ٝٓغ ػ٤ِي اال دٓغٜب ثبُل٤ذ٣ٞ ٝسكؼٜب

٘زؾشح ثبُ٘ذ ػٖ ىش٣ن ثشٗبٓظ  ُزشعٔخ ٖٓ ًِٔبد ا٧ؿب٢ٗ أُ ف٘غ ا

subtitles workshop. 

٘زذ٣بد ٣وٍٞ  - ٝهذ سأ٣ذ إٔ ٛ٘بى ٖٓ ٣وٍٞ ٣ٝ٘ؾش سعبئَ ػجش اُل٤ذ٣ٞاد ٝأُ

ك٤ٜب ادػْ ػبئِخ ٓب٣ٌَ عبًغٕٞ ػٖ ىش٣ن رؾ٤َٔ ٛزٙ اُخِل٤خ ٝرش٤ًجٜب ػ٠ِ 

ٔضَ أٝٓـ٢٘ ٓؾٜٞس امـيٜب . ؽبعٞثي كوو اف٘غ خِل٤خ ٖٓ أ١ فٞسح ُٔ

. ث٣ٞ٘شاس ٝاسكؼٜب

أٝ روٍٞ ادػْ أىلبٍ صُضاٍ ًزا ًٝزا أٝعبػذ أىلبٍ اكش٣و٤ب ػٖ ىش٣ن رؾ٤َٔ  -

ِق ٞهغ . ٛزا أُ كوو مغ ِٓق كبسؽ ٝعو ِٓق ٣ٝ٘شاس ٝؽِٔٚ ا٠ُ أُ

 ًٖ ٓجذػب . ٝؽبسًٚ ًزُي

عبػذ٢ٗٝ ٧دخَ اُغبٓؼخ ٛزا اُؼبُْ اٗٚ ؽِْ ؽ٤بر٢ إٔ أدخَ ... أٝ رغٍٞ -

ِق ٖٓ كنٌِْ ض٤ش ... عبٓؼخ ًزا ًٝزا عبػذ٢ٗٝ كوو ثزؾ٤َٔ ٛزا أُ ٛ٘بى اٌُ

ٖ ال ر٘غ٠ ك٢  ُز٢ رؾت إٔ رغبػذ ٌُٝ شٛلخ ا ُ٘بط راد اُوِٞة أُ ٖٓ ا

اهغ ٝال ٣شؽٕٔٞ ٖٓ  ُ٘بط ٣زقشكٕٞ ػ٠ِ ؿ٤ش ىج٤ؼزْٜ ػٌظ اُٞ ا٩ٗزش٤ٗذ ا

. ٣ؾزبٍ ػ٤ِْٜ ؽز٠ اُي٤ج٤ٖ ْٜٓ٘
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ثؼذ ىش٣وخ اُل٤ذ٣ٞاد اكزؼ ؽغبة ك٢ ٓب١ عجبط ٣ٝبٛٞ ٝاثذأ ثبمبكخ  -

