
 بالوثائق  الحرب على مركز القلم

ٌتعرض مركز القلم لحرب شرسة جداً من جهات مجهولة تصر على منع 

نشر كتب المركز واألبحاث الخاصة به فجاءوا على اسم خالد محًٌ 

الدٌن الحلٌبً على محرك بحث جوجل  لٌضعوا  محل نشر كتب المركز 

 إعالنات لتراكتورات و كسارات

 فإذا كتبت خالد محًٌ الدٌن الحلٌبً على محرك بحث جوجل 

 فسٌخرج معك قوم قد طٌعوا كتباً لنا بدون إذن 

بداخلها اسم خالد محًٌ الدٌن وتجد مكتوب فقرة فً أول قع أخرى واوم

كل كتاب لنا وهى ] ممنوع الطبع إال بإذن من المؤلف طبقاً لقوانٌن 

 الملكٌة الفكرٌة [ 

 :منها قع الموقع لتشاهد كتابنا فستجد اسم الموفإذا دخلت ا

 .األرز األحمر  نة خشبحهزة مط       -1

 .تجارة جملة لألحجار الرملٌة        -2

 . هل تنتج كٌنٌا مطهراً كحولٌاً        -3

 ما هى شفرة المنشار المستخدمة لقطع الخطوط الحجرٌة ؟       -4

 خرسانة جٌوبولٌمر تحل محل الرمل .       -5

 حصن هتٌق الزي حجر تمثال .        -6

 ت تحرٌك األرض جرس جنوب أفرٌقٌا .معدا        -7

 موزع الرمل انفجار الغبار .        -8

 .ٌدة سادس تطبٌق العملة بسمعه جوٌم عتة آل        -9

 للساعة .اجر حنفقات الم -11

 صورة مصنوعة من قناة وول مارت الصفراوٌة . -11



 فولت . 5مانح اإلمتٌاز الذهب مصدر طاقة  -12

 أحد عمالء لٌبٌرٌا مجموعة واحدة من زٌت النخٌل .طلب  -13

 تجد مكاناً فً الهند حٌث ٌتم تفكٌك مناجم الذهب . -14

 االت فٌك .صسحق اإلت -15

 فولت . 112سحق الملحمة اإلختراق حلوى  -16

 الحرٌق فً طاحون سٌد سلٌمان . -17

 داخل تبلٌد مٌل .الصنادٌق استهل إلى  -18

 ثانٌة . 39اكتشف الذهب طٌنً  -19

 أنواع مختلفة من أجهزة تركٌب األنابٌب . -21

 فٌدٌوهات .مالق سٌدات عسحق  -21

 .سٌارات سحقهم  -22

 .تلمٌع جوهر هوٌن  -23

 خردوات هدم البناء . -24

 العالمى التجارٌة الجدٌدة كسارة الحجارة . -25

 . ًنالوط تجارة مصنع األسمنت -26

 شفرة لقطع البالطة الحجرٌة . -27

   .مقاالت فً تكسٌر الحجارة فً باكستان  -28

 جري التراب الصخري مكعب إلى ٌارده تحوٌل الحجر الح -29

 احصل على عوامل اختٌار مواقع آلٌة مصنع الرمل . -31

 السكٌن بالقرب منً . حعرض السال -31



 العتٌقة .  ةهدٌة شراء األسر -32

 . مشترون حجر بانا -33

 الرغبات السرٌة للمستشار متعة عقابة الطبعة اإلنجلٌزٌة . -34

 . رانٌتع األحجا الجاألحجار الصغٌرة راف رافع -35

 الفرقانً . نادٌرقصنع  -36

 الرمل والسحق .إبراج  –قناة التقطٌع  -37

ٌضع اسمنا واسم مركزنا  والسؤال هنا هل موقعنا ٌعمل فً هذه األشٌاء 

البالهات من وكتبنا على سطح مكتب جوجل فغذا دخلت الموقع تجد هذه 

 وتكسٌر حجارة فهل مركزنا ٌعمل فً تلك المهن .رمل 

 .أو   fr.مع محالظة أنها مواقع أكثرها تنتهً بعالمة دول أوروبا مثل 

nl  كعالمات أنها مواقع تخرج من فرنسا أو هولندا مثالً ونحن نعتبر أن

ها نن كتبنا لم تخرج عن كوغٌر مبررة أل تلك حرباً على موقعنا وكتبنا 

 .قص نن لم نزٌد علٌها والماكتب فً كل موضوع 

 وباهلل التوفٌقهذا 

 

  : وهذه صور لتلك الحرب على موقعنا  



     































 

 وهنا يتبين لنا أن



وذلك للتضليل  مركز القلم ومديره كأنه شركة أوناش أو ماكينات او حفر وتنقيب

كما بينا بالصور وذلك ألن كتب المركز   وصرف الناس عن كتب المركز بالذات

بكلمة عن الملكية الفكرية وحقوق النشر بما يثبت أن الشخص المحارب أو  دائما   تبدأ

 الجهة تضع كل تركيزها على  كتب المركز 

 خالد محًٌ الدٌن الحلٌبً

 


