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..لالهلا عالطتسا ىف ةثیدحلا بیلاسألا نودمتعی ال مهنأب مهفصو

 اوسیل"ةلھألا دصرل ىمالسإلا عورشملا" باحصأ :توتلش
نیصصختم الو نیلھؤم
16:15-2012 ویلوي14 ،تبسلا

ىدمح ءامیش تبتك

 ىمسر نایب لالخ نم نلعیل "ةلھألا دصرل ىمالسإلا عورشملاب" فرعی ام ،تبسلا مویلا حابص انیلع جرخ

 ویلوی نم21 قفاوملا مداقلا تبسلا موی وھ ةیمالسإلا ةیبرعلا نادلبلا ىف ناضمر رهش ةرغ نأب ،هل

 قفاوملا ةعمجلا ىھ میركلا رهشلا ةرغ نأب كلفلا ثوحبل ىموقلا دهعملا هیلع دكأ ام كلذب افلاخم ،ىراجلا

 راد لبق نمرمألا لصف نورظتنی نیذلاو ،ضعبلا ىدل ةبلبلا نم اعون ثدحأ ام وھو ،رهشلا سفن نم20

.ةیرصملا ءاتفإلا

 مولعو دعب نع راعشتسالل ةیموقلا ةئیهلاب ءاضفلاو سمشلا ثوحب ذاتسأ توتلش ملسم روتكدلا لاق

 دصرل ىمالسإلاعورشملا هیلع قلطی ام نإ ،كلفلاو ءاضفلا مولعل ىبرعلا داحتالا سیئر بئانو ،ءاضفلا

 صصختم ریغ سدنهم هیلع مئاقلا نأ ىلإ اتفال ،ایملع نیلھؤم اوسیلو نییكلف ریغ اصاخشأ مضی ،ةلھألا

.ةعیرشلا ىف ءاملع هب دجوی ال عورشملا اذھ نأ امك ،كلفلا ئدابم ىف

 اهفدھو ،"ءارهلا"ـب اهفصو تانایب نم عورشملا اذھ نع ردصی ام نأ "عباسلا مویلا"ـل توتلش فاضأو

 نأ ىلع ادكؤم ،ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملاو رصم ىف ةعیرشلاو كلفلا ءاملع نیب ةنتف ثادحإو فصلا قش

.ددشتملا ىمالسإلا ركفلل نیمتنملا نم مھ ةسسؤملا هذهب نیلماعلا

 عورشملا درطداحتالا نأ ،كلفلاو ءاضفلا مولعل ىبرعلا داحتالا سیئر بئان هرابتعاب ،توتلش فشكو

 مهنأل ،داحتالا تارمتؤمل عورشملا اذھ ءاضعأ روضح ضفرو ،هتیوضع نم ةلھألا دصرل ىمالسإلا

 .قطنملاو ملعلانع ةجراخ مهئارأ ىتأت ام امئادو ،ءاملعلا نیب ةنتفلا ةلبلبلا نودیری

 لالهلا ةیؤر ىلعنودمتعی مهنأ ادكؤم ،نیصصختملا ریغب عورشملا اذهب نیلماعلا توتلش روتكدلا فصوو

 دعب ةثیدحلا ایجولونكتلاو ةینفلا ةزهجألاب هتیؤر نكمی هنأ نیح ىف ،ةعاس فصنب سمشلا بورغ دعب

.ةقدلاةیلاع ةیمقر تاریماك قیرط نع ،سمشلا بورغ نم ةدودعم قئاقد

 مداقلا ویلوی رهش نم20 قفاوملا مداقلا ةعمجلا موی نوكتس ناضمر رهش ةرغ نأ توتلش روتكدلا دكأو

 ىف نحنف ،مداقلا ةعمجلا ناضمر رهش ةرغ نأ نم ،%100 ةبسنب نیدكأتم نوكن ىكل هنأو ،%95 ةبسنب

.ناضمر لالھ ةیؤر نأشب ،سمشلا بورغ دعب مداقلا سیمخلا موی ةیرصملا رایدلا ىتفم رارق راظتنا

ةعابط

قيدصل لسرأ

ةلضفملل فضأ
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نأ وھ مالكلا حیحص نأل ،ویلوی نم20 قفاوملا ةمداقلا ةعمجلا ناضمر ةرغ نأ ىیأر ىف :توتلش لاقو

 حوارتیسو ،نیتقیقد دعب ةرھاقلا ىفو ،سمشلا بورغ دعب قئاقد6 ةمركملا ةكم ءامس ىف ىقبیس لالهلا

