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 الفضيل،أجمل التهاني بالشهر 

  أعاده اهللا علينا وعليكم باليمن وااليمان والسالمة واالسالم

  ...وتوحد راياتنا و تجمع كلمتنا  دماءنا  ناهللا نسأل في هذا الشهر الكريم أن تحق

  )خير امة (   للعالمين  /  للناس  أخرجت  ...كنا كما نكون  حتى

  رئيس الشبكة
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  يـــي واالسالمــا العربـالم لعالمنــن والســة واألمــة والعافيــبالصح

، وبمزيد بالصحة والعافية واألمن والسالم لعالمنا العربي واالسالميأملي أن يحل اهللا عز وجل رمضان هذه السنة علينا          
وأن يجعلنا نعمل من أجل دفع شبهة االسالموفوبيا التي   /الوعي باألخطار التي تهدد وحدتنا ووجودنا الفيزيائي والحضاري من

  ودبلوماسيا وعسكريا  اسالمي إعالمياو  يعمل عليها الغرب بتواطؤ عربي

الذي أصبح يسلكه الكثير من المسلمين والعرب بتبادل الشتائم  يبعد عنا سلوك االنتحار الجماعي ونتمنى من اهللا عز وجل أن     
  .والتكفير والسب واللعن والطعن في كل شيء دفعا لالقتتال والتدمير والتفجير لكل مقومات الحياة والجمال

ها هو رمضان يعود إلينا كل عام ليوحد مشاعرنا وآمالنا، ويدربنا على حب الخير ونبذ الشر والتسامح فيما بيننا، آمين يا       
  رب العالمين رمضان كريم ومبارك بمزيد من المشاعر الروحية الوحدوية

  عاشت امتنا آمنة مطمئنة


�� 	�� ا���م� 
 ���� ���	
 

 ا��ا�� 
absalam05@yahoo.fr  
 
 

  رــن بها الدوائــا المتربصيــد اعدائهــا ضــها ويوحدـــر امتنــان ينصو
  

  اشكر لكم تهانيكم الرقيقة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك

  سائال المولى عز وجل ان يتقبل الصيام والقيام وصالح االعمال

  ان ينصر امتنا ويوحدها ضد اعدائها المتربصين بها الدوائرو

  وعز ومنعة ان شاء اهللا تعالى والمسلمون كافة بخيروكل عام وانتم 

 ��وان ��� ا�����. د

  

  الـــح األعمــم صالــا ومنكــل منــيتقب اــربن
  

 وكل عام وأنتم بخيـر.. رمضــان كريــم 

   أجمل التهاني لألستاذ القدير دكتور جمال التركي رئيس الشبكة
  ولجميع األصدقاء والزمالء أعضاء الشبكة العربية للعلوم

  ربنا يتقبل منا ومنكم صالح األعمالريم أهنئكم بحلول شهر رمضان الك
  تمنياتي بالتوفيق لجميع أعضاء الشبكة
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 لدمائنـــا وحقنــا ألوطاننــا اــأمان
  

 مبارك عليكم الشهر
 جعله اهللا شهر رحمة ووحدة وألفة بين قلوب المسلمين

 وأمانا ألوطاننا وحقنا لدمائنا وسلما يعم بلداننا
��ة ���
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  رانــالنين ــق مــران و العتـــا بالغفــة علينــادة اللــاع
  

 ة و الكل  بخير/كل عام وانت 
ة و الكل  بخير بمناسبة حلول الشهر الكريم اعادة اللة علينا بالغفران و العتق من النيران ورزقنا فيه /كل عام وانت 

 الفردوس االعلي والغفران ويصلح حالنا يارب يارب يارب
الـنـيـران  كـم اشـتـقـنـا لـلـصـيـام  كـم كـم اشـتـقـنـا لشـهـر الـغـفـران والـعـتـق مـن 

اشـتـقـنـا لـشـهر يـكـثـر فـيـه ذكـر الـرحـمـن  كـم اشـتـقـنـا ألجـواء الـعـبـادة فـيـه  
كـم اشـتـقـنـا لـفـتـح أبـواب الـجـنـان  كـم اشـتـقـنـا إلغـالق أبـواب الـنـيـران  كـم 

