
                          ،،،هللاألخوة في إدارة المنتدى  حياكم 

أرجو قراءة الموضوع  الذي اكتبه وعدم حذفه فهو ليس فيه اساءة الحد ولكن 
وأنا هنا أعود  ذكرتموهايتضمن بعض الدروس والمالحظات التي كثيرا ما 

                     هذه أول مشاركة لي في المنتدى :           للعلم و ذكرها،وا

 إقتباس
 وقريبا اذا خسر شخص انا المسئول

 التعليق 
 الرجل جاهز لتحمل الخسارة

 إقتباس
  وقريبا سافتح صفقات بلوت عالي على حساب حقيقي

 التعليق

فعلها الرجل  نأ يبدو  

 إقتباس

تيظانا اواجه ضغوط وصلت الى تدمير محف  

 التعليق

قبل ان يعطي نفسه الوقت  ذلككالمه وخاطر لكي يفاجئنا ويثبت صحة 
 الكافي لفحص االستراتيجية

 إقتباس

 من يكتم علم عن المسلمين خائن

 التعليق

ميريد ان يعلمنا قبل ان يتعل  
 إقتباس

  ومن فرح بخسارة مسلم خائن

 التعليق



تخرج  نوهللا ال أحد منا يفرح لخسارتك في هذه الصفقة وكلنا سندعو لك بأ
أن كنت قد غامرت ودحلت بها منها بدون خسارة  

 إقتباس
 وهللا ثم وهللا ثم وهللا انا انها عرضة علي محافظ با الماليين ورفضتها

 التعليق

 الرجل حلب بال وكسر الهاء ثالث مرات ليش ما تصدقونه؟
!ليرفضفهل كان  حصل أحد منا على هذا لو  

 إقتباس
  ثم ان هذا العلم اكتشفته بعد خسائر موجعه

 التعليق

المشكلة اننا مررنا معظمنا بهذه المراحل فكل يوم نتعرف على مؤشر او 
استراتيجة ونفحص الباك تست الرائع وندخل بتسرع على هذا االساس 

 ونتعرض للخسائر

 إقتباس
  لماذا اكتم ما اكتشفت دعهم يموتون بغيضهم

 التعليق

تنشره  هل ستقنعنا ان صناع السوق استهدفوك النك كشفت سرهم وبدأت 
سبب  وه اوهذ (أعطيتهم الفرصة)فحاربوك وانتظرو دخولك بصفقة عالية

         محفظتك التي وصلت الى حد تدميرالضغوطات 

 إقتباس

هذه  72و  طاري اتا اي تاغيير او اي لو 3.50اخواني احفضو هذه االرقام 
 االرقام 

  ياخوان سجلو االرقام بورقه وهللا انها خير لكم
  7و  144

 72و  3.50
 التعلبق

 الرجل يوصيكم ان حصل معه أي شيئ ال سمح هللا بأن تحفظوا هذه االرقام



(ذكرني بأبو علي الشيباني من كان ال يعرفه فليتكتب اسمه على جوجل 
 فهو قارئ الغيب وله برامج تلفيونية)

 

                       :رجاءعضاء المنتدى بالألى كل إتوجه أن واآل

ن يفتح موضوع جديد فليتكلم عنه من البداية وبالتفصيل أمن يريد 
مع ارفاق االثباتات من شارتات ومؤشرات وكل ما يتطلبه الموضوع 

.وهذا دليل على جدية الموضوع  

 .جدية الموضوع  ونتابع به ونشاركعلى من البداية  فعرتوبذلك ن
أن ه الجدية فمن حق كل واحد هذهمل اي موضوع ال يبدأ بندعونا 

هي بأن تن نطنش الموضوع غير الجدي وينأينا ليفتح موضوع ولكن ع
ق الموضوع غالتم إوي ال يجد صاحب الموضوع من يضحك عليهم

.لعدم مشاركة أحد  

والكل هنا لكي يستفيد وليس لمضيعة الوقت وال يجب ان نعمل كما 
انها خشبة النجاة.يظن الغريق الذي يتعلق بقشة   

وساعة صدركم . ىلكم أعضاء المنتدى علوشكر ا الدارة المنتدى و  

لكم عن بعض االخطاء االمالئية المقتبسة.            ذرعتأ كما  

  

       