ا٧فذهبء ا٠ُ ٓغٔٞػزي ٛزٙ اُيش٣وخ هذ رٌٕٞ فؼجخ ه٤ِال ٝسًض ػ٠ِ إٔ 

زؾذح ٝاٗغِزشا ٧ٗٚ ع٤ٌٕٞ أعَٜ ك٢  ال٣بد أُ رن٤ق أفذهبء ٖٓ ً٘ذا اُٞ

ٖ أْٛ ؽ٢ء اف٘غ  هذ ٌُ ِق هذ ع٤زـشم ٓ٘ي ا٧ٓش ثؼل اُٞ رؾ٤َٔ أُ

ثشٝكب٣َ كزبح ٝمغ فٞسح ِٓلزخ ه٤ِال ٝؽبكو ػ٠ِ ِٓئ فلؾزي ثبُزؾذ٣ضبد 

ؽز٠ رِٔئ ِٓلي ثب٧فذهبء صْ هْ ثٞمغ ِٓق صائق روٍٞ ثؤٗٚ ػ٘ٞاٗي أٝ 

ض٣ذ ٖٓ اُقٞس اُخبفخ ثي أٝ ؽ٢ء ٣غؼِْٜ ٣ؾِٕٔٞ  سهْ ر٤ِلٞٗي أٝ أُ

ِق ٤ٌُزؾلٞا ٓب ثذاخِٚ . أُ

٘زذ٣بد ارٛت ٝؽبسى ك٢  - ٘زذ٣بد أٗؾش ِٓلبري ك٢ أُ ُضبُضخ ٢ٛ أُ اُيش٣وخ ا

٘زذ٣بد ارٛت . أ١ ٓ٘زذٟ ٣غؼِي رنغ ؽؼبس ك٢ ٓؾبسًبري ٣قِؼ. أُ

ؾبسًخ ٝاف٘غ ُ٘لغي ٣ٞٛخ ٛ٘بى هذ ٣ؤخذ رُي ثؼل  ُِٔ٘ذ٣بد ٝاثذأ ثبُٔ

ٞام٤غ كوو  ُِ٘ظش ٝاثذا ثؼَٔ اُشدٝد ك٢ أُ هذ صْ اف٘غ ؽؼبسا ِٓلزب  اُٞ

صٕ . ًبُؼبدح ٝٛ٘ب ٣غت إٔ رجؾش ػٖ ٓؾزٟٞ ٤ٔٓض ٓضَ ٓ٘زذ٣بد خغبسح اُٞ

أٝ ٓ٘زذ٣بد اُشثؼ ٖٓ اُلٞسًظ ارا ًبٗذ ُذ٣ي ًزت ٗبدسح ٤ُٝظ ثبُخقٞؿ 

ٞهغ ٝٓؾبسًزٜب ٛ٘بى كل٢ ًَ ٓ٘زذٟ . إٔ رٌٕٞ ٗبدسح ٣ٌٔ٘ي سكؼٜب ػ٠ِ أُ

زبة ك٢ ؽؼبسى ٌُِزت أٝ ٣ٌٔ٘ي ٝمغ رؾ٤َٔ اٌُ  .ٛ٘بى ٌٗبٕ ٓخقـ 
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: طشق إدزشافٛخ

ُِز٣ٖ ٣شثؾٕٞ أفال . ٛٞ إٔ رؼَٔ ٓضَ ٓؾوو٤ٖ ا٩عزخجبساد ُئي ا ٝٛٞ إٔ رغزـَ أٝ

ٞهغ ٝرٌزؾق ىشهْٜ اُغش٣خ ك٢ كؼَ رُي ٢ . ٖٓ أُ ٣غت إٔ رٌزؾق ٓبرا ٣لؼِٕٞ ٌُ

ُز٢  ِلبد ا ُز٢ ٣غزـِٜٞٗب أ١ أُ ُجشآظ ا بٍ ٝٓب ٢ٛ ا ْ ٖٓ أُ ٣غ٘ٞا رُي اٌُ

. ٣ؾبسًٜٞٗب

ُ٘زبئظ.  ٝأْٛ اداح ُلؼَ رُي ٛٞ هٞهَ ُز٢ عزغبػذى ػ٠ِ ؿشثِخ ا . ٝثؼل ا٧ًٞاد ا

٤ُٞرٞة  ُِزؾ٤َٔ ك٢ ا ُز٢ ٣زْ ػشمٜب  ُجشآظ ا أٍٝ ؽ٢ء أٗذ رش٣ذ إٔ رؼشكٚ ٓب٢ٛ ا

ٞد  ٤ُّٞ ٝرُي ثبعزؼٔبٍ ٛزا اٌُ ضبٍ ك٢ ٛزا ا٧عجٞع أٝ ك٢ ٛزا ا ػ٠ِ عج٤َ أُ

 . ٝىش٣وزٚ

Site:youtube.com "sharecash" 