 نأ ىلإ اریشم ،ةقیقد18 ىلإ اهضعب ىف لصت ةرتفل ةیمالسإلاو ةیبرعلا لودلا ضعب ىف هئاقبو هتیؤر

 ةعومجم مضی ثیح ،ىمالسإلاو ىبرعلا ملاعلا ىف ىكلف دهعم ربكأ دعی رصمب كلفلا ثوحبل ىموقلا دهعملا

 ىكل ایجولونكتلاو ثیدحلا ملعلا انل رسی ىلاعتو هناحبس هللا نأ ىلع ادكؤم ،نیصصختملاو ءاملعلا رابك

 ةدرجملا نیعلاب لالهلا عالطتسا نودیری اولازام ىمالسإلا عورشملا ىلع نیمئاقلا نكل ،اهب دیفتسن

.ةمیقع تابوكسلتو

3

تايتارامإلا جاوز
تايتارامإلل صاخ عقوم تايتارامإلا ةبطخ

www.ukhitba.com

رابخألا رخآ

ىدلاو ناك ول :انبلا نسح ةنبا
 بعشلا فايطأ ىوتحال ادوجوم
ةقرفلل ىدصتو

 علسلا ىلع ةفثكم تالمح
 تاناوطسأ ةدايزو ةزيجلاب ةيناضمرلا
زاجاتوبلا

 ىوقلابلاطي "ةلقتسملا تاباقنلا"
"وكنيس" هاجت ءارجإ ذاختاب ةلماعلا

 ىرغص ةزانج عييشت ..مويلا
بطق ديس تاقيقش

 مامأ "رارحألا نييرصملا"ـل ةفقو
 ماكحأ مارتحال ةلودلا سلجم
ءاضقلا

 ىلع برحلا :ىضام العلاوبأ
 رربم ريغ ةيسيسأتلا ةيعمجلا
اهيفً افرط انسلو

 "رشابم عباسلا مويلا" ..ويديفلاب
 راطق ثداح لوح تاداهش دصري
نيشردبلا

لصنقلا عدوي ةدج ةقطنم ريمأ
ةيدوعسلاب ماعلا ىرصملا

 ريغ رصمل نوتنيلك ةرايز :ىوالتلا
ىف لخدتلا ديرت اكيرمأو ةرربم
اننوئش

 ناملربلاب "ةنزاوملاو ةطخلا" سيئر
 لامع بلاطم عم نماضتي لحنملا
ةلحملا لزغ

Recommendations

 جوز | عباسلا مويلا
 باصتغال ةيجطلب رجأتسي
 اهعفرل هينيع مامأ هتجوز

هدض ةيئاضق ىوعد

16 people recommend this. 

 رمع | عباسلا مويلا
 ءازعلا بجاو مدقي ىسرم
 رطاخ ناميلس ةدلاو ىف

سيئرلا نع ةباين

322 people recommend 
this. 

 "ةورم" | عباسلا مويلا
 ىلع اهقيشعب تفرعت
 اھداتقاف "كوب سيفلا"
 اهعم سرامو هتقشل

ةليذرلا

127 people recommend 
this. 

Facebook social plugin

du عقوم لخدا
يمسرلا
 تامدخ فلتخم اوفشتكا
ةممصملاdu تاجتنمو
!ملاعلاب مكلصتل

du.ae

تارامالا يف تاميقم
دصقلصاوتلاو فراعتلا نبغري
 لصاوتو نالا لجس جاوزلا
ةينما عقوم يف نهعم

www.umnea.com

ةرغاش ةفيظو
 ةرغاشلا لمعلا صرف حفصت
 تارامإلا يف تاصصختلا لكل
!ةيبرعلا لودلا عيمجو

www.bezaat.com/jobs

كونبلا يف فئاظو
 نم ةلجسملا فئاظولا لك
 ميدقتب مق جيلخلا لود
!ًاناجم ةيتاذلا ةريسلا

MonsterGulf.com

عيب مورحم قوس
اناجم ءارشو
 ودوتالاصتا ةزيمم ماقرا
عيبلل تاجاردو تارايس
تارامالا يف ءارشلاو

www.souq.ma7room.com
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ربع بھذلا ةراجت
تنرتنالا
24 رادم ىلع معدو تايصوت

