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تواصل للرياضة واإلعالم ذ.م.م
•

تأسست شركة تواصل في أوائل عام  2007في دبي  -اإلمارات العربية المتحدة ،وتتمتع بكل مقومات النجاح بما
تملكه من قوة وعراقة وكادر كبير ومؤهالت عالية أثبتتها في السنة األولى من تأسيسها وفازت بجائزة الشارقة للتميز
االقتصادي عن القطاع التجاري

•

حصلت تواصل في عام  2008على شهادة الجودة العالمية آيزو  ،2000:9001وهي أيضا عضو مساهم في
مجموعة دبي للجودة ،وعضو في جمعية الناشرين اإلماراتيين.

•

نشاطها األساسي المتميز في الخدمات الرياضية ومجال اإلعالم :نشر وتوزيع المجالت والصحف ,األدلة والكتب،
باإلضافة إلى تنظيم المؤتمرات والفعاليات والدعاية واإلعالن وغيرها من مجاالت اإلعالم

•

النجاح الذي حققته شركة تواصل ،ساهم كثيرا في توطيدعالقاتها مع الدوائر والمؤسسات الحكومية باإلضافة إلى
المؤسسات والشركات الحكومية والخاصة وعلى المستويين المحلي والدولي.

•

ومن أجل ذلك قطعت تواصل عهدا ً بأن تحافظ على أخالقيات المهنة وأن تلتزم بمعايير الجودة في كافة أعمالها لتعكس
الصورة المشرفة لدولة اإلمارات العربية المتحدة وألن تكون من أهم صانعي الرياضة واإلعالم في الوطن العربي .

الرؤية والرسالة
رؤيتـــــــــــــنا
تقديم أعمال هادفة برؤية شاملة وقيم أصيلة.

رسالتنــــــــــــا
في السنوات األخيرة أصبحت عجلة االقتصاد العالمي تدور بسرعة فائقة ،ويتضح ذلك من خالل الخطوات
السريعة للتطور والتنمية.
وفي مجال الرياضة واإلعالم نحن نواكب هذا التطور ،ومهمتنا وهدفنا األساسي هو االشتراك في بناء االقتصاد القومي
العربي وتوفير فرص عمل جديدة وتحقيق الرضا لدى العميل وضمان أعلى مستويات الجودة .

وفي المستقبل القريب تهدف شركة تواصل لتصبح من أهم صانعي الرياضة واإلعالم في الشرق األوسط وشمال أفريقيا،
أما في الوقت الحالي فالجودة والثقة ورضا العميل هي أهم العوامل التي سنعتمد عليها في تحقيق أهدافنا.
إن المستقبل مع تواصل ال حدود له ومعادلة النجاح هي رضا العميل ،جودة المنتج ،زيادة العلم والمعرفة وتحقيق الفائدة
الكبرى لكل األطراف المتعاونة معنا وهذا كله يؤدي إلى اقتصاد أقوى ،وعي أكبر ،إعالم هادف وزيادة التواصل بين
فئات المجتمع ،وهذه هي البذور التي سنغرسها لتنمي سوقي الرياضة واإلعالم المحلي والعربي والعالمي.

األهداف والمعايير
أهدافنــــــــــــــــــــــا
•
•
•
•
•
•
•

تقديم خدمات رياضية عالمية تنعكس ايجابا ً على الشباب العربي
ق ومفيد من الكتب والمجالت واألدلة وغيرها...
التميز واإلبداع وإصدار كل ما هو را ٍ
المساهمة في نشر الوعي والثقافة وزيادة التواصل بين فئات المجتمع
االرتقاء بالمهنة وتطويرها وضمان أعلى مستويات الجودة
تحقيق الرضا للعمالء والقراء
االشتراك في بناء االقتصاد القومي العربي
توفير فرص عمل جديدة وخدمة المجتمعات المحلية

