إلضافة مشاركة إضغط هنا
المرسل  :عمر عثمان مسلط
التاريخ : 2/03/2009
التعليق :
اشكرك على هذا الموقع الذي يحمل اسما عزيزا علي  ،وأقدر لك الجهد الذي قمت به  ،من أجل ابراز هذا
الموقع المتميز ببساطته وأناقته  ،متمنيا لك الخير والتوفيق ،وآمال ان يبقى التواصل بين اهل يازور...
المرسل : khaled
التاريخ : 1/02/2009
التعليق :
اتمنى لكم دوام التميز والنجاح

المرسل  :محمد
التاريخ : 21/11/2008
التعليق :
موقع ممتاز
المرسل  :محمود ابوالغنم
التاريخ : 11/11/2008
التعليق :
موقع جميل جدا ومنك نستفيد ياصديقي وخاصه من المقاالت االسبوعيه وشكرا
المرسل  :حلمي األسمر
التاريخ : 24/09/2007
التعليق :
األخ الدكتور محمد ربيع تحية مباركة سررت بتصفح موقعك ،وسررت ألنه يحمل اسم يازور تلك القرية
الفلسطينية المجاورة لقريتي الشيخ مونس ،وسررت أكثر وأكثر ألن هذا الموقع يتيح متابعة انتاجك الفكري
الثري ويعرف القراء على واحد من مفكري وكتاب فلسطين المتميزين الذين يفخر بهم الوطن العربي كله
تحياتي الحارة وأرجو دوام التواصل باخالص حلمي األسمر الدسور
المرسل  :احمد علي
التاريخ : 4/08/2007
التعليق :
سيدي البروفسور ،اشكرك جزيل الشكر على فكرك وعطاءك واتمنى لك مزيدا من التقدم والعطاء ،واود تقديم
اعجابي المتواضع في هذا الموقع الذي صمم بالشكل الرائع الذي لم ار له مثيل ،حيث انه ال يوجد وجه شبه
بينه وبين الموقع السابق ،حيث انه يحوي الكثير مما عندك ويبقينا على اطالع اول باول على اخر مقاالتك
التي اعتز بقراءتها دوما وانتظرها بفارغ الصبر .وشكراً
المرسل  :سوسن مبيضين
التاريخ : 13/07/2007
التعليق :
ابارك لك هذا الموقع الثقافي المتميز والذي يدل على انتاج ثري من العلم والثقافة واهنىء انفسنا على هذا
الفكر العربي المتفتح باسلوبه والمتعمق المتشدد بجذوره الفلسطينية التي تلمستها عندما اطلعت على
الموقع بانها جذور ثابتة وراسخة في ارض يازور الصامدة تحياتي وتقديري الخالص راجية لك النجاج الدائم
والتألف الذي غهدناه بك
المرسل  :مجدي المرشدي
التاريخ : 3/07/2007
التعليق :
تهنئه خاصه من أستوديوهات رمز إلي األخ الدكتور محمد ربيع بمناسبة تدشين موقعكم الثقافي الرائع مع
خالص تمنياتنا لكم بالتوفيق والمزيد من النجاح المدير التنفيذي/مجدي المرشدي

المرسل  :زهرة إيدموح
التاريخ : 24/06/2007
التعليق :
تحية إعتزاز ألستاذي الدكتور ربيع سعدت جدا بتصفح موقعك المتميز وأتمنى أن تطلعنا دائما على الجديد
خاصة في مجال الرواية شكرا أستاذي وأتمنى لك كل التوفيق

المرسل  :رأي إعالمي !
التاريخ : 22/05/2007
التعليق :
سيدي البروفيسور العظيم ،ويقولون إن العقول العربية خاملة ،ويتهموننا بإهمال الثقافة ،و جديد ثوراتهم
اإلقتصادية ،بل ويرموننا بحصى التخاذل عن إيجاد مخرج من عنق الزجاجة التي حشرونا فيه! وتقف يابن قرية
يازور الفلسطينية الشريفة ،منارا شامخا تكسر أصابع إتهاماتهم ،تحلل وتنقد دساتيرهم  ،تراجع وتحصي
اإلقتصاد العالمي  ،وتلمس مواطن المرض العربي ،وتضع روشتة العالج الفلسطيني ،وتُخرج من القمقم مارد
الحوار العربي اإلسرائيلي .فشكرا جزيال لكل الحروف التى قرأتُها  ،وكل المعاني التي إحترمتُها  ،وكل األماني
التي إستلهمتُها  ،عبر صفحتكم الجليلة هذه يا سيدي .جيهان منصور /إعالمية/راديو وتليفزيون العرب/
واشنطن

المرسل  :حكيمة أجنح
التاريخ : 20/04/2007
التعليق :
تحية طيبة إلى صديق كل المبدعين و مفخرة كل العرب ،الدكتور محمد ربيع ،مع متمنياتي بالتوفيق واإلزدهار
لموقع يزور ،والمزيد من العطاء والحضور المتميز.

المرسل  :د  .بسام ربيع
التاريخ : 12/04/2007
التعليق :
ارجوا لك يا اخي الحبيب مزيدا من التقدم والنجاح النك فخر لنا جميعا وارجو ان يحذو حذوك االخرين وكل
ينشيء موقع به معتومات عن فلسطين بمختلف لغاة العالم الن الغالبية العظمى تريد لها االندثار ولكن ما
ضاع حق وراءه مطالب واهلل ولي التوفيق

المرسل  :محمد بنصالح
التاريخ : 11/04/2007
التعليق :
أطيب التمنيات بالتوفيق و التميز للموقع ،و تحياتي إلى أخي و صديقي الدكتور محمد ربيع ،وإلى أبناء يازور و
شرفاء فلسطين.
المرسل  :محمد طه
التاريخ : 24/03/2007
التعليق :
تحيه اكبار واعزاز الى كل اهالي يازور الشرفاء واهلل بترفعو الراس