 نم حبرا .ايموي ةعاس
!نآلا أدبا. بھذلا تاكرحت

www.UFXMarkets.com/

ةيجوزلا ةايحلا رارسأ
 جاوزالا نيب ةرشاعملا لوصأ
 دادو- ةياغلل يرس باتك
هاتول

Akhbar.Alaan.tv

طقاستو علصلا جالع
رعشلا
علصلا جالعل صلب ريھ نيدمثا
 ليصوترعشلا تبنم ركبملا
00966503600189يناجم

www.thebeauty4u.com

TV Channels Online
Turn Your Computer into 

a TV! Watch Full TV 
Episodes Online.

www.TelevisionFanatic.com

:لوادتلا ةمجن ,لانم
مويلاو ,$4,638 تحبر دقل "
 يتاباسح ريدأ تحبصأ
".قرطلا لضفأبو يسفنب

www.xforex.com

10:04-2012 ويلوي15 ،دحألا :خيراتب

 نايب ىلع نوعّقوملا23 لا ءالؤھ نم ملعي ّكش ال فورعملا ذيفيظولاو يملعلا هعقومبو توتلش ّملسم روتكدلا
 : ملكتتقئاثولا عدنلف .ةلھألا دصرل يمالسإلا عورشملا

-:)عيقوتلا ةفاضإ ىلع ةقفاوملا لوصو خيرات بسح ةبترم( نايبلا ىلع نوعقوملا
.رصم– ةرھاقلاةعماج- مولعلا ةيلكب ءاضفلا مولعو كلفلا ذاتسأ / يلوتم نيدباعلا نيز نميھ.د-1
.ندرألا ،ةلھألا دصرل يمالسإلا عورشملا رس نيمأ / بايذ ةمسب ةذاتسألا-2
.ندرألا– اقباس ةيندرألا ةعماجلا يف نيدلا لوصأ مسق سيئر / ةاضقلا فرش .د.أ-3
.ةيدوعسلا– هدجب ةيكلفلا ةيعمجلا سيئر بئان / ينايفسلا فرش ذاتسألا-4
.نامُع ةنطلس– يناطلسلا طالبلا نوؤش- يكلفلا دصرملا ريبخ / يديعسوبلا ملاس نب دمحم .م-5
.ايروس- بلح-البيإ ةعماج ريدمو يعرش كلف ريبخ / يجناخ نيدلا لالج .م.د-6
.نامُع ةنطلس– ةينيدلا نوؤشلاو فاقوألا ةرازوب يكلفلا / يحاورلا ملاس نب رامع .م-7
.رئازجلا– ةنيطنسق– ةنيطنسق ةعماج يف كلفلا ذاتسأ / ينوميم لامج .د.أ-8
.تارامإلا– يلودلا كلفلا زكرم ريدم / ةدوع تكوش دمحم .م-9
.تارامإلا ةلود يف لالهلا يرحتل ةيمسرلا ةنجللا وضعو كلفلل تارامإلا ةيعمج / فيس رخص .م-10
– ءاضفلا مولعو دعب نع راعشتسالل يبيللا زكرملا يف دصارملاو كلفلا بتكم ريدم / ةفيقشا روصنم .م-11
.ايبيل

.ةيدوعسلا- ةيمالسإلا لئاسملاب كلفلا ملع ةقالع يف ثحاب / يضاق معنملادبع ناندع ذاتسألا-12
.ةيبرغملا ةكلمملا– ةلھألا ةيؤرو ةالصلا تاقوأ باسح نع فاقوألا ةرازو يف لوؤسم / يوارمعلا يلع .م-13
 .نامُع ةنطلس– نامُع ةنطلس يف ةيكلفلا ةبقلا نيمأو يكلف ريبخ / يكيوشلا ناورم ذاتسألا-14
.نامُع ةنطلس– ميلعتلاو ةيبرتلا ةرازوب ريبخو يكلف ثحاب / يدعاسلا حيبص .د-15
.ندرألا يف ةلھألا تابثإل ةيمسرلا ةنجللا وضعو يعرشلا كلفلا يف ريبخ / دباع رداقلا دبع .د.أ-16
.نامُع ةنطلس ،يناطلسلا طالبلا نوؤش– يكلف / يديعسوبلا ناميلس ديسلا-17
.ةيبرغملا ةكلمملا– طابرلا-سماخلا دمحم ةعماج يف كلفلا ذاتسأ / يدادشلا قلاخلا دبع .د-18
.ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا ةعماج- كلفلاو ءايزيفلا ذاتسأ / ينينرف دمحم سايلإ .د-19
.ةيدوعسلا– ةدج يف زيزعلا دبع كلملا ةعماج يف كلفلا مسق سيئر / ةرصاب نسح .د.أ-20
.ةيدوعسلا– نداعملاو لورتبلل دهف كلملا ةعماج يف كلفلاو ءايزيفلا ذاتسأ / يركشلا يلع .د.أ-21
.تارامإلا ةلود– ةقراشلا يف ةيكيرمألا ةعماجلا يف كلفلا ذاتسأ / موّسق لاضن .د.أ-22
.نادوسلا– موطرخلا ةعماج يف كلفلا ذاتسأ / دادش ةيواعم .د-23

