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 سيئر سلجم
ةرادالا

ةمالس نسحملادبع

ريرحتلا  سيئر
رينم دــــــــــجام

رشؤم  Nikkei دعوملا اذه يف ماع لقن " " ةينطولا لورتبلا " يدمحألا ءانيم ةافصمب قيرح ىلع اهترطيس نلعت ةيتيوكلا | ضرع لسلسم "  يطسولا ركفلل معاد ريخ يسيسلا سيئرلاو |

رصن  رمس

 نم ةمدقم اكينيزارتسأ حاقل نم ةعرج فلأ ٨٠٠ ملستت رصم
ةيلاغتربلا ةموكحلا

رابخأ

14-1-2022 | 00:03

اكينيزارتسأ

 راطإ يف ةيلاغتربلا ةموكحلا نم ةمدقم اكينيزارتسأ حاقل نم ةعرج فلأ ٨٠٠ رصم تملست 
.يبوروألا داحتالل ةيندملا ةيامحلا ةيلآ

 ةمزاللا تاحاقللا ريفوتل لودلا ةفاك عم نواعتلل ةينطولا دوهجلا لظ يف كلذ ىتأي
 .دجتسملا انوروك سوريف ةهباجمل

 ةنحشلا لوصوب هنأ ىلإ ،لاغتربلا يف ةيبرعلا رصم ةيروهمج ريفس ،راجنلا لئاو ريفسلا راشأو  
 فلأ ٢٠٠و نويلم نم برقي ام نآلا ىتح رصمل لاغتربلا هتمدق ام يلامجإ غلب دقف ةريخألا

 راطإ يف يضاملا ربمسيد فصتنم ةعرج فلأ ٣٦٠ هيجوت لاغتربلل قبس ثيح ،حاقل ةعرج
.19COVAX-ديفوك تاحاقلل يملاعلا لوصولا ةموظنم

 دكؤي ام وهو ،لاغتربلا نم تاحاقلل ةلبقتسملا لودلا ةمئاق سأر ىلع تءاج رصم نأ فاضأو
 تالاجملا ةفاك يف نواعتلا زيزعتب لدابتملا مامتهالاو ،نيدلبلا نيب ةيئانثلا تاقالعلا قمع ىلع

 يعسلا كلذ يف امب ،فارطألا ددعتم نواعتلا راطإ يف وأ يئانثلا ىوتسملا ىلع ءاوس
.تاحاقلل لداعلا لوصولا قيقحتل ةيلودلا دوهجلا ميعدت وحن كرتشملا

ىلع انوعبات

 ممأ ةحيضف دعب يلامو سنوت ةارابم ريصم مسحي «فاك» ..ا�يمسر •

 هذه ىلع راطمأو اليل عيقصو ..ةدوربلا ةديدش ءاوجأ نم رذحت داصرألا...ةلبقملا مايألا يف سقطلا •

 روحتم» نم ةاجنلل ىلعألا صرفلا باحصأ ءالؤه •

 ةرارحلا ةجردو مئاغ سقط نم رذحت :داصرألا ...مويلا سقطلا ةلاح •
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انوروكتاحاقللاةيلاغتربلا ةموكحلااكينيزارتسأثحبلا تاملك

共

:ا�ضيأ أرقا

ةباقنلل أجلي مهتملا بيبطلاو يشاربإلا لئاو ةافو ةعقاو يف ةريثم ..  تاروطت

روص ا�دغ سقطلا .. ءاحنألا ةفاك ىلع راطمأو ةرارحلا تاجرد يف ضافخنا نم تاريذحت |  ةلاح

روص ملاعلا بابش ىدتنم ماتخ لفح يف تالظملاب ةرهبم ضورع | هتنيرقو سيئرلا ..  روضحب

9 داصرألا : لصت ةرارحلا ةجردو مئاغ سقط نم رذحت مويلا سقطلا ...  ةلاح

» ةافو 21 انوروك سوريفب ةديدج ةباصإ .. و 1011 « : ليجست ةحصلا

روص |  سيئرلا بابشلا ىدتنمب ملاعلا لود لك نم ةمهلملا ةيبابشلا جذامنلا ضعب مركي يسيسلا

روص ناوسأ " ةيئاذغلا تاجتنملاب هديوزت دعب | - ةرهاقلا "164  لقنلا راطق هيفوب نم ا�روص رشنت

حورطم / ةنخسلا نيعلا / نيملعلا « » لقنلا عيرسلا يئابرهكلا راطقلا عورشم نم اروص رشنت

ملاعلا بابش ىدتنم ماتخ يف ةمهم تارارق 8  سيئرلا نع نلعي يسيسلا

» رصمل « .. يكرتلا ضرعلا نأشب لاؤس نع ةرصتخم ةباجإ يف يسيسلا سيئرلا نانويلا عم  نومزتلم

年に一度の冬の大セール
人気商品を多数取り揃え。このチャンスをお見逃しなく。お得な旅行はHISにお
任せください。

エイチ・アイ・エス 開く

ةعاسلا رابخأ

خيراتلا رابخأرابخأ ةركاذ
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تاــــمدخ

ةالصلا تيقاوم
رجفلا

ص 5:21

قورشلا
ص 6:52

رهظلا
م 12:04

رصعلا
م 2:57

برغملا
م 5:16

ءاشعلا
م 06:38

تالمعلا راعسا
ىكيرمأ رالود

15.69   15.59

ورويلا
19.4   18.87

ىنيلرتسا هينج
21.3   20.82

ىدوعس لاير
4.18   4.07

تارامالا مهرد
4.27   4.25

ىتيوك رانيد
51.85   51.39

ةرارحلا تاجرد
ةرهاقلا

18    11

ةيردنكسإلا
17    12

حورطم
17    12

ديعسروب
19    12

سيوسلا
18    11

شيرعلا
29    38

رابخأ

تاظفاحم

ثداوـح

داصتقا

ةضاير

 ةفاقث
نونفو

تاعونم

 ةركاذ
خيراتلا

ملاعو برع

ءارآ

 لايشوس
 ايديم
تايئاضفو

تاقيقحت

 تالاصتا
ايجولونكتو

نيدو ايند

نيدو ايند

Indeed

Indeedなら求人掲載無料
Indeedで今すぐ無料求人掲載！HPがなくても
大丈夫。世界が認める求人検索エンジンのIndeed 開く
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