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م.م.إلعالم ذلرياضة واتواصل ل

بكل مقومات النجاح بما تتمتعو،لمتحدةااإلمارات العربية -دبي في 2007في أوائل عام شركة تواصل تأسست •

ارقة للتميزوفازت بجائزة الشأثبتتها في السنة األولى من تأسيسها عاليةتاقة وكادر كبير ومؤهالعروتملكه من قوة

عن القطاع التجارياالقتصادي

وهي أيضا عضو مساهم في ،2000:9001على شهادة الجودة العالمية آيزو 2008حصلت تواصل في عام •

.  اإلماراتيينمجموعة دبي للجودة، وعضو في جمعية الناشرين

،األدلة والكتب, نشر وتوزيع المجالت والصحف:مجال اإلعالمالخدمات الرياضية ونشاطها األساسي المتميز في •

وغيرها من مجاالت اإلعالمواإلعالنيةاعالدوالمؤتمرات والفعاليات باإلضافة إلى تنظيم

افة إلى الحكومية باإلضوالمؤسسات مع الدوائرتها القاعم كثيرا في توطيدهاس، شركة تواصلحققتهلنجاح الذي ا•

.المحلي والدوليالمستويينوعلى ةوالخاصةالمؤسسات والشركات الحكومي

ا لتعكس   ومن أجل ذلك قطعت تواصل عهداً بأن تحافظ على أخالقيات المهنة وأن تلتزم بمعايير الجودة في كافة أعماله•

.  ي اإلعالم في الوطن العربالرياضة والصورة المشرفة لدولة اإلمارات العربية المتحدة وألن تكون من أهم صانعي 



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

د القومي وفي مجال الرياضة واإلعالم نحن نواكب هذا التطور، ومهمتنا وهدفنا األساسي هو االشتراك في بناء االقتصا
.العربي وتوفير فرص عمل جديدة وتحقيق الرضا لدى العميل وضمان أعلى مستويات الجودة 

شمال أفريقيا، وفي المستقبل القريب تهدف شركة تواصل لتصبح من أهم صانعي الرياضة واإلعالم في الشرق األوسط و
.أما في الوقت الحالي فالجودة والثقة ورضا العميل هي أهم العوامل التي سنعتمد عليها في تحقيق أهدافنا

يق الفائدة إن المستقبل مع تواصل ال حدود له ومعادلة النجاح هي رضا العميل، جودة المنتج، زيادة العلم والمعرفة وتحق
بين الكبرى لكل األطراف المتعاونة معنا وهذا كله يؤدي إلى اقتصاد أقوى، وعي أكبر، إعالم هادف وزيادة التواصل

.  فئات المجتمع، وهذه هي البذور التي سنغرسها لتنمي سوقي الرياضة واإلعالم المحلي والعربي والعالمي



األهداف والمعايير

أهدافنــــــــــــــــــــــا 

تقديم خدمات رياضية عالمية تنعكس ايجاباً على الشباب العربي•

...التميز واإلبداع وإصدار كل ما هو راٍق ومفيد من الكتب والمجالت واألدلة وغيرها•

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•

ةضمان أعلى مستويات الجود•

الصدق واألمانة وااللتزام•

الفائدة للجميـــــــــــــع•



خدماتنا 

:الرياضه

وإدارتهاستثمار في المشروعات الرياضية وتأسيسها اإل-

الرياضةالفعالياتالمعارض ووإدارة تنظيم -

رياضيةالدراسات الستشارات والا-

:االعالم

اتوالكتب والمطبوعنشر وتوزيع الصحف والمجالت واألدلة•

الدعاية واإلعالن•

تنظيم المؤتمرات والفعاليات•

التسويق والمبيعات والعالقات العامة•

تصميم التطبيقات لألجهزة الذكية •

اإلنترنتوتصميم مواقع 3Dالتصميم ثالثي األبعاد •

تصميم وإنتاج الملتيميديا وبرامج التواصل االجتماعي•

اإلنتاج التلفزيوني واإلذاعي•

الهدايا الدعائية•

التصميم والطباعة وغيرها•



أهم مشاريع الشركة



ألساطيرداوتحديدولية،اعالميةوبتغطيةالعالميةوالمنتخباتللفرقالقدمكرةمباراياتبتنظيمنقوم

