
لافطألا تاجتنم يف ةصصختم عقاوم ربكأ
مصخ داوكأو تانوبوك - نيال نوا ةرخافلا
.نإ يش ،دلروزمم ،زاباب دنا زامام

دلروزمم مصخ دوك

تاجتنم يف ةصصختم عقاوم ربكأ
- نيال نوا ةرخافلا لافطألا
دنا زامام مصخ داوكأو تانوبوك
يش داوكأ ،دلروزمم تانوبوك ،زاباب
تانوبوكلا عقوم ىلع هددجتملا ،نإ
Elcouponat.

EL OBOUR, QALIOBIA, EGYPT, October
14, 2019 /EINPresswire.com/ -- ءارش
رثكأ نم لافطألا تامزلتسم
يف ةجعزملاو ةببحملا تايرتشملا
ريبك عونت دوجو عم ةصاخ ،دحاو تقو
ددع سفانتو ،تاجتنملا ةيعون يف
يف ةيملاعلا تاكراملا نم ريبك
ةيامح رفوت ،ةركتبم تاجتنم ميدقت
تارتف ىلع ،مألاو لفطلل رثكأ ةحارو
.ةبراقتم

رفوت يتلا عقاوملا كلت لضفأ نم
دلروزمم عقوم ،اهلفطو مألل ةحارلا
يش عقومو ،زاباب دنا زامام عقوم و
نم ةقينأ ةليكشت مدقي يذلاو ،نإ
ةيملاعلا ةضوملا تاحيص ثدحأ
نس ىتح تاونس 5 رمع نم لافطألل
.بابشلاو ةقهارملا

Elcouponat.com تانوبوكلا عقوم
مصخ داوكأو تانوبوك ،نيال نوأ مهلافطأ تامزلتسم ءارشب نيمتهملا ءابألاو تاهمألل مدقي
.نإ يش مصخ تانوبوكو ،دلروزمم عقوم تانوبوكو ،دلروزمم عقوم تانوبوك نم الك

نم دفتسإو كلفطل قوست
مصخ داوكأو تانوبوك
زامام تانوبوك ،دلروزمم
يش مصخ داوكأ ،زاباب دنا
كل حاتي ،ءايزألل نإ
يف Shein.com نم ءارشلا
جيلخلا لودو ةيدوعسلا
دنع عفدلا عم ،يبرعلا
”.مالتسالا

Elcouponat تانوبوكلا

مصخ تانوبوك عم mumzworld.com لافطألل دلروزمم عقوم
:تانوبوكلا نم ةيرصحلا دلروزمم

Mumzworld نم ةعومجم عمتجإ امدنع ،ماوعأ 8 ذنم قلطنأ
تاجتنم قوست ةلكشمل الح عضول ءابألاو تاهمألا
لقنتلا وا ،ةفلتخم رجاتم نم ،يديلقت لكشب مهلافطأ
رعسلا ىلع لوصحلل يديلقت رجتم نم رثكأ نيب امئاد
.مهتايرتشمل ،لضفألا

تاهمألا تقوو دهج نم ريثكلا رفو دلروزمم عقوم قالطنإ
نم ةيادب مهئانبأل مئالملا ءانتقإل ،تالماعلا ةصاخو
تاجتنم ريفوت مهألاو ،اماع 15 ىتح ديلاوملا رمع
.ةعئار راعسأو ةيلاع ةدوجب
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تانوبوكلا - زاباب دنا زامام مصخ نوبوك

تانوبوكلا - نا يش مصخ دوك

نم ديزملا يفضي تانوبوكلا عقومو
مادختسإب كتايرتشم ىلع ريفوتلا
مصخلا ةميق لصت ،دلروزمم مصخ دوك
مساوم يف رثكأ وا %50 ىتح
.تاضيفختلا

نم قوستلا دنع ةمهم تامولعم
:Mumzworld دلروزمم
تاجتنم عقوملا مضي اقباس انركذ امك
مألا تاجايتحإ نم ةيادب لفطلا مهت
ةدالولا تامزلتسمب ارورم ،لماحلا
تاجايتحإو ،ديلاوملا تامزلتسمو
،ةسردملاو ةناضحلا نس يف لفطلا
12 رمع ىتح ،يتاذلا ميلعتلا لئاسوو
دح ىلع دالوألاو تانبلل اماع
.ءاوس