معاييرنــــــــــــا
•
•
•
•
•

الثقـــــــــــــة
رضا العميـــل
ضمان أعلى مستويات الجودة
الصدق واألمانة وااللتزام
الفائدة للجميـــــــــــــع

خدماتنا
الرياضه:
 اإلستثمار في المشروعات الرياضية وتأسيسها وإدارتها تنظيم وإدارة المعارض والفعاليات الرياضة االستشارات والدراسات الرياضيةاالعالم:
• نشر وتوزيع الصحف والمجالت واألدلة والكتب والمطبوعات
•

الدعاية واإلعالن

•

تنظيم المؤتمرات والفعاليات

•

التسويق والمبيعات والعالقات العامة

•
•

تصميم التطبيقات لألجهزة الذكية
التصميم ثالثي األبعاد  3Dوتصميم مواقع اإلنترنت

•

تصميم وإنتاج الملتيميديا وبرامج التواصل االجتماعي

•

اإلنتاج التلفزيوني واإلذاعي

•

الهدايا الدعائية

•

التصميم والطباعة وغيرها

أهم مشاريع الشركة

كرة القدم
نقوم بتنظيم مبارايات كرة القدم للفرق والمنتخبات العالمية وبتغطية اعالمية دولية ،وتحديدا ألساطير
الالعبين من مختلف انحاء العالم وخصوصا فريقي لاير مدريد و برشلونه و جوفنتس وغيرهم من فرق
العالم الكبرى ،مثال ذلك :مباراة أساطير برشلونة و لاير مدريد في استاد الملك فهد الدولي بالرياض
https://www.youtube.com/watch?v=qTu9pFxM4oM 2016-2
باإلضافة لتنظيم مباريات خماسيات كرة القدم الكبر الفرق العالمية داخل وخارج الصاالت ،والكرة
الشاطئية ،وكرة القدم لفاقدي البصر وغيرها من الفعاليات المرتبطة بكرة القدم على مستوى اسيا و أفريقيا.
اعالن كالسيكو االساطير في الرياض
https://www.youtube.com/watch?v=LLjpA2WGFj0
التعليق والتحليل على كالسيكو االساطير في الرياض
https://www.youtube.com/watch?v=qYiDPAON490
الهولندي ادغر ديفيدز يتحدث عن كالسيكو االساطير في الرياض
https://www.youtube.com/watch?v=-YsFGKBQnxs
تتويج برشلونة الفائز في كالسيكو االساطير في الرياض
https://www.youtube.com/watch?v=6_FpCnTfvc4
احتفال برشلونة بالفوز على لاير مدريد في كالسيكو االساطير في الرياض
https://www.youtube.com/watch?v=BU35Sy1JdbM
االساطي يف الرياض
فيديو نادي برشلونة عن كالسيكو
ر
https://www.youtube.com/watch?v=yfTsYGiq6cc

كالسيكو االساطير

مهارات كرة القدم «الفري ستايل»
تنظيم بطولة العالم في مهارات كرة القدم (الفري ستايل )

نعمل اآلن على تنظيم بطولة العالم في مهارات كرة القدم الفردية ( فري ستايل ) في االمارات العربية المتحدة وتحديدا ً في إمارة دبي
 2017تحت برج خليفة وبدعم من مجلس دبي الرياضي ،أعمار ،مجموعة ام بي سي  ،قنوات دبي الرياضية  ،وكنا قد نظمنا سابقا ً
بطولة دبي في الفري ستايل بشهر  ،2012-7وسنقوم أيضا ً بالعمل على تنظيم بطولة مصر الدولية للفري ستايل  2017بالتعاون مع
باإلضافة إلى عدة بطوالت محلية ودولية في مختلف الدول العربية والعالمية اعتبارا ً من العام الحالي.
كذلك نسعى حاليا ً لتأسيس االتحاد الدولي لمهارات كرة القدم ومقره في دبي والعمل على تأسيس إتحادات ولجان في مختلف الدول
العربية والعالمية ،ومنها تأسيس إتحاد عربي وإتحاد اسيوي وإتحادات قارية ،لتكون نقطة إنطالق لهذه الرياضة في الوطن العربي،
وكخطوة اولى قمنا بتأسيس المنظمة العربية لمهارات كرة القدم (الفري ستايل) في دبي.