٘ي ا٥ٕ رش٣ذ إٔ رؼشف  ُ٘زبئظ ٌُ ٞد ك٢ هٞهَ ٝعزؾقَ ػ٠ِ اُؼذ٣ذ ٖٓ ا مغ ٛزا اٌُ

ُز٢ رؾَٔ اعْ ؽبسًبػ آب ك٢ اعْ اُل٤ذ٣ٞ  ُز٢ رٔذ ٓؾبسًزٜب ٝا ٓب٢ٛ اُل٤ذ٣ٞاد ا

لزبؽ٤خ أٝ َٛ ٛ٘بى ٤ُ٘ي ؽبسًبػ ٓشاكن ٓغ اُل٤ذ٣ٞ ِٔبد أُ ٘ي هذ    '.أٝ ك٢ اٌُ ٌُ

رغذ إٔ ثؼل ٛزٙ اُل٤ذ٣ٞاد ٣زْ ؽنشٛب ثغشػخ ٧ٜٗب رزنٖٔ ٤ُ٘ي ؽبسًبػ أٝ ٣زْ 

ُزج٤ِؾ ػٜ٘ب أٜٗب ٓخبُلخ أٗب ال أػشف ٤ًق ٣زْ رُي ٧ٗٚ رٞعذ ك٤ذ٣ٞاد أخشٟ ر٘يجن  ا

ٖ ال ر٘ؾظش، ٝال ر٘غ٠ إٔ ال ٣ٞعذ كوو اعْ ؽبسًبػ ثَ  ٞافلبد ٌُ ػ٤ِٜب ٗلظ أُ

ٞد ٝثذٍ ًِٔخ  ٤ُٚ "sharecash"٣غت إٔ رغزؼَٔ ٗلظ اٌُ  ٣غت إٔ رنغ ٓٞا

ٞا٢ُ ٛ٘ب    ْٛ ٣ؼزجشٕٝ "fileups" "fileml" ٓضَ File Mirrorsٝعزغذ ٛزٙ أُ

 ٖٓ َ ٖ ثؾٌَ ٓخزِق ؽ٤ش ٣ٌٔ٘ي إٔ رخزبس ٌُ ٞهغ ؽبسًبػ ٌُ ٓضَ اخزقبساد ُٔ

ٛزٙ اُذ٤ٓٝ٘بد رق٤ْٔ خبؿ ٖٓ صالس رق٤ٔٔبد كوو صس اُشاثو ٝعزؼشف ػٖ 

  '.ٓبرا أٗب أرٌِْ

 ارا ُْ رٌٖ رؼشف ٤ًل٤خ اعزؼٔبٍ هٞهَ ك٤غت إٔ رزؼِْ كل٢ ٤ٔ٣ٖ فلؾخ هٞهَ رٞعذ 

ض٣ذ ٖٓ ا٧دٝاد امـو ػ٤ِٚ  ض٤ش ٖٓ اُخ٤بساد ٛ٘بى عزغذ ٌٓبٕ ٌٓزٞة ك٤ٚ أُ اٌُ

ُ٘زبئظ ارا ً٘ذ رش٣ذ ٗزبئظ  ٝرغذ ثٚ اُؼذ٣ذ ٖٓ اُخ٤بساد ٝٛ٘بى ٣ٌٔ٘ي إٔ رق٘ق ا

بم٤خ كٜ٘بى خ٤بس ٓٞعٞد رنـو ػ٤ِٚ ُز٢ ٗؾشد ك٢ اُغبػخ أُ  24أٝ أهَ ٖٓ . ا

٤ُي كٜزا ٤ُظ فؼجب اىالهب ٝأٗب ٓزؤًذ أٗي هذ . عبػخ أهَ ٖٓ أعجٞع ٌٛزا دٝا

شاد ٞد. اعزؼِٔذ ٛزٙ اُخبف٤خ ك٢ ٓشح ٖٓ أُ . ٝٛزٙ ٢ٛ ىش٣وخ اعزؼٔبٍ اٌُ

http://sharecash.org/members/mirrors.php
http://sharecash.org/members/mirrors.php
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 ٖ ٓضِخ ٌُ ض٣ذ ٖٓ ا٧ ٞد ًٔب رش٣ذ ٝأٗب عؤػي٤ي أُ أٓب ا٥ٕ ٣غت إٔ رِؼت ثٜزا اٌُ

