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ريزو ةقفر  يديبعلا   ةهيزن  نسلا  رابكو  ةلوفطلاو  ةرسالاو  ةأرملا  ةريزو  ءاعبرالا ، مويلا  حابص  تفرشأ ،
راعش تحت  ةأرملل  يداصتقالا  ىدتنملل  نيرشعلاو  ةيناثلا  ةرودلا  لاغشأ  قالطنا  ىلع  يهابلا  رمع  ةراجتلا 
ةأرملا يف  رامثتسالا  ايقيرفاو : طسوألا  قرشلاو  ابوروأ  نادلبل  يراجتو  يحايس  يفاقث  روحمك  سنوت  رود  "

". يعامتجالا عونلا  سيركتل  اهلجأ  نمو 
، نيموي دادتما  ىلع  لصاوتيو  (" 2019-2018  ) ةيبرعلا ةأرملل  ةمصاع  سنوت   " راطإ يف  ةرودلا  هذه  لزنتتو 

يسنوتلا داحتالل  ةقباسلا  ةسيئرلاو  مالسلل  لبون  ةزئاج  ىلع  ةزئاحلا  يوامشوب ، دادو  روضحب  كلذو 
.سنوتب دنهلا  ريفس  ديسلاو  ةيديلقتلا ، تاعانصلاو  ةراجتلاو  ةعانصلل 

، سنوتب دنهلا  ةرافسو  نسلا ، رابكو  ةلوفطلاو  ةرسألاو  ةأرملا  ةرازو  نيب  نواعتلاب  ىدتنملا  مظتنيو 
رثكأو ّةيليثمت  نم 800  رثكأ  ّمضت  ملاعلا  يف  ةيئاسن  ةفرغ  ربكأ  دُعت  يتلا  " All Ladies League  " ةمظنمو

.ةلود يف 150  وضع  فلأ  نم 100 
عيمج يف  ءاسنلا  نيب  لدابت  تاقالع  ءاسرإو  راوحلا  ميعدت  ىلإ  ةماهلا  ةيلودلا  ةرهاظتلا  هذه  فدهتو 

يف ةأرملا  ريثأت  ميعدتو  رامثتسا  صرف  قلخ  لجأ  نم  ملاعلا  لوح  ّةيئاسن  تاكبش  سسأ  عضوو  تالاجملا 
.تاعمتجملا
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ةيليلد : تاملك 

ةأرملل يداصتقالا  ىدتنملا 
سنوت

مسقلا سفن  يف 
يوانيهجلاب ةيروهمجلا  سيئر  ءاقل  روحم  توريبب  ةيبرعلا  ةمقلا  يف  سنوت  ةكراشم 

14:21 2019/1/23
ريزو جاطرق ، رصقب  ءاعبرألا  مويلا  يسبسلا ، دياق  يجابلا  ةيروهمجلا  سيئر  لبقتسا 

ةلودلا سيئر  ةيجراخلا ، نوؤشلا  ريزو  علطأو.يوانيهجلا  سيمخ  ةيجراخلا  نوؤشلا 
ةيداصتقالا ةيومنتلا  ةيبرعلا  ةمقلل  ةعبارلا  ةرودلا  يف  هتكراشم  جئاتن  ىلع 

...ديكأتلا اهيف  ّمت  يتلاو  يراجلا  يفناج  موي 20  توريبب  ةيعامتجالاو 

ةشوطرخ ..ديص و700  يتيقدنب  هيدل  تزجح  بيبطب  ظافتحإلا 
14:19 2019/1/23

يف بيبطب  ظافتحإلاب  سقافصب 2  ةيئادتبإلا  ةمكحملاب  ةيمومعلا  ةباينلا  سمأ  تنذأ 
يمسرلا قطانلا  يكرتلا  دارم  بناجلا  اذه  يف  انل  حضوأو.اهراظنأ  ىلع  هتلاحا  راظتنا 
هتجوزو بيبطلا  نيب  بشن  فالخ  رثا  ناك  ثحبلا  قلطنم  نأ  سقافص  مكاحم  مساب 

...ىلع زوحتي  ناك   هنأ  نم  ّنطفتلا  مت  دقو  امهتنباو  اهفينعت  هدمعتو 

تادعاسم ردصتت  تالاجم  ..شيعلا  فورظ  نيسحت  ةصاخلا و  ةردابملاو  بابشلا 
سنوت ةدئافل  يبوروألا  داحتالا 

14:11 2019/1/23
نويلم اهتميق 305  غلبت  ةيلاملا  تادعاسملا  نم  ةمزح  ارخؤم  يبوروألا  داحتالا  دمتعا 

ةيبوروألا ةيلآلا  راطإ  يف  سنوت  ةدئافل  نألا  دحل  هدصر  مت  غلبم  ىلعأ  وهو  وروأ 
قلخ لجأ  نم  ريبكلا  يبوروألا  داحتالا  حومط  سكعي  يسايقلا  ليومتلا  اذه  .راوجلل 

..ً.اراهدزا رثكأ  لامعأ  خانم  ةحاتإو  يسنوتلا  بابشلل  لضفأ  صرف 

ةيبرتلا ةرازوو  يوناثلا  ميلعتلا  ةلكشم  لحل  ةيسايس  ةدارإ  دجوي  ال  يبوقعيلا : دعسل 
ةذتاسالا عم  ضوافتلا  ضفرت 

14:07 2019/1/23
ال هنإ "  ءاعبرألا ، مويلا  يبوقعيلا ، دعسل  يوناثلا  ميلعتلا  ةعماجل  ماعلا  بتاكلا  لاق 
يتلا يه  ةيبرتلا  ةرازو  نأ  ادكؤم  يوناثلا ،" ميلعتلا  ةلكشم  لحل  ةيسايس  ةدارإ  دجوت 

بضغلا موي  يف  تاو / حيرصت ل / يف  كلذو  تاضوافملا ، ةلواط  ىلا  ةدوعلا  ضفرت 
 .... ةذتاسألا تائم  مضو  ةبصقلا  ةحاسب  ةعماجلا  هتمظن  يذلا 

ةيويحلا تاداضملا  لامعتسا  ديشرتل  ةينطو  ةلمح 
14:05 2019/1/23

لزنلا ىدحاب  ةيفحص  ةودن  سنوتب  ةلدايصلا  ةئيهل  ينطولا  سلجملا  مويلا  حابص  دقع 
 " راعش تحت  ةيويحلا  تاداضملا  لامعتسا  ديشرتل  ةينطو  ةلمح  قالطال  ةمصاعلاب 

ملاعلا يف  ةرشتنملا  رهاوظلا  ىدحا  ربعت  يتلاو  كيفشي "  اميد  شوم  كيتويبيتنالا 
...نا رابتعاب  كلذو  ةماعلا  ةحصلل  اريطخو  ايقيقح  اديدهت  لكشت  يتلاو 

حابصلا راد  نع  ةرداص  ةينورتكلإ  ةفيحص  زوين : حابصلا 

يواعبرلا حلاص  دمحم  ريرحتلا :  سيئر  دعاسم 

71238222 فتاهلا : 
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نم قبسم  نذإ  نود  ةدام  يأ  عبط  وأ  عيزوت  وأ  رشن  رظحي  و  زوين - " حابصلا  ةظوفحم ل " ـ قوقحلا ©  عيمج 
زوين حابصلا 
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