 ويرجى زيارة صفحتنا على مواقع التواصل االجتماعي لمشاهدة المزيد من الصور والمعلومات عن المنظمة العربية للفري ستايل
http://www.facebook.com/pages/Arab-Freestyle-Football-Foundation/110052565805273?ref=tn_tnmn

* وكذلك يرجى مشاهدة إعالن بطولتا العرب والعالم في مهارات كرة القدم (الفري ستايل) دبي  2013وكلمة الالعب الدولي األيطالي كريستيان فيري
http://www.youtube.com/watch?v=c2HRZS3E_kk&feature=youtu.be

بطولة دبي للفري ستايل

صور من بطولة دبي للفري ستايل 2012

برنامج ومنتج SPORTS DATA
برنامج سبورتس داتا الرياضي العالمي وهو مفيد
للمنتخبات واألندية والمدربين والالعبين واإلعالم
وغيرهم ،وتستخدمة أكبر األندية العالمية مثل لاير
مدريد ،مانشتر يونايتيد ،اي سي ميالن ،تشيلسي
وغيرهم وهو باختصار عبارة عن جهاز صغير
جدا يرتدية الالعب اثناء التمارين او المنافسات
وهذا الجهاز يقوم بإرسال بيانات الالعب لجهاز
الكمبيوتر أو الموبايل مع المدرب ويعطيه تفاصيل
كاملة عن وضع الالعب الصحي وما هو نظامة
الغذائي وكم بذل مجهود اثناء اللعب وما هي
المسافة التي ركضها الالعب اثناء التمرين وغيرها
من المعلومات الهامة وبالتالي ال يمكن ألي العب
ان يدعى التعب او االصابة ويتغيب عن التمرين
وكذلك يوجد معلومات كثيرة يقدمها البرنامج
لالداريين في المنتخبات واالندية وللجهات
االعالمية وغيرها الكثير من االمور الجديدة
والمفيدة.

تأسيس أكاديميات كرة القدم
نقوم بتأسيس أكاديميات دولية يف كرة القدم وبالتعاون مع أكي األندية العالمية ،بحيث نهتم بأدق
التفاصيل لضمان نجاح االكاديمية وأستمراريتها ،ونبداء من اختيار ر
الشيك المناسب من االندية العالمية
الفت واالدراي،
وحت التصميم والنظام
الداخل والتسويق والتسجيل والتدريب الخ ،...مع ر
توفي الكادر ي
ي
الرياض يف إمارة عجمان
ومثال ذلك تأسيس أكاديمية نادي اسبانيول من برشلونة يف مركز كواترو
ي
االماراتية.

عالم الرياضه

وهو عبارة عن تنظيم مجمعات رياضية
صيفية داخل الصاالت لمدة ثالث شهور
تقريبا ً وأكثر ،في مدن ودول مختلفة مثل
الرياض و جده والقاهرة والدوحة و
عمان وغيرها ،وتحتوي على مالعب
كرة قدم وسلة وطائرة وصالة لياقة بدنية
وكمال اجسام ،مالعب صابون ،كرة قدم
البالون ،بلياردو فوت ،وغيرها من
االلعاب ويتم تأجير هذه المالعب
للجمهور وجلب الرعاة واقامة عدد من
الفعاليات واألنشطة الترفيهية والمسابقات
لزيادة المتعة والتفاعل مع الجمهور
وكذلك لزيادة االيرادات ،ويحتوي
المجمع أيضا على مطعم ومقهى وغرفة
صالة و منطقة العاب أطفال وغيرها.