ؼِٞٓبد ٢ رغزل٤ذ ٖٓ ٛزٙ أُ . ٣غت إٔ رؾـَ ٓب٤ً٘خ ػوِي ٌُ

Site:sharecash.org َُِٔز١ ٣زْ سكؼٚ ًٝٔب هِذ اعزؼ ٞد ٣خجشى ٓب ا  ٛزا اٌُ

ٞهغ ك٢ أهَ ٖٓ  زا أُ ُِز١ سكؼٚ ا٧ػنبء ُٜ  24هٞهَ كؤٗب ؿبُجب ٓب أعزؼَٔ ٓب ا

ُ٘زبئظ ٓب رش٣ذ إٔ رؼشكٚ ٛٞ  ٢ أؽقَ ػ٠ِ ا٧هَ صالس فلؾبد ٖٓ ا عبػخ ٌُ

ِلبد ٝإٔ رجؾش ػٜ٘ب ٝرؾقَ ػ٠ِ ًَ ٓب ٣زٔؾٞس ؽٍٞ ٛزا  ٓؾبٛذح أعٔبء أُ

ِق ٝٛ٘ب اُغضء ا٧فؼت ٛٞ إٔ رؼشف  ٢ رٌزؾق أ٣ٖ رٔذ ٓؾبسًخ ٛزا أُ ِق ٌُ أُ

ٖ ثيش٣وزي ِق ٝارا أسدد اُيش٣وخ اُغِٜخ كوو هِذ ٌُٝ عذ . أ٣ٖ رٔذ ٓؾبسًخ ٛزا أُ

ِق  ِق عذ ؽخقب هذ ؽبسى ك٤ذ٣ٞ ٣ؾشػ ٛزا أُ ُِؾقٍٞ ػ٠ِ ٗلظ ٛزا أُ ىش٣وخ 

٤ُِ٘ي ٤ُٞرٞة ٓغ ٝمغ ا الؽظبد . ؽِٔٚ ٝأػذ سكؼٚ ػ٠ِ ا ال ر٘غ٠ اعزؼٔبٍ أُ

. اُغبثوخ

ؾٌِخ  ٖ أُ ِق ٌُ ِق ٤ُٝ٘ي أُ ِق ثبعزؼٔبٍ اعْ أُ اثؾش أ٣ٖ رٔذ ٓؾبسًخ ٛزا أُ

ُزؾذ١ . إٔ ٛئٝالء ا٧ػنبء ؿبُجب ٓب ٣غزؼِٕٔٞ ٓٞاهغ اخزقبس اُشٝاثو ٝٛ٘ب ٣ٌٖٔ ا

. ٝأٗب ٓزؤًذ ارا اعزؼِٔذ ػوِي ع٤ذا كغززٌٖٔ ٖٓ رول٢ أصبس أؽذْٛ

عؤػي٤ٌْ ٓضبال ال رٞعذ ثٚ ٓ٘بكغخ ًج٤شح ٣ٌٝٔ٘ي إٔ رق٘غ ٓٞهؼب خبفب ثي ثَ 

لزبؽ٤خ  ٌُِِٔخ أُ ٛ٘بى ٓقش١ ٣لؼَ ٗلظ اُيش٣وخ ٝٓٞهؼٚ ٣ؾزَ اُقذاسح ثبُ٘غجخ 

free premium account ٝأ  "free premium account"  َٔ٣غزؼ ٞٛٝ 

ُز٢  ٞاهغ ا ٘ٚ ال ٣غزؼَٔ ؽبسًبػ كٜٞ ٣غزؼَٔ ثبه٢ أُ كوو ثِٞؿش ٝد٤ٖٓٝ ٗبّ ٌُ

َ 5رذكغ  لزبؽ٤خ ٝريج٤ن .  رؾ1000َ٤ٔ دٝالس ٌُ ِٔخ أُ ٣ٌٔ٘ي اعزؼَٔ ٛزٙ اٌُ

ِلبد ٢ٛٝ ؿبُجب  ُ٘ٞع ٖٓ أُ ىش٣وخ ؿشثِخ ٗزبئظ هٞهَ ُزؼشف أ٣ٖ ٣زْ ٓؾبسًخ ٛزا ا

ِلبد ٣زْ ٗؾشٛب  ٘زذ٣بد ٤ًٝق ٣ٌٔ٘ي اُؾقٍٞ ػ٤ِٜب ؽ٤ش ٛ٘بى ثؼل ٛزٙ أُ ك٢ أُ

ٞد . ٓغبٗب ٢ رؾقَ ٓضال ػ٠ِ ػن٣ٞخ ثش٤ّٓٝٞ ٓغبٗب ك٢ ٛٞرل٤َ أٝ ٤ٓـبأِٝث ٌُ

ِلبد  ؾبسًخ ٛزٙ أُ ٞاهغ ٝرق٘غ ُ٘لغي ٓٞهؼب ُٔ ٣ٌٔ٘ي إٔ رلؼَ رٔبٓب ٓضَ ٛزٙ أُ

ُ٘زذ٣بد  ِلبد ك٢ ا ٞهؼي ػٖ ىش٣ن ٗؾش ٛزٙ أُ ثبعزؼٔبٍ ؽبسًبػ ٝرؼَٔ دػب٣خ ُٔ

ؾزٟٞ ٝثٜزا  ٤ُٞرٞة رؼَٔ ٓٞمٞع أٝ ك٤ذ٣ٞ رخزقش ساثو ٓٞهؼي ٝرنؼٚ ٓغ أُ ٝا

ِلبد ُ٘ٞع ٖٓ أُ زا ا زؼيؾ٤ٖ ُٜ ُِٔٞهغ كوو اعزلذ ٖٓ . رغِت اُضٝاس أُ أٝ ال داػ٢ 

٣ٞ٤ُزٞة أٝ  بٓخ آب ػٖ ىش٣ن ا الؽظبد اُٜ ِلبد ٝىجوٜب ثبعزؼٔبٍ أُ ٛزٙ أُ

٘زذ٣بد ًزُي ٞهغ أ٣نب ُ٘ؾش ٓؾزٞاى  . أُ ٝك٢ ىش٣وي اعزؼَٔ ٛزا أُ
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pastebin.com  ُِٕٞ٘بط ٣لؼ كٜٞ ٓٞهغ ٣زْ اعزـالُٚ ًض٤شا ٝهذ رغذ ثؼل ا

. ثبُنجو ٓب أٗب أرٌِْ ػ٘ٚ ٛ٘ب

وهىاك أَضا مثاه أخز وىنه تىخد به مىافست مبُزة وىنه اىزبح مه ورائه مبُز 

ىتىب  سأعطُنم فقط ميماث مفتاحُت حُث ستدد أن هذا اىمىتىج مشهىر خدا فٍ اُى

"minicraft"" Minecraft generator "  "Minecraft free premium 

account generator " 

 

٢ رؾقَ ػ٠ِ ًِٔبد ٓلزبؽ٤خ أًضش صس  ٌُadwords keywords tools 

youtube keywords tool .