فرقنموغيرهمجوفنتسوبرشلونهومدريدلايرفريقيوخصوصاالعالمانحاءمختلفمنالالعبين

رياضبالالدوليفهدالملكاستادفيمدريدلايروبرشلونةأساطيرمباراة:ذلكمثالالكبرى،العالم

2016-2https://www.youtube.com/watch?v=qTu9pFxM4oM

كرةوالالصاالت،وخارجداخلالعالميةالفرقالكبرالقدمكرةخماسياتمبارياتلتنظيمباإلضافة

.أفريقياوسياامستوىعلىالقدمبكرةالمرتبطةالفعالياتمنوغيرهاالبصرلفاقديالقدموكرةالشاطئية،
الرياضفياالساطيركالسيكواعالن

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
ي الرياض

 
فيديو نادي برشلونة عن كالسيكو االساطير ف

https://www.youtube.com/watch?v=yfTsYGiq6cc

كرة القدم

https://www.youtube.com/watch?v=qTu9pFxM4oM
https://www.youtube.com/watch?v=LLjpA2WGFj0
https://www.youtube.com/watch?v=qYiDPAON490
https://www.youtube.com/watch?v=-YsFGKBQnxs
https://www.youtube.com/watch?v=6_FpCnTfvc4
https://www.youtube.com/watch?v=BU35Sy1JdbM
https://www.youtube.com/watch?v=yfTsYGiq6cc


كالسيكو االساطير





«الفري ستايل»مهارات كرة القدم 

(الفري ستايل )تنظيم بطولة العالم في مهارات كرة القدم 
دبيإمارةفياً وتحديدالمتحدةالعربيةاالماراتيف(ستايلفري)الفرديةالقدمكرةمهاراتفيالعالمبطولةتنظيمعلىاآلننعمل

ً انظمنقدوكنا،الرياضيةدبيقنوات،سيبياممجموعةأعمار،الرياضي،دبيمجلسمنوبدعمخليفةبرجتحت2017 سابقا
ً وسنقوم،2012-7بشهرستايلالفريفيدبيبطولة معبالتعاون2017ستايلللفريالدوليةمصربطولةتنظيمعلىبالعملأيضا

.حاليالالعاممناعتباراً والعالميةالعربيةالدولمختلففيدوليةومحليةبطوالتعدةإلىباإلضافة

ً نسعىكذلك الدولتلفمخفيولجانإتحاداتتأسيسعلىوالعملدبيفيومقرهالقدمكرةلمهاراتدوليالاالتحادلتأسيسحاليا
،العربينالوطفيالرياضةلهذهإنطالقنقطةلتكونقارية،وإتحاداتاسيويوإتحادعربيإتحادتأسيسومنهاوالعالمية،العربية

.دبيفي(ستايلالفري)القدمكرةلمهاراتالعربيةالمنظمةبتأسيسقمنااولىوكخطوة

ستايلللفريالعربيةالمنظمةعنوالمعلوماتالصورمنالمزيدلمشاهدةاالجتماعيالتواصلمواقععلىصفحتنازيارةويرجى
http://www.facebook.com/pages/Arab-Freestyle-Football-Foundation/110052565805273?ref=tn_tnmn

وكلمة الالعب الدولي األيطالي كريستيان فيري 2013دبي ( الفري ستايل)إعالن بطولتا العرب والعالم في مهارات كرة القدم وكذلك يرجى مشاهدة  *

http://www.youtube.com/watch?v=c2HRZS3E_kk&feature=youtu.be

http://www.facebook.com/pages/Arab-Freestyle-Football-Foundation/110052565805273?ref=tn_tnmn
http://www.youtube.com/watch?v=c2HRZS3E_kk&feature=youtu.be