SUMMER’S ULTIMATE INDOOR SPORTS ARENA

برامج تدريبية مع أكاديميات برشلونة و لاير مدريد في إسبانيا

نقوم بتنظيم جوالت
والناشئي للتدرب يف اكاديميات برشلونة و ريال مدريد يف اسبانيا
للالعبي األشبال
ر
ر
لمدة اسبوع أو أكي بحيث نقوم بتقديم عرضنا لكل اتحادات كرة القدم العربية واالندية واكاديميات كرة
القدم ر
الالعبي (  10أو أكي
وغيها بحيث تقوم تلك الجهات بإرسال مجموعة من
والشكات الخاصة ر
ر
العت
) لديها او لدى عمالءها لزيارة اكاديمية برشلونة يف اسبانيا واالقامة هناك لمدة اسبوع والتدرب مع
ي
التدريت باالضافة لزيارة متحف برشلونة
اف ونظامهم
برشلونة من فئتهم العمرية والتعرف عل الفكر االحي ي
ي
العرب
وغيها من النشاطات بحيث يستفيد الالعب
ومدينة االلعاب المائية يف المدينة وجولة سياحية ر
ي
الطيان وكل
بتأمي
الت لن ينساها ،ونقوم كذلك
التأشيات وتذاكر ر
ر
بشكل ر
ر
كبي ويستمتع بتلك الزيارة ي
مستلزمات الرحلة ،وسنعمل عل تنظيم نفس النشاط مع أندية عالمية أخرى.

تيك بول TEQBALL

يعتي منتج تيك بول ثورة يف عالم كرة القدم واليفيه والتدريب وهو عبارة عن طاولة تشبة تنس الطاولة
وبقواني بسيطة وممتعة جدا وبنفس
اثني
ر
وتلعب بكرة قدم عادية (فيفا حجم  4او  ) 5ومن العب او ر
الالعبي ويتم تسويقها للمنتخبات واالندية وأكاديميات كرة القدم ولمراكز
الوقت مفيدة جدا وتزيد مهارات
ر
الكثي ،ويمكن ان نضع أي شعار او تصميم او لون
وغيها
ر
الرياضه واليفيه والفنادق والحدائق العامة ر
حسب رغبة العميل وأيضا يوجد معها جهاز تيك بوكس وهو مجموعة متكاملة من أجهزة استشعار
الكاميات ونظام كمبيوتر قوي ويمكن تركيبها بسهولة ،والفائدة الرئيسية منها قياس مستوى
الحركة /
ر
الالعبي وتقديم النصح واالرشاد والتوجيهhttps://www.youtube.com/watch?v=_2embQz7XDk.
مهارة
ر

سنوك بول SNOOKBALL
الرياضة التي تسمح لك بلعب البلياردو بإستخدام قدمك
 سنوك بول هي رياضة عالمية جديدة وممتعه وهي على نفس نظاموقوانين لعبة البلياردو ولكن تستخدم القدم بدالً من العصا والكرات
عبارة عن كرات قدم.
 هذه الرياضة ممتعه ومفيدة للالعبين المحترفين والهواة وتزيد مناللياقة البدنية والمهارة التركيز.
 تمارس هذه اللعبة من قبل العب واحد لوحده او اثنين ضد بعض أواربعه العبين  2ضد . 2
 يستفيد منها منتخبات كرة القدم واالندية وأكاديميات كرة القدمالكثي،
وغيها
ر
ولمراكز الرياضه واليفيه والفنادق والحدائق العامة ر
ويمكن ان نضع أي شعار او تصميم او لون حسب رغبة العميل
HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=OGJDHMUHVBG

االنتاج التلفزيوني الرياضي
نقوم بإنتاج البرامج التلفزيونية
الرياضية الوثائقية وبالتعاون مع
ثالث شركات عالمية في انجلترا و
المانيا و اسبانيا ،وبأسلوب راقي
وعالمي حيث نعمل حاليا على إنتاج
اضخم برنامج وثائقي في العالم عن
اسرار كرة القدم بعنوان
BEYOND THE GAME
ويتحدث في  24حلقة عن اهم
خفايا و كواليس كرة القدم
وخصوصا عن أهم الدوريات
العالمية في (اسبانيا ،انجلترا،
المانيا ،ايطاليا ،فرنسا) وبأسلوب
جديد ومشوق وسيتم عرضه على
أهم القنوات الرياضية العالمية.
https://youtu.be/rT7oS3zNeL8

