
؟؟؟؟القدمالقدمالقدمالقدم    ةةةةكرّ كرّ كرّ كرّ     تلعبتلعبتلعبتلعب    ننننأ أ أ أ     تريدتريدتريدتريدأنت أنت أنت أنت          
    هل تطيب لك ممارسة الرياضة والمباراة في جماعة الأصدقاء؟هل تطيب لك ممارسة الرياضة والمباراة في جماعة الأصدقاء؟هل تطيب لك ممارسة الرياضة والمباراة في جماعة الأصدقاء؟هل تطيب لك ممارسة الرياضة والمباراة في جماعة الأصدقاء؟

))))يليليليلكككككيرْ كيرْ كيرْ كيرْ     اوْ اوْ اوْ اوْ فَ فَ فَ فَ     سْ سْ سْ سْ إِ إِ إِ إِ ((((    IRKELIRKELIRKELIRKELKKKK    VVVVSSSSفي هذه الحالة تعال إلى في هذه الحالة تعال إلى في هذه الحالة تعال إلى في هذه الحالة تعال إلى      
وهنا أنت تجد كل الٕامكانياتوهنا أنت تجد كل الٕامكانياتوهنا أنت تجد كل الٕامكانياتوهنا أنت تجد كل الٕامكانيات    القريةالقريةالقريةالقرية    هذههذههذههذه    ة القدم فية القدم فية القدم فية القدم فيجمعية كرّ جمعية كرّ جمعية كرّ جمعية كرّ وهي وهي وهي وهي   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تدريبنا في ايام الأسبوع التالية:تدريبنا في ايام الأسبوع التالية:تدريبنا في ايام الأسبوع التالية:تدريبنا في ايام الأسبوع التالية:    تجّربتجّربتجّربتجّربتستطيع أن تستطيع أن تستطيع أن تستطيع أن      

))))17:0017:0017:0017:00((((ساعة الخامسة بعد الظهر ساعة الخامسة بعد الظهر ساعة الخامسة بعد الظهر ساعة الخامسة بعد الظهر الالالاللخميس في لخميس في لخميس في لخميس في يوم ايوم ايوم ايوم افي في في في يوم الثالثاء ويوم الثالثاء ويوم الثالثاء ويوم الثالثاء وفي في في في      

2006200620062006- - - - 2003200320032003ة ة ة ة الولادالولادالولادالولادسنة سنة سنة سنة     ––––     

وفي يوم الجمعة وفي يوم الجمعة وفي يوم الجمعة وفي يوم الجمعة     ))))16:1516:1516:1516:15((((الساعة الرابعة والربع بعد الظهر الساعة الرابعة والربع بعد الظهر الساعة الرابعة والربع بعد الظهر الساعة الرابعة والربع بعد الظهر     الاثنين في الاثنين في الاثنين في الاثنين في     يوميوميوميومفي في في في 
2002002002008888----2002002002007777    الولادةالولادةالولادةالولادة    سنةسنةسنةسنة    ––––    ))))15:3015:3015:3015:30((((في الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر في الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر في الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر في الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر      

))))16:1516:1516:1516:15((((هر هر هر هر في يوم الأربعاء في الساعة الرابعة والربع بعد الظفي يوم الأربعاء في الساعة الرابعة والربع بعد الظفي يوم الأربعاء في الساعة الرابعة والربع بعد الظفي يوم الأربعاء في الساعة الرابعة والربع بعد الظ     
والأصغروالأصغروالأصغروالأصغر    2009200920092009الولادة الولادة الولادة الولادة سنة سنة سنة سنة     ––––     

    كل المدّربون يفرحون بككل المدّربون يفرحون بككل المدّربون يفرحون بككل المدّربون يفرحون بك

؟؟؟؟الاستعلاماتالاستعلاماتالاستعلاماتالاستعلاماتهل تريد مزيد من هل تريد مزيد من هل تريد مزيد من هل تريد مزيد من ؟ ؟ ؟ ؟ أسئلةأسئلةأسئلةأسئلةهل عندك هل عندك هل عندك هل عندك ؟ ؟ ؟ ؟ اهتماماهتماماهتماماهتمامهل عندك هل عندك هل عندك هل عندك      

(توماس َداْتِسل)(توماس َداْتِسل)(توماس َداْتِسل)(توماس َداْتِسل)    Thomas DetzelThomas DetzelThomas DetzelThomas Detzelموظّفنا في رعاية الشباب , اسمه موظّفنا في رعاية الشباب , اسمه موظّفنا في رعاية الشباب , اسمه موظّفنا في رعاية الشباب , اسمه بببب    اتّصلاتّصلاتّصلاتّصل     

015233997416015233997416015233997416015233997416أو أو أو أو     06849600183068496001830684960018306849600183الهاتف: الهاتف: الهاتف: الهاتف: رقم رقم رقم رقم      