بطولة دبي للفري ستايل 



2012صور من بطولة دبي للفري ستايل 



فيدموهوالعالميالرياضيداتاسبورتسبرنامج

اإلعالمووالالعبينوالمدربينواألنديةللمنتخبات

لايرمثلالعالميةاألنديةأكبروتستخدمةوغيرهم،

يلسيتشميالن،سياييونايتيد،مانشترمدريد،

صغيرجهازعنعبارةباختصاروهووغيرهم

اتالمنافساوالتماريناثناءالالعبيرتديةجدا

لجهازالالعببياناتبإرساليقومالجهازوهذا

اصيلتفويعطيهالمدربمعالموبايلأوالكمبيوتر

نظامةهووماالصحيالالعبوضععنكاملة

هيومااللعباثناءمجهودبذلوكمالغذائي

غيرهاوالتمريناثناءالالعبركضهاالتيالمسافة

العبألييمكنالوبالتاليالهامةالمعلوماتمن

ينالتمرعنويتغيباالصابةاوالتعبيدعىان

البرنامجيقدمهاكثيرةمعلوماتيوجدوكذلك

وللجهاتواالنديةالمنتخباتفيلالداريين

الجديدةاالمورمنالكثيروغيرهااالعالمية

.والمفيدة

SPORTSومنتجبرنامج DATA



ي دوليةأكاديمياتبتأسيسنقوم
 
بأدقنهتمثبحيالعالمية،األنديةأكي  معوبالتعاونالقدمكرةف

يكاختيار منونبداءوأستمراريتها،االكاديميةنجاحلضمانالتفاصيل العالميةاالنديةمنالمناسبالشر
ي ر الكادتوفير مع،...الخوالتدريبوالتسجيلوالتسويقالداخلي والنظامالتصميموحت  

واالدراي،الفت 
ي برشلونةمناسبانيولناديأكاديميةتأسيسذلكومثال

 
ي كواترو مركز ف

ي الرياض 
 
عجمانارةإمف

.االماراتية

القدمكرةأكاديمياتتأسيس



رياضيةمجمعاتتنظيمعنعبارةوهو

ورشهثالثلمدةالصاالتداخلصيفية

 ً مثلفةمختلودولمدنفيوأكثر،تقريبا

ووالدوحةوالقاهرةجدهوالرياض

مالعبعلىوتحتويوغيرها،عمان

دنيةبلياقةوصالةوطائرةوسلةقدمكرة

قدمكرةصابون،مالعباجسام،وكمال

منوغيرهافوت،بلياردوالبالون،

المالعبهذهتأجيرويتمااللعاب

منعددواقامةالرعاةوجلبللجمهور

سابقاتوالمالترفيهيةواألنشطةالفعاليات

الجمهورمعوالتفاعلالمتعةلزيادة

ويحتويااليرادات،لزيادةوكذلك

وغرفةومقهىمطعمعلىأيضاالمجمع

.وغيرهاأطفالالعابمنطقةوصالة
SUMMER’S ULTIMATE INDOOR SPORTS ARENA

عالم الرياضه 



ي للتدربوالناشئير  األشبالللالعبير  جوالت بتنظيمنقوم
 
ي مدريد الريو برشلونةاتاكاديميف

 
اسبانيا ف

كرةاكاديمياتو واالنديةالعربيةالقدمكرةاتحاداتلكلعرضنا بتقديمنقومبحيثأكي  أو اسبوعلمدة
كاتالقدم ها الخاصةوالشر أكي  أو 10)الالعبير  منمجموعةبإرسالالجهاتتلكتقومبحيثوغير