تصنيع كرة القدم وغيرها من المنتجات والهدايا
كي عل الدعايات
نقوم بإنتاج وتوزي ع كرات القدم بمختلف انواعها وبجودة عالمية وسنقوم بالي ر
والشكات بحيث يكون شعار النادي او ر
لألندية الرياضية وأكاديميات كرة القدم ر
الشكة عل الكرة
غيها من
ممي ،ويمكن تصنيع كل انواع الكرات لكل الرياضات باالضافة المكانية تصنيع ر
بشكل ر
والتجهيات الرياضية.
المالبس
ر

نشاطات متنوعة
وغيها من البطوالت
بيع تذاكر  VIPألهم مبارايات وبطوالت كرة القدم مثل كأس العالم وأمم أوروبا والدورياالسباب ر
ي
الطيان
العالمية وكذلك تذاكر  VIPلبطوالت التنس
غيها من الفعاليات الرياضية الكيى وتشمل تذاكر ر
األرض والفورمال ون ر
ي
والفنادق والتنقالت والضيافة وحضور المباريات يف المنصة الرسمية وبخدمات عالية الجدوة وبأسعار مناسبة.
العبي مشهورين ،عروض مهارات كرة
جلب العروض الرياضية اليويجية الي مناسبة رياضية او اقتصادية وتجارية مثلر
الممية من فرق عالمية.
وغيها من العروض
ر
القدم ،اكروبات كرة السلة  ،دراجات نارية  ،عروض القوة الخارقة ر

تجهي المالعب الرياضية لكل االلعاب.
 رالممية والفريدة ،والعمل عل تنظيم ون رش كرة القدم
وغيها من الخدمات
ر
تنظيم الفعاليات واألحداث الرياضية ألي جهات رالشاطئية وتأسيس الفرق والمنتخبات ،وكذلك ر
الدول.
نش رياضة كرة القدم لفاقدي البص يف اسيا وبالتعاون مع االتحاد
ي
 تقديم االستشارات الفنية واالدراية والتسويقية والخدمية يف مجال الرياضة واليفية واالعالم لالتحادات الرياضية واألنديةوالدوائر الحكومية والجامعات والمدارس ر
وشكات القطاع الخاص واألفراد.
هنالك تعاون روشاكة مع أكي رشكات التسويق والخدمات الرياضية واالعالمية يف العالم

أهم المشاريع االعالمية
مشروع Ogle
 يعتبر طفرة ونقله نوعيه في عالم االعالم ،وعلميا ً يسمى الواقع المعزز()Augmented Reality
وهو تقنية مبتكرة تتعرف على الصور أو العناصر الموجودة في إعالن ضمن مجلة أو جريدة أو
وتحولها إلى مقاطع فيديو أو رسومات
نشرة إعالنية أو تذاكر أو قسائم او اعالنات خارجية
ّ
متحركة ثالثية األبعاد ،وتم ّكن المستخدمين من التفاعل معها بطريقة أشمل من اإلعالن التقليدي،
وبعد انتهاء الفيديو ينتقل مباشرة للموقع االلكتروني او صفحة الفيس بوك الخاصة بالمعلن عنه،وتم
التعاون به مع شركة اتصاالت ولمزيد من المعلومات يرجى االطالع على الرابط التالي
http://www.youtube.com/watch?v=GBKy-hSedg8



يتوفر التطبيق مجانا ً للتنزيل على الهواتف الذكية من متجر اتصاالت للتطبيقات و متجر آبل
للتطبيقات  iTunesوغوغل بالي ألندوريد ،للحواسيب اللوحية العاملة بأنظمة أندرويد وآبل (.)iOS