ِق ٖٝٓ  عبػي٤ٌْ ٓضبٍ ُزول٢ أصش ٤ُ٘ي ٖٓ ؽبسًبػ ُٝزؼشف ٖٓ أ٣ٖ ٣زْ رؾ٤َٔ أُ

ٞد bit.lyأ٣ٖ رؤر٢ اُض٣بساد ٝرُي ػجش   site:bit.ly ٝثٞاعيخ ٛزا اٌُ

"sharecash"   ٝأsite:bitly.com "sharecach" ٍُِجؾش ٣غت اعزؼٔب ٝ  

٤ُٚ ُؾبسًبػ ٓغ رُي هذ رغذٕٝ ٗزبئظ ؽؾ٤ؾخ ٞا ٢٘ أػي٤زٌْ . أ٣نب اُذ٤ٓٝ٘بد أُ ٌُ

ُ٘وبة ػٖ أكٌبس أخشٟ أٝ اًزؾبف اعشاس  كٌشح ٝا٥ٕ ٣غت إٔ ر٘وجٞا أٝ رٌؾلٞا ا

. أخشٟ

: يعهٕيبد أخشٖ

ِلبد ُٝزشٟ  ُز٢ رًشرٜب كوو ٩ػيبئي كٌشح ػٖ رول٢ أصش أُ ًَ ٛزٙ اُيشم ا

ُز٢ ٣ؾبسًٕٞ ٝأفؼت ؽ٢ء  ِلبد ا ا٧ػنبء ا٥خش٣ٖ ٓبرا ٣لؼِٕٞ ٝٓب٢ٛ ٗٞع أُ

ِلبد ُز٢ ٣ؾبسًٕٞ ك٤ٜب ٛزٙ أُ ٞمٞع ٛٞ أٗذ رؼشف ٓب٢ٛ ا٧ٓبًٖ ا ... ك٢ أُ

ٖ رُي ٤ُظ ثبُنشٝسح  ُِغجبّ ٌُٝ ٝؿبُجب ٓب رٌٕٞ ٓ٘زذ٣بد ػِٔذ خقٞفب 

كب٧ٗزش٤ٗذ ٌٓبٕ ٢ِٓء ثبُؼذ٣ذ ٖٓ ا٧ؽ٤بء ارا أسدد إٔ رون٢ ؽبعزي ك٤غت إ 

غبٕ ٝٛزا ٓب ٣غت إٔ رلٜٔخ ... رذكغ بٍ ٝآب ثٞهزي ال ٣ٞعذ ؽ٢ء اعٔٚ ثبُٔ آب ثبُٔ

غبٕ كؤٗذا دكؼش صٜٔ٘ب ؿب٤ُب ٝأٗذ . ٝرغزـِٚ ؼِٞٓبد ُْ أؽقَ ػ٤ِٜب ثبُٔ كٜزٙ أُ

ُضٖٔ ػ٠ِ ا٧هَ ٖٓ  غبٕ كجٔغشد رؾ٤ِٜٔب كؤٗذ هذ دكؼذ ا أ٣نب كِٖ رؾقَ ػ٤ِٜب ثبُٔ

ُِز١ ٣ؼشك ؽل٘خ ٖٓ ا٩ػالٗبد ُِز١ ؽِٔزٜب ٓ٘ٚ ٝا ٌبٕ ا . أُ
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ؼشكخ  ُجشآظ ُذ٣ي ثؼل أُ أٗب ٓزؤًذ ثؤٗٚ ُذ٣ي ٜٓبساد خبفخ رضوٖ اعزؼٔبٍ ثؼل ا

ِٛخ... ك٢ ٓغبٍ ٓب ُزشعٔخ ٝأٗب . اعزـِٜب ٝعزشٟ ٗزبئظ ٓز ٓض٢ِ أٗب ُذ١ ٓٞٛجخ ا

بٍ ٖٓ ٓٞهغ    onehourtranslationأعزـِٜب ثؼذح ىشم ؽز٠ أ٢٘ٗ أع٢٘ ٜٓ٘ب أُ

ٖ ال رٞعذ ثٚ ٓؾبس٣غ ًض٤شح ٛزا ٛٞ  ُِؼشث٤خ ٝاُؼٌظ ٌُ أرشعْ ٓوبالد ٖٓ ا٩ٗغ٤ِض٣خ 

ٛج٢ ُِز١ عؼ٢ِ٘ أثؾش ػٖ ىشم أخشٟ ٩عزـالٍ ٓٞا . ا

 

ُز٢ رؼي٤ي ع٘زبد  ٞاهغ ا أٗب أظٖ أؿِت ٖٓ ثذإا اُشثؼ ٖٓ ا٧ٗزش٤ٗذ ثذإا ثزِي أُ

ب كؤٗب ال أػشكْٜ ًض٤شا neobux ٓوبثَ ٓؾبٛذح ا٩ػالٗبد  أ٤ًذ أٗذ ... ٝأٓضبُٜ

٘زذ٣بد  ٤ُِ٘ي اُخبؿ ثي ك٢ أُ ٞاهغ ؽ٤ئب ػَ ا٧هَ ىش٣وخ ٗؾش ا رؼِٔذ ٖٓ ٛزٙ أُ

ٗؼْ أٗب . اعزـَ ٓؼشكزي ٛزٙ ٝاعزؼِٜٔب ثؼَٔ ٗلظ اُؾ٢ء ثبُنجو ٝٛٞ ٗؾش اُشٝاثو

شح هذ  ُز٢ هذ رٌٕٞ كؾِذ ك٤ٜب سثٔب ٛزٙ أُ أهٍٞ ُي اعزـَ رغبسثي اُغبثوخ أ٣نب ا

ر٘غؼ 

 

ُِؾقٍٞ ػ٠ِ ِٓلبد ٓٞع٤و٤خ ٓغب٤ٗخ ثذٕٝ ؽوٞم ُزغزؼِٜٔب ك٢  ٞهغ  ٤ُي ٛزا أُ ا

  idm ٣ٌٔ٘ي رؾ٤ِٜٔب ثٞاعيخ Vimeo Music Storeاٗزبط اُل٤ذ٣ٞاد اُخبفخ ثي 

ُز٢ رش٣ذ ٝؽِٜٔب ثٞاعيخ  كوو اكزؼ اُشاثو ك٢ اٗزش٤ٗذ اًغجِٞسس ٝاخزش ا٧ؿب٢ٗ ا

internet download manager  َشثغ ا٧خظش ٓجبؽشح ثؼذ رؾـ٤  ع٤ظٜش أُ

ٞهغ ٞع٤و٠ ك٢ أُ .  أُ

ُِز١ ع٤غبػذى ػ٠ِ ػَٔ ك٤ذ٣ٞاد ؽ٤خ ًٔغزبص٣ب  ُجشٗبٓظ ا  ُزق٣ٞش camtasiaٝا

ٌزت فٞح ٝفٞسح اثؾش ك٢ هٞهَ ُزؾ٤ِٔٚ . عيغ أُ

 Instant Video Articles Software أو صىع فُدَى بىاسطت هذا اىبزوامح اىزائع

ٌ محتىي ىفُدَى ىى ىدَل مقاىت أو مدمىعت صىر َمنه أن َحىىها إًى . اىيذٌ َحىه ا

. مه هىافُدَى وهى سهو اإلستعماه حميه 

 