يف يساسأ لكشب عقوملا طشني
قوستلا حيتيو ،تارامإلاو ةيدوعسلا
،ملاعلا قطانم يقاب يف يلودلا
لالخ نم ،ةيبرعلا لودلا ةصاخو
ىسنتالو ،يلودلا قوستلا ةذفان
.كدلب ةلمع رايتخإ

نيال نوأ عفدلا عقوملا حيتيو
وا ،ةيكنبلا تاقاطبلا مادختسإب
نحشب عتمتستسو ،لاب يابلا باسح
مهرد 200 نم رثكأب تايرتشملل يناجم
يقاب يفو ،يدوعس لاير وا يتارامإ
لقأب عتمتستس ،طسوألا قرشلا لود
.يلودلا نحشلل رعس

عاجرتسإو لادبتسإ كناكمإب
خيرات نم مايأ 7 لالخ يف كتايرتشم
اهتلاح يف نوكت نأ طرشب ،مالتسإلا
.يلصألا اهفالغبو ،ةيلصألا

كارتشإلا كنكمي ريفوتلا نم ديزملو
لوحي يذلا طاقنلا جمانرب يف
ىلا لوحتت طاقن ىلإ كتاعوفدم
تارملا يف كتايرتشم ىلع تاموصخ
نمضي لب طقف كلذ سيلو ،ةمداقلا
وا ايواسم ارعس مكحنم دلروزمم عقوم
لثامملا جتنملل قوسلا رعس نم لقأ
يف رعسلا متدجو اذإو ،قوسلا يف
عقوم ةلسارم كناكمإب ،ىلعأ قوسلا
Mumzworld، مكحنم و رعسلا رييغتل
.قوسلا رعسل يواسم رعسب جتنملا

زاباب دنا زامام عقوم
Mamasandpapas.com جيلخلا يف
:يبرعلا

نيدلاولل ةحارلا ريفوتل يتاذلا ءابألا و تاهمألا نم ةعومجم دهج سكع يذلا دلروزمم لاحك
،1981 ماع ازيولو ديفيد امه نيوبأ دي ىلع سسأت دلروزمم عقوم نإف ،طسوألا قرشلا يف
ةركتبملا تاجتنملا نم ديزملا ميدقتل ،امهيتنبإ ةرادإب نألا ىتح رجاتملا كلت ترمتسإو
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.اماع 37 رادم ىلع تروطتو اهراكفأ تصلختسإ يتلا

Mamas and papas يطغي يذلاو ،ةيتارامإلا رياطلا ةكرش تاليكوت دحأ وه طسوألا قرشلا يف
.اماع 15 ىتح ةدالولا نم لفطلاو مألا تاجايتحإ

،طقف نامعو نيرحبلاو رطقو تيوكلاو ةيدوعسلاو تارامإلا يف حاتم زاباب دنا زامام عقوم
.طقف لاير 25 ةيفاضإ فيراصمب مالتسإلا دنع و ،نيال نوا عفدلا رفويو
نم رثكأب مجحلا ةريغص علسلا نم تايرتشملل يناجمو ،طقف لمع مايأ 6 لالخ يف عيرس نحشلا
يدوعس لاير 3000 رعسب ثاثألا نم تايرتشملل يناجم و ،يتارامإ مهرد وا يدوعس لاير 500
.تايرتشملل ىندأ دحك

لوصحلا كل حيتي يذلاو زاباب دنا زامام مصخ نوبوك ،مدقي Elcouponat.com تانوبوكلا عقوم
مظعم يف ،عقوملا نم تاجتنملا ىلع تاضيفختلا بناجب ،كتايرتشم ىلع ةيفاضإ تاموصخ ىلع
.نايحألا

قفاوتي يذلا نوبوكلا رايتخإ نم نكمتتل ،انعقوم ىلع ةريثك زاباب دنا زامام مصخ تانوبوك
.اهعونو كتايرتشمل ىندألا دحلا عم