االنتاج التلفزيوني واالذاعي

نقوم بإنتاج البرامج التلفزيونية الثقافية و
الوثائقية الهادفة وكذلك الدعايات
والبرامج عن المؤسسات والشركات
وغيرها من البرامج وبالتعاون مع أربع
شركات عالمية في البرتغال و انجلترا و
المانيا و اسبانيا ،وبأسلوب راقي
ومحترف حيث نعمل حاليا على إنتاج
برنامج يتحدث في  30حلقة عن
الحضارة العربية االسالمية في االندلس
والنظام الغذائي وتاثير العرب والمسلمين
بالحضارة االسبانية بعنوان
MY NAME IS PACO
وبأسلوب مبتكر وجميل وسيتم عرضه
على أهم القنوات الفضائية.
https://youtu.be/UsXI7zW-sOw

التصميم و تنفيذ التطبيقات الذكية
نقوم بإنتاج التطبيقات للهواتف و األجهزية الذكية ومواقع
التواصل االجتماعي ،وأيضا التصميم ثالثي االبعاد 3D
وتصميم مواقع االنترنت والتصميم الغرافيكي وغيرها،
وبالتعاون مع شركة عالمية في البرتغال ،وهذه الشركة تقوم
بتصميم مواقع االنترنت والفيديو والتطبيقات الذكية وخدمات
التواصل االجتماعي وغيرها لنادي لاير مدريد وكذلك ألكبر
الشركات العالمية مثل كوكا كوال ،نايك ،بوما ،سامسونج،
نستله BMW ،وغيرها.
فيديوهات ابداعيه رائعه من اعمالنا في مجال التصميم ثالثي االبعاد
cola
feature=yo&http://www.youtube.com/watch?v=KspgYlSjdUs
utu.be
UN
feature=y&http://www.youtube.com/watch?v=A21pzVEH0oI
outu.be

أهم المشاريع االعالمية
مشروع الفيديوكارد:
وهو منتج راقي ومميز ،عبارة عن كرت الكتروني يحتوي
على شاشة عرض وفي حال فتح الكرت يشتغل الفيديو تلقائيا ً
ويحتوي على عدة أزرار للتحكم بالفيديو والصوت.
ويمكن التحكم بحجم الكرت والشاشة ومدة الفيلم وقوة البطارية
وغيرها من الخيارات حسب رغبة العميل.

دليل قوافل الرحمن للحج والعمرة ملحق خاص مع جريدة الخليج.
في سبيل التيسير على ضيوف الرحمن من حجاج ومعتمرين ولقضاء
مناسكهم بسهولة وأمــان وعلى أكمل وجه بدون مشقة وتعب ،نقوم
بإصدار الدليل بشكل سنوي وبموافقة وترخيص دائرة الشؤون اإلسالمية
والعمل الخيري وبدعم عدد من المؤسسات والدوائر الحكومية الكبرى في
الدولة ،حيث يتضمن الدليل كل ما هو خاص بمناسك وشعائر الحج
والعمرة ،والطرق الصحيحة ألداء هذه الشعائر واألخطاء الشائعة وكذلك
العديد من األدعية والنصائح الدينية والطبية واإلرشادات والمعلومات التي
تهم الحاج والمعتمر ،باإلضافة إلى أسماء وعناوين وأرقام حمالت الحج
والعمرة بدولة اإلمارات العربية المتحدة وأهم العناوين التي يحتاجها
المسافرون في األراضي المقدسة وغيرها من المعلومات.