ٞافلبد ُؼَٔ ؽشٝؽبد رِوبئ٤خ أٗذ رغغَ ٝٛٞ  ثشٗبٓظ أخش سائغ عذا ثٌَ أُ

 ٖٓ ٛ٘ب٣ؼشك اُخيٞاد ثبُزلق٤َ ٣ٌٔ٘ي رؾ٤ِٔٚ 

http://www.onehourtranslation.com/affiliate/amanxy
http://www.onehourtranslation.com/affiliate/amanxy
http://www.onehourtranslation.com/affiliate/amanxy
http://vimeo.com/musicstore#featured_tracks
http://vimeo.com/musicstore#featured_tracks
http://www.mediafire.com/?mnedgcmzhzu
http://www.mediafire.com/?mnedgcmzhzu
http://www.mirrorcreator.com/files/PWAVAKIB/
http://www.mirrorcreator.com/files/PWAVAKIB/
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ال رجمٗ خبيال رُذة دظك ٔرمٕل نًبرا ال أسثخ أَب أٚضب 

. انًبل يثهٙ يثم ألشاَٙ

 

رعًم ٔرعًم ثإجزٓبد نكٙ رجُٙ انًبل فعبنى . ٚجت أٌ رعًم

. اإلَزشَٛذ ال ٚخزهف أثذا عٍ انعبنى انٕالعٙ انهز٘ َعٛش فّٛ

 

ٚجت أٌ رعًم ثإَزظبو عهٗ األلم إصُع فٛذٕٚ ٔادذ فٙ انٕٛو 

.  يُزذٚبد5ٔأَشش يٕضٕعك فٙ عهٗ األلم 

 

جشة انطشٚمخ عذح يشاد لجم أٌ رذكى عهٗ أَٓب طشٚمخ 

. فبشهخ
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٘زذ٣بد  ُز٢ ُٖ ٣غشإ أ١ أؽذ إٔ ٣ؼي٤ٜب ُي ال ك٢ أُ أٗب أػي٤زٌْ ًَ ٛزٙ ا٧كٌبس ا

ٞعٞدح  اُؼشث٤خ ٝال ا٧ع٘ج٤خ ثبُيجغ ثؼل ٖٓ ا٧كٌبس ٓغشد رشعٔخ ُجؼل اُيشم أُ

زوذٓخ ك٢ٜ ؽقش٣خ ال ٣ؼشف ثٜب أ١ أؽذ سثٔب ٛ٘بى  ٖ اُيشم أُ ُ٘ذ ٌُ أفال ك٢ ا

ٖٓ أًزؾلٜب سثٔب أٗذ أ٣نب هذ رٌٕٞ رؼشكٜب ارا ً٘ذ رغزؼَٔ ؽبسًبػ أٝ ؿ٤شٙ ٧ٕ 

ؾبًِٚ ٜٓٔب ًبٗذ فؼجخ ٖ ًَ ٓب أىِجٚ ٛٞ إٔ . ًَ ٖٓ ٣ؾـَ ػوِٚ كغ٤غذ ؽال ُٔ ٌُ

ُِز١ أىِجٚ ٝأرًشْٛ أٗٚ  ؽ٤ذ ا رغغِٞ رؾز٢ ك٢ ٓٞهغ ؽبسًبػ ٛزا ٛٞ اُيِت اُٞ

ؾبس٤ًٖ رؾذ ثؼنْٜ ُٞ ًبٗذ ٛ٘بى ا١ ىشم  ٛ٘بى ىش٣وخ ارقبٍ ث٤ٖ ا٧ػنبء أُ

عغِٞا رؾز٢ ػجش اُشاثو كٞم أٝ ٛزا اُشاثو . عذ٣ذح ٌٓزؾلخ كِٖ أثخَ ػ٤ٌِْ ثٜب

ShareCash 

 

 

ُ٘بط ************** ب إٔ رخزبس ِٓلبد ٝأؽ٤بء ٣ٌٖٔ إٔ رٔٞد ا ؽبٍٝ دأئ

ُِـخ ا٩ٗغ٤ِض٣خ ًَ ؽ٢ء ٣غت إٔ ٣ٌٕٞ . ُِؾقٍٞ ػ٤ِٜب ًَٝ ٛزٙ اُيشم رقِؼ 

.**************** ثب٩ٗغ٤ِض٣خ ٧ٗٚ ال ر٘لغ ٛزٙ اُيشم ٓغ اُؼشة ٤ُظ ثؼذ

 

 

 

األن إحذرو مه يزيد التعزف علً طزق أخزي لكىها تتعلق 

  بمحتىي للبالغيه
 

 

 

 

وقد أعذر مه أوذر 

 

http://sharecash.org/index.php?ref=1373627
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: طشق أخشٖ يذزٕاْب ٚزعهك ثبنجُس

 

