أنت تعلم أنه الحب الحقيقي عندما يتخطى قلبك نبضة في كل مرة تراها .الحب مثل جزيرة في األفق ،بعيدة ج ًدا عن الوصول إليها لكنها
قريبة ج ًدا من تركها وراءك .يتطلب الزواج الناجح الوقوع في الحب مرات عديدة ،ودائما مع نفس الشخصMignon( .
 )McLaughlinما أحتاجه اآلن ليس أميرً ا ساحرً ا ولكن مجرد شخص يجعلني أضحك وأبتسم كل يوم! ):
بينما يعد  WhatsAppبال شك أحد أشهر تطبيقات المراسلة الفورية في العالم ،هناك أيضًا الكثير من القصص حول األشخاص الذين
استخدموه للتعبير عن حبهم وعشقهم لآلخرين .في بعض الحاالت ،أدت هذه العالقات إلى الزواج .إليك نظرة على بعض هذه القصص:

حاالت واتس اب حب وعشق وغرام
 WhatsAppهو أحد أشهر تطبيقات المراسلة على األجهزة المحمولة على  Androidو  .iOSتم تصميمه بواسطة Facebook
،ومقره في ماونتن فيو ،كاليفورنيا ،الواليات المتحدة األمريكية .تم إطالق  WhatsAppفي عام ، 2009ومنذ ذلك الحين قدم العديد من
الميزات مثل االتصال الصوتي ومكالمات الفيديو وغير ذلك الكثير .ولكن على الرغم من هذا ،فقد حصل  WhatsAppعلى بعض
االنتقادات على  Androidنظرً ا لوجود عدد غير قليل من الحاالت التي أبلغ فيها األشخاص عن عدم قدرتهم على إرسال أو استقبال
الرسائل أثناء استخدام  WhatsAppمع
في الواليات المتحدة ،تم القبض على رجلين في  2014بتهمة احتيال تضمنت إرسال رسائل غير مرغوب فيها إلى نساء على
 .Facebookكان الرجال يستخدمون أوالً مل ًفا شخصيًا مزي ًفا لمصادقة الضحايا وإرسال رسائل إليهم يطلبون منهم الخروج في
المواعيد .إذا لم يتلقوا أي رد ،فسيتم مضايقة الضحية عبر ، WhatsAppمع التهديد بالعنف واالغتصاب.

حاالت واتس اب حب وعشق mp4
تم إصدار أحدث إصدار من  WhatsAppلنظام  Androidفي  27فبراير  .2014يحتوي على بعض التغييرات والتحسينات الرئيسية
مقارنة باإلصدارات األقدم .التغيير األكثر أهمية هو إضافة ميزة "الحالة" الجديدة التي تتيح لك مشاركة حالتك مع األصدقاء مباشرة من
داخل التطبيق نفسه .هذا مشابه لميزة الجدول الزمني في  Facebookوهو سهل للغاية ألنه يلغي الحاجة إلى الخروج من
 WhatsAppونشر تحديث الحالة في  Facebookأو التغريد على  ... Twitterالحاالت مقدمة من موقع موسوعة العرب

حاالت واتس اب عشق وغرام قصيره
هناك الكثير من األشياء التي يجب مراعاتها قبل إضافة شخص ما كجهة اتصال على  .WhatsAppأنت بحاجة إلى معرفة ما إذا كان
الشخص المناسب ،وهناك العديد من األشياء المختلفة التي يمكن أن تؤهلهم على هذا النحو .على سبيل المثال ،قد ترغب في معرفة ما إذا
كان لديهم نفس االهتمامات بشكل عام  -أو حتى بشكل أكثر تحدي ًدا ،إذا كانوا يستخدمون نفس التطبيق الذي تستخدمه .إذا كنت تتساءل
عما إذا كان شريكك المهم سيكون جهة اتصال جيدة عبر ، WhatsAppفإليك بعض العالمات التي قد تدل على ذلك اجمل حاالت واتس
اب حب للزوج
هل تشعر بالحاجة إلى إخبار شخص ما بشيء ولكنك ال تستطيع ذلك بسبب المسافة؟ هل تفتقد أحبائك وال تريد أن تغفل عنهم؟ لو كان
كذلك،فهذا المقال موجه اليك .سوف يساعدك  WhatsAppفي هذه اللحظات .سواء كان ذلك الحب أو اإلعجاب ،دع مشاعرك تتدفق
ً
رابطا جدي ًدا بين شخصين برسائل حب من المؤكد أنها ستلمس قلب أحدهم.
بمساعدة جمل  WhatsAppهذه .جربهم بنفسك وأنشئ

حاالت واتس اب حب وعشق وشوق

قصص أولئك الذين تم طردهم من مجموعة  WhatsAppهي صورة معكوسة لكيفية وقوع بعض األشخاص في مشاكل مع المجموعة
في المقام األول .المثابرة والصبر وقليل من الحظ هي ما يحتاجون إليه للحصول على عضوية في هذه المجموعات الحصرية  -وأحيا ًنا
،حتى في هذه الحالة ال ينجح األمر.
حافظ على البساطة ،طفل :قبل شهرين ،أرسل لي والد صديقي رسالة  .WhatsAppلقد كانت رسالة قصيرة وجعلتني أعتقد أنه من
المحتمل أن أتحسن في هذا األمر برمته .نص الرسالة" :مرحبًا ،كيف حالك؟" تبع ذلك رمز تعبيري يشير إلى أنه كان يبتسم .هذا هو .ال
أعرف ما إذا كان لديه سبب حقيقي لمراسلتي أم

حاالت واتس اب رومانسية وعشق وشوق كتابه
 WhatsAppهو برنامج مراسلة شائع ج ًدا .هناك العديد من األسباب التي تجعل الناس يفضلون استخدام  WhatsAppعلى اآلخرين
،ولكن هناك شيء واحد يجعلهم متمسكين بهذا الرسول ،وهو الحب .مستخدمو  WhatsAppمغرمون به لدرجة أنهم ينشئون صفحات
معجبين به على منصات التواصل االجتماعي .إنهم يصنعون ميمات حول هذا الموضوع ويكتبون عن مدى إعجابهم بتطبيق المراسلة
هذا .أصبح التطبيق شائعًا لدرجة أنه تمت كتابة العديد من الكتب حول كيفية تشغيله
باو باو  20،عامًا ،مزارع في بلدة ديساي (اسم السيارة) .في عام ، 2015تم قبولها في مدرسة مهنية زراعية .بسبب أدائها الجيد خالل
السنة والنصف األولى ،تمت التوصية بها للقبول في الكلية .ثم بعد ذلك بعامين ،سمع أن صديقه مات بسبب مرضه .بكت طوال الليل ولم
ترغب في الذهاب إلى المدرسة في الوقت المحدد .كان زمالؤها ومعلموها قلقون للغاية بشأن وضعها