ي برشلونةاكاديميةلزيارةعمالءها لدىاو لديها (
 
ي معدربوالتاسبوعلمدةهناكواالقامةاسبانيا ف العت 

ي الفكر علوالتعرفالعمريةفئتهممنبرشلونة
 
اف ي ونظامهماالحي  برشلونةمتحفلزيارةةباالضافالتدريت 

ي المائيةااللعابومدينة
 
ها سياحيةوجولةالمدينةف ي العباليستفيد بحيثالنشاطاتمنوغير العرب 

ي الزيارةبتلكويستمتعكبير بشكل
اتبتأمير  كذلكونقومينساها،لنالت  انوتذاكر التأشير وكلالطير

.أخرىعالميةأنديةمعالنشاطنفستنظيمعلوسنعملالرحلة،مستلزمات

سبانيافي إو لاير مدريد برشلونة اتبرامج تدريبية مع أكاديمي



ي ثورةبولتيكمنتجيعتي  
 
فيهالقدمكرةعالمف الطاولةتنسشبةتطاولةعنعبارةوهو والتدريبوالي 

وبنفسجدا وممتعةبسيطةوبقوانير  اثنير  او العبومن(5او4حجمفيفا )عاديةقدمبكرةوتلعب
ولمراكز القدمرةكوأكاديمياتواالنديةللمنتخباتتسويقها ويتمالالعبير  مهاراتوتزيد جدا مفيدةالوقت
فيهالرياضه ها العامةوالحدائقوالفنادقوالي  ،وغير لوناو ميمتصاو شعار أينضعانويمكنالكثير
اراستشعأجهزةمنمتكاملةمجموعةهوو بوكستيكجهاز معها يوجد وأيضا العميلرغبةحسب
ات/الحركة مستوىقياسامنهالرئيسيةوالفائدة،بسهولةتركيبهاويمكنقويكمبيوترونظامالكامير
https://www.youtube.com/watch?v=_2embQz7XDk.والتوجيهداواالرشالنصحوتقديمالالعبير  مهارة

TEQBALLبولتيك

https://www.youtube.com/watch?v=_2embQz7XDk


SNOOKBALLسنوك بول 

دمك الرياضة التي تسمح لك بلعب البلياردو بإستخدام ق

امنظنفسعلىوهيوممتعهجديدةعالميةرياضةهيبولسنوك-

والكراتاالعصمنبدالً القدمتستخدمولكنالبلياردولعبةوقوانين

.قدمكراتعنعبارة

منيدوتزوالهواةالمحترفينللالعبينومفيدةممتعهالرياضةهذه-

.التركيزوالمهارةالبدنيةاللياقة

أوبعضضداثنيناولوحدهواحدالعبقبلمناللعبةهذهتمارس-

.2ضد2العبيناربعه
القدمرةكوأكاديمياتواالنديةالقدمكرةمنتخباتمنها يستفيد -

فيهالرياضهولمراكز  هالعامةوالحدائقوالفنادقوالي  ،ا وغير الكثير
العميلرغبةحسبلوناو تصميماو شعار أينضعانويمكن

HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=OGJDHMUHVBG

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


االنتاج التلفزيوني الرياضي

ونيةالتلفزيالبرامجبإنتاجنقوم

معنوبالتعاوالوثائقيةالرياضية

وراانجلتفيعالميةشركاتثالث

يراقوبأسلوباسبانيا،والمانيا

اجإنتعلىحاليانعملحيثوعالمي

عنمالعالفيوثائقيبرنامجاضخم

بعنوانالقدمكرةاسرار

BEYOND THE GAME

اهمعنحلقة24فيويتحدث

القدمكرةكواليسوخفايا

الدورياتأهمعنوخصوصا

ا،انجلتراسبانيا،)فيالعالمية

وبوبأسل(فرنساايطاليا،المانيا،

علىعرضهوسيتمومشوقجديد

.العالميةالرياضيةالقنواتأهم

https://youtu.be/rT7oS3zNeL8 



كير  وسنقومعالميةوبجودةانواعها بمختلفالقدمكراتوتوزي    عبإنتاجنقوم
الدعاياتلعبالي 