الـلـهـم بـلـغـنـا رمـضـان  واجـعـلـنـا مـن   نـتـمـنـى سـرعـة مـرور بـاقـى األيـام
 .عـتـقـاء الـنـيـران اللهم آمـيـــن

وقَبل الْزّحم اقُول كُل عام بلّغْنَا رمضان واعنّا علَى الصّيام والْقيام وقراءة الْقُرَآن بِنَسيم  الْرّحمه وعبِير الْمغْفره  ہالْلَّهمـ
ر/ انْت وه بِخَي 
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   نـاء المسلميـن دمـرار و يحقــان واإلستقــن واآلمـــباآلم
 

 المباركبمناسبة حلول شهر رمضان 
 .. و أيام الرحمة و الغفران والعتق من النار
 نُهنئكم و نبارك لكم قدوم الشهر الفضيل

  و ندعو اهللا عز و جّل أن يكسي
 ثياب أرواحكم البياض و النقاء و العفة ،

 و لــذنوبكم الغفران ،  ...
 .. و ألجسادكم العافية و الصحة

 ... هي األيام التي نكون فيها هللا أقرب
  ل اهللا العلي القدير أن يهله على األمة العربية واإلسالميةنسأ

  باآلمن واآلمان واإلستقرار و يحقن دماء المسلمين
 ويحفظ مصرنا الغالية من كل شر وسوء

 .. ويجعلها أيام والدة نصر وعزة لإلسالم والمسلمين



 مبارك يا رمضان
  لنا و علينا

 و بنا و منا و حوالينا
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 مـــــا ن كريــــرمض
  

  رمضا ن كريم وكل عام وانتم بخير 
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maansaleh62@yahoo.com  
  

 اًـــــم جميعــــارك عليكـــمب
  

 رمضان مبارك عليكم جميعاً وعلٰى األمة العربية واإلسالمية واإلنسانية اجمع
3
رق ا��1��" 

tarikalkubaisy@yahoo.co.uk  
  

  ...اتــل الصالحـام وعمـالة والقيـر والصـى الذكـم اهللا علـــاعانك
  

 ..رمضان كريم مبارك
 ...اعانكم اهللا على الذكر والصالة والقيام وعمل الصالحات

 والتقرب الى اهللا
 �:789 56�4.د

 ا-6�ب

chaqib@yahoo.fr   
 

    ةــــن والبركـــر واليمـــبالخي
 

الشبكة بخير وصحة وعافية بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، اعاده اهللا  كل العام وجميع االخوة الزمالء واعضاء
  علينا وعلى جميع المسلمين بالخير واليمن والبركة

 تحياتي
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shabanef64@yahoo.com  
  
  
  
  



  رــــــــم بخـيــــام وأنتــــل عـــكـ
  

  كـريـم رمضـان
  وكـل عـام وأنتـم بخـير
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 لـــر الفضيــذا الشهــم في هــه أيامكــارك اللــب
  

 بارك اهللا أيامكم في هذا الشهر الفضيل ووفقكم لصالح األعمال ورعاكم أينما كنتم
 وكل عام وأنتم بخير
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binbrek6@hotmail.com  
  

    نـع المستضعفيـر لجميـدوء والنصـة والهـر والبركـبالخي
  

والنصر لجميع  بمناسبة قرب حلول الشهر الكريم اهنئ الجميع بذلك واسأل اهللا أن يكون داخال بالخير والبركة والهدوء
 المستضعفين والمتنا بالسكينة
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amalhathloul@hotmail.com  
  

congratulate you all with the arrival of our beloved month “Ramadancongratulate you all with the arrival of our beloved month “Ramadancongratulate you all with the arrival of our beloved month “Ramadancongratulate you all with the arrival of our beloved month “Ramadan 
 

Dear all 

  

 I would like to congratulate you all with the arrival of our beloved month “Ramadan” wishing you all the prosperity 

and health. May God bless your days and accept our good deeds and forgive the sins. 

We wish that next year will be a better one for our Arab countries. 

  
Best wishes 

  
Dr Hasanen Al-Taiar   

 (M.B.Ch.B , MRCPsych) 
Secretary of The British Arab Psychiatric Association 

hasanen.al-taiar@oxfordhealth.nhs.uk  

 