بٍ ثغشػخ ُي ؽش٣خ رغشثزٜب إ  ض٤ش ٖٓ أُ ٜ٘ب رغؼِي رشثؼ اٌُ ىشم ؿ٤ش أخاله٤خ ٌُ

ٖ اؽزس ٛزٙ اُيشم . أٗب ك٢ اُؾو٤وخ ُْ أعشثٜب. ُْ رٌٖ ُذ٣ي أ١ ٓؾٌِخ ك٢ رُي ٌُ

ؿبُجب ٓب رزؼِن ث٘ؾش ٓٞاد ع٘غ٤خ ك٤ذ٣ٞاد ٝفٞس ٢ٛٝ ٓؾظٞسح ٖٓ ٓٞهغ ؽبسًبػ 

ِلبري أعٔبء رٞؽ٢ ثزُي ٝارا رْ اًزؾبكي هذ رؾظش ثبُيجغ  ُزا رؤًذ إٔ ال رغؼَ ُٔ

ؾٌِخ ارا رْ ا٩ثالؽ ػٖ  ٖ أُ ِٛي ٌُ ٞهغ ٣ش٣ذ كوو اُشثؼ ُزا كٜٞ ؿبُجب ٓب ع٤زغب أُ

ٞهغ ثذٝسٙ  ٢ ال ٣زْ ؽظش أُ ساثيي كٜٞ ُٖ ٣زٌٖٔ ٖٓ ؽٔب٣زي هذ رؼزجش ًجؼ كذاء ٌُ

ُ٘ٞع ٖٓ . ٣ٝخغش ًَ ؽ٢ء ٣ٌِٔٚ ٞهغ ٧ٕ ٛزا ا ٛزٙ اُيشم رغزؼَٔ ًض٤شا ٓغ ٛزا أُ

ُِؾقٍٞ ػ٠ِ ٓ٘زٞعي ٝرؾ٤ِٔٚ ثبُيجغ ُِـب٣خ  ؾزٟٞ ٣زنٖٔ صٝاس ٣بئ٤غ٤ٖ  . أُ

ٝرِزوو ثؼل ك٤ذ٣ٞاد ثؼل  dailymotion ٝاُيش٣وخ ا٠ُٝ٧ ٢ٛ إٔ رزٛت ا٠ُ

٤ُٞرٞة ٝٛٞ إٔ  ٢ ٣وجِْٜ ٓٞهغ ا اُلز٤بد ػبس٣بد ٝؽجٚ ػبس٣بد اػَٔ رؼذ٣َ ػ٤ِْٜ ٌُ

ُِز١ رجذٝ  ٛزٙ اُل٤ذ٣ٞٛبد رٌٕٞ ُلز٤بد ٣وِؼٖ ص٤بثٜٖ ٣غت إٔ اهيغ اُغضإ ا٧خ٤ش ا

ُ٘بط ٣غت إٔ رويغ  ك٤ٚ اُلزبح هذ هِؼذ ص٤بثٜب ثؤًِٜٔب ٛ٘ب ٣غت إٔ رِؼت ث٘لغ٤خ ا

غزٞس أر٠٘ٔ إٔ رٌٕٞ كٜٔذ  ؾق ػٖ أُ ٌبٕ ؽ٤ش عزجذأ اُلزبح اٌُ اُل٤ذ٣ٞ ك٢ أُ

٤ُٞرٞة ال ٣وجَ ٓضَ ٗٞػ٤خ ٛزٙ اُل٤ذ٣ٞاد ٝاسكغ اُلذ٣ٞ  اُيش٣وخ ًَٝ ٛزا اُؼ٘بء ٧ٕ ا

ا٧ف٢ِ ػ٠ِ ؽبسًبػ رؤًذ إٔ رـ٤ش اعٔٚ ا٠ُ ؽ٢ء ال ٣ٞؽ٢ ثؤٗٚ ٓؾزٟٞ ع٘غ٢ 

ْ أٗي  ٣ٌٝٔ٘ي إٔ ال رشكغ اُل٤ذ٣ٞ ٗلغٚ أ١ ا٧ف٢ِ اسكغ ؽ٢ء ٓنؾي ٝهَ ُٜ

ٖٝٓ ٛ٘ب عبئز٢٘ كٌشح ال رزؼِن ثبُغ٘ظ ٣ٌٔ٘ي إٔ رشكغ ك٤ذ٣ٞ ٓنخي . خذػزْٜ

عغزِزٚ ثٔؾُٔٞي ٓٞهق ٓنؾو فبدكزٚ ٝاػَٔ ثٚ ٗلظ اُيش٣وخ ال رنغ اُل٤ذ٣ٞ 

٤ُِ٘ي 15ًبٓال اؽشػ ا٧ٓش ثؤ١ ػزس هَ ثؤٕ اُل٤ذ٣ٞ ٣زؼذٟ   ده٤وخ ٓضال ٝمغ ا

. ُِل٤ذ٣ٞ ا٧ف٢ِ

ب ٢ٛٝ  ُِٔٔض٤ِٖ أٝ ٓـ٤٤ٖ٘ ٓؾٜٞس٣ٖ ٣ٌٔ٘ي اعزـالُٜ ٛ٘بى أ٣نب ك٤ذ٣ٞاد ع٘غ٤خ 

 ٣ٌٝٔ٘ي إٔ رق٘غ sex tape or name of actor+ tapedرذػ٠ ثب٩ٗغ٤ِض٣خ 

 justin bieber and slena get taped in bedك٤ذ٣ٞٛبد ٤ٔٛٝخ روٍٞ ٓضال 