يملع فالخ3
Sky Astro :ةطساوب
12:11-2012 ويلوي16 ،نينثإلا :خيراتب

..يملع فالخ وھ انھ فالخلا
 وھ ًاذإف ةقيقد فصنب ولو سمشلا دعب هدوجو درجم ةلأسم نم لالهلا ىلإ رظني توتلش روتكدلا نأ اوظحال
.ً.اموي29 نابعش نوكيو يئرم
 الإ )ةّنسلا أدبم وھو( ةدرجملا نيعلاب ىري نأ نكمي ال لالهلا نأ ىلع صني يذلا عورشملا يأر وھ حصألا امنيب
..لقألا ىلع قئاقد10 ـب سمشلا دعب هبورغ دعب
..رثكأ ال رظنلا تاهجو يف فالتخا وھ فالخلاف

حیضوت4
شودمح دا رم :ةطساوب
20:24-2012 ويلوي17 ،ءاثالثلا :خيراتب

 و يميداكا و ذاتسا ئش لك لبق تناف اذهك اريطخ احيرصت كنم عقوتن اموي نكن مل توتلش ّملسم روتكدلا
 هنا ،ريغلل ئسممالكب حيرصتلا وا ريغلا متش وا كيكشتلا كنكمي ال نكل ، كرظن ةهجو حرطت نا كنكمي ،يملع
 مهفرعت و نيثحاب ةرتاكد و ةذتاسا مھ اهيلع نيمئاقلا وICOPE اهتركذ يتلا ةئيهلا نا يميداكا و يملع شاقن
 انلزام و كمرتحن انك توتلش ّملسم روتكدلا,,,,, مالك ياب حيرصتلا وا لوق يف ةريصب رثكا نوكن نا اوجرا ،اديج
عيمجللميرك ناضمر و ,,,,,,,ريخلل اعيمج هللا انادھ,,,, كلذك

قيلعت فضا

مسألا

ىنورتكلالا ديربلا

قيلعتلا ناونع

قيلعتلا

تاقلطم تايتاراما تايتف

two.info-www.b

كنأو ،عباسلا مويلاىلع تاقيلعتلا رشن لوكوتورب تأرق كنأ ىنعت قيلعتلاب كتكراشم
قيلعتلا اذھ رشن نع ةينوناقلاو ةيبدألا ةيلوئسملا لمحتت

عباسلا مويلا نم تاقيلعتلا رشن لوكوتورب

 Website Designed and Developed byعباسلا مويلل ةظوفحم رشنلا قوقح2010 ©

جالعل قورافلا خيشلا
رحسلا
ميركلا نآرقلاب رحسلا كف
 فقوو جاوزلا نع طبرلا جالع
لاحلا

www.3elag.org

40 مدقم م100 ققش
هينج فلأ
 م100 نم أدبت تاحاسم
 أدبت راعسأ م160 ىلإ لصتو
فلأ40 مدقم وأ فلأ80 نم

www.alyasmin.net

Velox Tyres
Quality Range of Fork lift 
Tyre Excellent Products, 

Enquire Now!
www.veloxtyres.com/

 يكبت ةلفط دھاش
اھدلاو
 ةلفط ةعجاف لافطالا ةءارب
اھدلاو ترسخ

shorfa.com-www.al

 ىلا ةزاتمم ةلحرل
ايلاطيا
 لضفاب تالصاوم تامدخ
 راطم ىلإ تارايسلا
 تازوجح,يحايس ليلد,امور
قدانف

www.whyrome.info/

نآلا ةحاتم تاراقع
نم ايناطيرب يف يضارا
 ةفرعمل انب لصتا .$23500
.انءاربخ حصني ام

HeraldLand.net

1st Sport Shop In 
UAE

Shop for Sport Clothes & 
Shoes Now. Order Now & 

Pay Cash On Delivery
www.UAE.Run2Sport.com

تيوكلا يف فئاظو
يف ةزاتمم لمع صرف
 ةيتاذلا كتريس لمح .جيلخلا
!مويلا

NaukriGulf.com

Learn English in 
Dubai

Private and group classes 
Flexible schedule.

www.rudubai.ru

جاوز
موك.جاوز يا نالا كرتشا

eZawaj.com
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