أهم المشاريع االعالمية
دليل أرض الشارقة
هو أول وأكبر وأشمل دليل تجاري سياحي ثقافي شامل عن الشارقة وباللغتين العربية
واإلنجليزية ويقدم للقارئ صورة شاملة عن الشارقة والتطور الحضاري والثقافي
والتجاري والصناعي الذي طالما تزخر به عاصمة الثقافة ،ويسلط الضوء على كل ما
تحتضنه الشارقة من مرافق تجارية وصناعية وسياحية وثقافية ،ويتناول عبر ثمانية
أقسام معلومات عن المدينة ،التسوق والسفر ،الصحة واالستجمام ،الرياضة والترفيه،
المناطق الصناعية والنفط والغاز ،التعليم والثقافة ،المال واألعمال ،المعارض
والمناسبات ،والمناطق الحرة باإلضافة إلى الخرائط اإلرشادية المفيدة وأرقام هواتف أهم
األماكن في اإلمارة.
 يمكن عمل أدلة مماثلة في كل من أبوظبي ،دبي ،السعودية وقطر وباقي الدول العربيةديوان شعر «عذب البيان في آل نهيان»
الديوان هو رسـالة شـكر وعرفان ووفاء وانتماء لدولة اإلمارات العربية المتحدة وعلى
رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة حفظه هللا
ورعاه ،وإلى الوالد المغفور له بإذن هللا تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ،وإلى
أصحاب السمو الشيوخ أبناء الشيخ زايد ،وإلى كافة شيوخ آل نهيان الكرام ،وهو هدية
من القلب يرسلها أبناء الوطن اإلماراتي الكبير من مواطنين ووافدين ألصحاب السمو
الشيوخ معبرين فيها عن حبهم ووالئهم وثقتهم وانتمائهم لهذا البلد العظيم.

 صدر الديوان بنسختين مطبوعة ومسموعة على سي دي وفالش وتم تنفيذ  200نسخةمن الجلد الفاخر لتقديمها ألصحاب السمو الشيوخ

أهم المشاريع المستقبلية

( يوجد الكثير من المشاريع المتميزة) منها

مجلة كوووره اليف
حرصا منا على المساهمة في مسيرة البناء والتطوير الذي يشهده القطاع
الرياضي في الوطن العربي ،فإنه ليشرفنا أن نقوم بإصدار أول مجلة
إلكترونية رياضية على سي دي او فالش  USBوباللغتين العربية
واإلنجليزية .وهذه الخطوة السباقة ستمكن عشاق الرياضة بصفة عامة من
متابعة كافة األخبار واألحداث الرياضية والمباريات الهامة لفريق كرة القدم
وباقي األلعاب المحلية والعربية والدولية ومشاهدة نجومهم المفضلين بصورة
مستمرة في كافة أحوالهم ومن خالل كواليس المباريات ولتصبح تأريخا حيا
لكافة األنشطة واأللعاب واالنتصارات واألحداث والمناسبات الهامة.

موسوعة وسائل المواصالت لألطفال
تقوم فكرة المشروع على إصدار خمسة اقراص مدمجة عن وسائل
المواصالت الخمسة وتفرعاتها ( السيارات ،الطائرات ،القطارات ،السفن،
الدراجات) بحيث يحتوي كل سي دي على بيانات عن إحدى هذه الوسائل
وباللغتين العربية واإلنجليزية مثل المخترع ،فكرة وآلية العمل ،مراحل
التطور ،االنواع واالستخدامات ،والبوم صور ،العاب وغيرها.
ويتم عرض هذه المعلومات بأسلوب يجمع بين الفائدة والمتعة وهي مناسبة
لجميع األعمار وتحديدا ً من  3سنوات حتى  18سنة.

تواصل في صور

تواصل في صور

تواصل في صور

تواصل في صور

تواصل في صور

https://www.youtube.com/watch?v=_uuiibU9_AI

https://www.youtube.com/watch?v=gBmjP8-_JlA

https://www.youtube.com/watch?v=GUZ2SOqm76s

نفخر أن تكون أحد عمالئنا ...

نفخر أن تكون أحد عمالئنا ...

نفخر أن تكون أحد عمالئنا ...

نفخر أن تكون أحد عمالئنا ...
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