،مالتسإلا خيرات نم اموي 30 لالخ يف عاجرتسإلاو لادبتسإلا زاباب دنا زامام عقوم حيتي
علسلا ةلاح يف نمثلا لماك دادرتسإ عم ،ةيلصألا اهتلاح يف تاجتنملا نوكت نأ ىلع
.تافصاوملل ةقباطملا ريغ وأ ،ةفلاتلا وا ةبيعملا

تاونسلا اهلفط لوخد ىتح لماحلا مألا تاجايتحإ يطغت ةعونم زاباب دنأ زامام تاجتنم
دهملا تاشورفمو دئاسولاو ةعاضرلا تامزلتسم نيب تاجتنملا عونتتو ،ةسردملا يف ىلوألا
باعلألا نم لفطلا تاجايتحإ عيمج ،ةرايسلا دعاقمو ،لافطألا تابرعو ،لافطألا ةرسأو
.مامحتسإلا تامزلتسمو ،لفطلا ةئدهت باعلأو تاضاضعلاو ،بهاوملا ةيمنتو ،ةيلستلل

:ةصاخ لافطألا ءايزأ ىلع انه زكرنو Shein ءايزألل نإ يش عقوم
تقولا اذه نذإ .!؟نيدلاولا دحأ ءاذح برجي أدب وأ ؟ةصاخلا كسبالم لمعتسي كلفط أدب له
.ءايزألل نإ يش رجتم نم ةقينألا هءايزأ رايتخإ كلفط ةكراشم ءدبل ادج بسانملا
.دالوألاو تانبلل ،اماع 13 رمع ىتح تاونس 3 رمع نم لفطلا مئالت ةعئار ءايزأ نإ يش مدقي

سفنب ةنبألاو مألا مئالتل ةممصم ةعومجم اهيف رفوتي ءايزألا ةليكشت نأ عئارلا
.رابكلاك ةقثلا ةحنمو كلفط يعو ليكشت يف اريثك كلذ كدعاسيس ،هنبإو بألاو ،ميمصتلا
كلفط ةشقانم نم ينكمتتل ،نيال نوا قوستلا دنع ةصاخ ةياغلل عتمم رمأ كلفط لجأ نم قوستلا
.ركذي تتشت يأ نودب هسبالم عطق رايتخأ يف

كنكمي ،Shein.com ءايزألل نإ يش رجتم نم اهبحأ يتلا سبالملا عطقب قوستلا ةبرع ئلم دعبو
.كلفطلو كل سبالملا نم كتايرتشم ىلع حاتم مصخ ىلعأب عتمتسإو نا يش مصخ دوك مادختسإ

قيرط نع ملاعلا لوح هتاجتنم مدقيو ،ةيزيلجنإلاو ةيبرعلا نيتغللاب حاتم نإ يش عقوم
.عيرسلا ديربلا و يلودلا ديربلا وا نحشلا تاكرش
و ،لاب يابلاو ،ةيكنبلا تاقاطبلا مادختسإب ،لودلا عيمج نم نيال نوا عفدلا عقوملا حيتي
.يبرعلا جيلخلا لود رئاسو تارامإلاو ةيدوعسلا يف مالتسإلا دنع

تاجايتحإ ءارشب عتمتسإ ،يدوعس لاير 500 نم رثكأب تايرتشملل يناجم نحش مدقي عقوملا
.ةيملاعلا تاحيصلا ثدحأ نم ،ةقهارملا نس ىتح كلفط
تاودألاو ،بئاقحلاو ةيذحألاو سبالملا نم ،ةسردملل كلفط تاجايتحإ اضيأ عقوملا رفوي
.ةيسردملا ةيبتكملا

ليوحتل ،نإ يش عقومب صاخلا طاقنلا جمانرب يف كارتشإلا ىسنتال ريفوتلا نم ديزملو
.ةمداقلا ءارشلا تارم يف مصخ طاقن ىلإ ،ةيلاحلا كتايرتشم

فيراصم نم ريفوتلا نم ريثكلا كحنميو ،يديلقتلا قوستلا نع ةعتم لقي ال نيالنوأ قوستلا
عقوم نم ةيرصحلا مصخلا داوكأو تانوبوك مادختسإب ريفوتلا بناجب ،لقنلاو نحشلا
.Elcouponat.com تانوبوكلا
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