ْ رؾ٤َٔ اُل٤ذ٣ٞ + ؽ٢ء ٖٓ ٛزا اُوج٤َ اف٘غ فٞسح ؽجٚ ػبس٣خ  ٓٞع٤و٠ ٝهَ ُٜ

ب أػ٢٘ . ٓٞعٞد ك٢ ٝفق اُل٤ذ٣ٞ ارا ً٘ذ رِٔي ٜٓبساد كزٞؽٞث٤خ ٣ٌٔ٘ي اعزـالُٜ
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ؾبٛذح . رزوٖ ٩عزؼٔبٍ اُلٞرٞؽٞة ُ٘بط ع٤ذكؼْٜ اُلنٍٞ ُٔ كٜ٘بى ا٧الف ٖٓ ا

. اُل٤ذ٣ٞ اُخبؿ ثي ؽز٠ ُٞ أٗٚ ؿ٤ش ٓٞعٞد اٝ ٓلجشى

ٖ ثؾٌَ ٓنؾي ا١ ٢ٛ ٓض٤شح  ٝرٞعذ أ٣نب ك٤ذ٣ٞاد رٞعذ ثٜب ٓؾبٛذ ػبس٣خ ٌُ

ُ٘ذ ٣ٌٔ٘ي إٔ رغزـِٜب أ٣نب . ُِنؾي ٣ٌٔ٘ي إٔ رغذٛب ك٢ أسعبء ا

ُز٢ ٣ٌٖٔ إٔ ر٘ؾش  ؾزٟٞ ٝا ُ٘ٞع ٖٓ أُ ُز٢ ر٘ؾش ٛزا ا ُِٔ٘زذ٣بد ا ٝٛ٘ب ٗؤر٢ أ٣نب 

ثٜب ك٤ذ٣ٞٛبد ٝثبعٞسداد ٓٞاهغ ع٘غ٤خ ثبُيجغ رزجغ ٗلظ اُيش٣وخ ال داػ٢ ٩ػبدرٜب 

٘زذ٣بد عزغذ ٛ٘بى ٖٓ  ٓب ٣غت إٔ رلؼِٚ ٛٞ إٔ ر٘ؾش ػ٠ِ هذ ٓب روذس ك٢ ٛزٙ أُ

ُ٘بط رؾٌشى اُخ ... ٣ؾنشى ٝٛ٘بى ٖٓ ال ٣لؼَ رُي ٝهذ رغذ ثؼل ا

 

ُ٘بط  ؾزٟٞ أ٣نب ٣غت إٔ رجذع ٣غت إٔ رزؼِْ ىش٣وخ خذاع ا ُ٘ٞع ٖٓ أُ ك٢ ٛزا ا

ض٤ش ٖٓ ا٧ؽ٤بء ُزغشثخ عزٌزؾق اٌُ  .ػ٠ِ رؾ٤َٔ ٓؾزٞاى ٣غت إٔ رجزٌش ىشهب ٝٓغ ا

 

 

 

فمط ال رجمٗ خبيال كسٕال رُذة دظك ٔرمٕل نًبرا ال أسثخ 

. انًبل أَب أٚضب يثهٙ يثم ألشاَٙ

 

إعًم ثإَزظبو َٔظى ٔلزك ٔال رسزسهى يٍ أٔل عمجخ رمف 

. فٙ طشٚمك
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ٛزا أُِق ٣ٔ٘غ اُزؼذ٣َ ػ٤ِٚ أٝ اػبدح ًزبثزٚ أٝ اعزؼٔبُٚ ًٔؾزٟٞ ُِٔٞاهغ ٌُٖ ُي ؽش٣خ اػبدح 

سكؼٚ ٝٗؾشٙ ك٢ أ١ ٌٓبٕ ُٝي ؽش٣خ رشعٔزٚ ثذٕٝ اُزؼذ٣َ ػ٠ِ ا٤ٌُِ٘بد أُٞعٞدح ثٚ ٝػشمٚ 

ًبػ كوو ال رـ٤٤ش ا٤ٌُِ٘بد أُٞعٞدح ثٚ   .ُِج٤غ ٦ُعبٗت أٝ ػشمٚ ُِزؾ٤َٔ ثبعزؼٔبٍ ؽبس

 

 

 

ًٚكُك يشبسكزٙ ثزجشثزكى أٔ إسسبل أسئهزكى أٔ نذٚكى طشق أكثش فعبنٛخ رشٚذَُٔٙ أٌ أكزت 

سخخ انثبَٛخ يٍ كزبثٙ أٔ ْم رشٚذَُٔٙ أٌ ُأْظًٍ طشق راد صهخ ثًذزٕٖ  عُٓب فٙ اُن

ساسهَٕٙ عهٗ عُٕاٌ انجشٚذ اإلنكزشَٔٙ انزبنٙ ... ثبنجبنغٍٛ فٙ كزبثٙ انمبدو؟

oddoxy@gmail.com 

 

*رأنٛف أدًذ ضٛبء * 
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