كاتالقدمكرةوأكاديمياتالرياضيةلألندية كةاو الناديشعار يكونبحيثوالشر الكرةلعالشر
،بشكل ها يعتصنالمكانيةباالضافةالرياضاتلكلالكراتانواعكلتصنيعويمكنممير  منغير

اتالمالبس .الرياضيةوالتجهير 

اوالهدايالمنتجاتمنوغيرهاالقدمكرةتصنيع



ي والدوريأوروبا وأممالعالمكأسمثلالقدمكرةوبطوالت مباراياتألهمVIPتذاكربيع-
ها االسباب  الت البطو منوغير

ي التنسلبطوالت VIPتذاكروكذلكالعالمية
ها ونوالفورمال األرض  ىالرياضيةالفعالياتمنغير انتذاكر وتشملالكي  الطير

ي المبارياتوحضور والضيافةوالتنقالتوالفنادق
.ةمناسبوبأسعار الجدوةعاليةوبخدماتالرسميةالمنصةف 

ويجيةالرياضيةالعروضجلب- كرةمهاراتعروضمشهورين،العبير  مثلوتجاريةاقتصاديةاو رياضيةمناسبةاليالي 
ها الخارقةالقوةعروض،ناريةدراجات،السلةكرةاكروباتالقدم، ةالعروضمنوغير .عالميةفرقمنالممير 

.االلعابلكلالرياضيةالمالعبتجهير  -

ها جهاتأليالرياضيةواألحداثالفعالياتتنظيم- ةالخدماتمنوغير القدمكرةشر ونتنظيمعلوالعملوالفريدة،الممير 
ي البص لفاقديالقدمكرةرياضةنشر وكذلكوالمنتخبات،الفرقوتأسيسالشاطئية

.الدولي االتحاد عموبالتعاوناسيا ف 

ي والخدميةوالتسويقيةواالدرايةالفنيةاالستشاراتتقديم-
 
فيةالرياضةمجالف واألنديةالرياضيةلالتحاداتواالعالموالي 

كاتوالمدارسوالجامعاتالحكوميةوالدوائر  .واألفرادالخاصالقطاعوشر

اكةتعاونهنالك- كاتأكي  معوشر ي واالعالميةالرياضيةوالخدماتالتسويقشر
العالمف 

متنوعةنشاطات



Ogleمشروع

االعالم،عالمفينوعيهونقلهطفرةيعتبر ً Augmented)المعززالواقعيسمىوعلميا Reality)
أويدةجرأومجلةضمنإعالنفيالموجودةالعناصرأوالصورعلىتتعرفمبتكرةتقنيةوهو
رسوماتأوفيديومقاطعإلىوتحّولهاخارجيةاعالناتاوقسائمأوتذاكرأوإعالنيةنشرة

التقليدي،اإلعالنمنأشملبطريقةمعهاالتفاعلمنالمستخدمينوتمّكناألبعاد،ثالثيةمتحركة
عنه،وتمبالمعلنةالخاصبوكالفيسصفحةاوااللكترونيللموقعمباشرةينتقلالفيديوانتهاءوبعد

التاليالرابطعلىاالطالعيرجىالمعلوماتمنولمزيداتصاالتشركةمعهبالتعاون
http://www.youtube.com/watch?v=GBKy-hSedg8

التطبيقيتوفر ً آبلمتجرواتللتطبيقاتصاالتمتجرمنالذكيةالهواتفعلىللتنزيلمجانا
.(iOS)وآبلأندرويدبأنظمةالعاملةاللوحيةبيللحواسألندوريد،باليوغوغلiTunesللتطبيقات

مشاريع االعالميةالأهم 

http://www.youtube.com/watch?v=GBKy-hSedg8


االنتاج التلفزيوني واالذاعي

والثقافيةالتلفزيونيةالبرامجبإنتاجنقوم

الدعاياتوكذلكالهادفةالوثائقية

والشركاتالمؤسساتعنوالبرامج

عأربمعوبالتعاونالبرامجمنوغيرها

وراانجلتوالبرتغالفيعالميةشركات

راقيوبأسلوباسبانيا،والمانيا

إنتاجعلىحاليانعملحيثومحترف

عنحلقة30فييتحدثبرنامج

دلساالنفياالسالميةالعربيةالحضارة

لمينوالمسالعربوتاثيرالغذائيوالنظام

بعنواناالسبانيةبالحضارة

MY NAME IS PACO

هعرضوسيتموجميلمبتكروبأسلوب

.الفضائيةالقنواتأهمعلى

https://youtu.be/UsXI7zW-sOw 



لذكية التصميم و تنفيذ التطبيقات ا

واقعومالذكيةاألجهزيةوللهواتفالتطبيقاتبإنتاجنقوم

3Dاالبعادثالثيالتصميموأيضااالجتماعي،التواصل

ها،وغيرالغرافيكيوالتصميماالنترنتمواقعوتصميم

قومتالشركةوهذهالبرتغال،فيعالميةشركةمعوبالتعاون

وخدماتيةالذكوالتطبيقاتوالفيديواالنترنتمواقعبتصميم

برألكوكذلكمدريدلايرلناديوغيرهااالجتماعيالتواصل

،سامسونجبوما،نايك،كوال،كوكامثلالعالميةالشركات

.وغيرهاBMWنستله،

االبعادثالثيالتصميممجالفياعمالنامنرائعهابداعيهفيديوهات
cola

http://www.youtube.com/watch?v=KspgYlSjdUs&feature=yo

utu.be

UN
http://www.youtube.com/watch?v=A21pzVEH0oI&feature=y

outu.be

http://www.youtube.com/watch?v=KspgYlSjdUs&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=A21pzVEH0oI&feature=youtu.be




:الفيديوكاردمشروع

يحتويالكترونيكرتعنعبارةومميز،راقيمنتجوهو

ً والفيدييشتغلالكرتفتححالوفيعرضشاشةعلى تلقائيا

.والصوتبالفيديوللتحكمأزرارعدةعلىويحتوي

لبطاريةاوقوةالفيلمومدةوالشاشةالكرتبحجمالتحكمويمكن

.العميلرغبةحسبالخياراتمنوغيرها

.يجالخلجريدةمعخاصملحقوالعمرةللحجالرحمنقوافلدليل

ضاءولقومعتمرينحجاجمنالرحمنضيوفعلىالتيسيرسبيلفي
نقوموتعب،مشقةبدونوجهأكملوعلىوأمــانبسهولةمناسكهم
إلسالميةاالشؤوندائرةوترخيصوبموافقةسنويبشكلالدليلبإصدار
فيالكبرىالحكوميةوالدوائرالمؤسساتمنعددوبدعمالخيريوالعمل
الحجوشعائربمناسكخاصهوماكلالدليليتضمنحيثالدولة،

لكوكذالشائعةواألخطاءالشعائرهذهألداءالصحيحةوالطرقوالعمرة،
التيماتوالمعلوواإلرشاداتوالطبيةالدينيةوالنصائحاألدعيةمنالعديد

حجالحمالتوأرقاموعناوينأسماءإلىباإلضافةوالمعتمر،الحاجتهم
هايحتاجالتيالعناوينوأهمالمتحدةالعربيةاإلماراتبدولةوالعمرة

.المعلوماتمنوغيرهاالمقدسةاألراضيفيالمسافرون

مشاريع االعالميةالأهم 



دليل أرض الشارقة

العربيةوباللغتينالشارقةعنشاملثقافيسياحيتجاريدليلوأشملوأكبرأولهو

افيوالثقالحضاريوالتطورالشارقةعنشاملةصورةللقارئويقدمواإلنجليزية

ماكلعلىالضوءويسلطالثقافة،عاصمةبهتزخرطالماالذيوالصناعيوالتجاري

ثمانيةبرعويتناولوثقافية،وسياحيةوصناعيةتجاريةمرافقمنالشارقةتحتضنه

رفيه،والتالرياضةواالستجمام،الصحةوالسفر،التسوقالمدينة،عنمعلوماتأقسام

المعارضواألعمال،المالوالثقافة،التعليموالغاز،والنفطالصناعيةالمناطق

أهمواتفهوأرقامالمفيدةاإلرشاديةالخرائطإلىباإلضافةالحرةوالمناطقوالمناسبات،
.اإلمارةفياألماكن

العربيةالدولوباقيوقطرالسعوديةدبي،أبوظبي،منكلفيمماثلةأدلةعمليمكن-

«نهيانعذب البيان في آل »شعر  ديوان 

علىوالمتحدةالعربيةاإلماراتلدولةوانتماءووفاءوعرفانشـكررسـالةهوالديوان

هللافظهحالدولةرئيسنهيانآلسلطانبنزايدبنخليفةالشيخالسموصاحبرأسها

وإلى،نهيانآلسلطانبنزايدالشيختعالىهللابإذنلهالمغفورالوالدوإلىورعاه،

هديةوهوالكرام،نهيانآلشيوخكافةوإلىزايد،الشيخأبناءالشيوخالسموأصحاب

لسمواألصحابووافدينمواطنينمنالكبيراإلماراتيالوطنأبناءيرسلهاالقلبمن
.العظيمالبلدلهذاوانتمائهموثقتهمووالئهمحبهمعنفيهامعبرينالشيوخ

نسخة200تنفيذوتموفالشديسيعلىومسموعةمطبوعةبنسختينالديوانصدر-

الشيوخالسموألصحابلتقديمهاالفاخرالجلدمن

مشاريع االعالميةالأهم 



منها( يوجد الكثير من المشاريع المتميزة) المستقبليةمشاريعالأهم 

مجلة كوووره اليف

طاعالقيشهدهالذيوالتطويرالبناءمسيرةفيالمساهمةعلىمناحرصا

لةمجأولبإصدارنقومأنليشرفنافإنه،العربيالوطنفيالرياضي
العربيةوباللغتينUSBفالشاوديسيعلىرياضيةإلكترونية

منامةعبصفةالرياضةعشاقتمكنسالسباقةالخطوةهذهو.واإلنجليزية

القدمرةكلفريقالهامةوالمبارياتالرياضيةواألحداثاألخباركافةمتابعة

بصورةنالمفضلينجومهمومشاهدةوالدوليةوالعربيةالمحليةاأللعابوباقي

حيايخاتأرولتصبحالمبارياتكواليسخاللومنأحوالهمكافةفيمستمرة
.الهامةوالمناسباتواألحداثواالنتصاراتواأللعاباألنشطةلكافة

موسوعة وسائل المواصالت لألطفال

وسائلعنمدمجةاقراصخمسةإصدارعلىالمشروعفكرةتقوم

فن،السالقطارات،الطائرات،السيارات،)اتهاوتفرعالخمسةالمواصالت

لالوسائهذهإحدىعنبياناتعلىديسيكليحتويبحيث(الدراجات

مراحل،العملوآليةفكرةالمخترع،مثلواإلنجليزيةالعربيةوباللغتين

.وغيرهاالعابصور،والبومواالستخدامات،االنواعالتطور،

ناسبةموهيوالمتعةالفائدةبينيجمعبأسلوبالمعلوماتهذهعرضويتم

.سنة18حتىسنوات3منوتحديداً األعمارلجميع



تواصل في صور 



تواصل في صور



تواصل في صور



تواصل في صور



تواصل في صور





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

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

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

https://www.youtube.com/watch?v=gBmjP8-_JlA
https://www.youtube.com/watch?v=_uuiibU9_AI
https://www.youtube.com/watch?v=GUZ2SOqm76s
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اتصـــــل بنــــا

Tawasol Sports & Media L.L.C

Dubai - UAE 

Phone: +971 4 2653262 
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Mobile: +971543903109
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info@tawasolmedia.com

www.tawasolmedia.com

م.م.شركة تواصل للرياضة واالعالم ذ
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+ 201270676535 Egypt
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