
 تانالعإ

نالعإلا اذه ضرع فاقيإ

 ؟نالعإلا اذه اذامل

 يف نييروسلا لتقي ال انوروك ..ةأجافم
ببسلا اذهل ايكرت

(https://eldorar.org/node/151519)

 نيب تايفو دوجو مدع ءارو بابسألا نع تبسلا مويلا قباس يكرت لوؤسم فشك

.انوروك سوريفب ايكرت يف نيدوجوملا نييروسلا

 ببسلا �نأب ،قباسلا باتنع يزاغ ةيدلب سيئرو ،روتكدلا ذاتسألا "يب لازوغ مصاع" دافأو

 ةيدودحلا تايالولا يف نوشيعي نيذلا نييروسلا نيب ةافو تالاح دوجو مدع ءارو

.عيطقلا ةعانمب ىمسي ام مهباستكال دوعي ،انوروك سوريفب

WTI原油トレードはIG証券で WTI原油先物

CFDなら上昇、下落局面ともに 売り 買い

 تانالعإ

 ؟نالعإلا اذه اذاملنالعإلا اذه ضرع فاقيإ

(taxonomy/term/1/)ايروس14:14  ـم2020 ويام 09- ـه1441 ناضمر 16 تبسلا

(https://eldorar.com/node/151521?

utm_source=Jubna&utm_medium=Native&utm_campaign=jubna_trending)
(https://eldorar.com/node/151548?

utm_source=Jubna&utm_medium=Native&utm_campaign=jubna_trending)

(https://eldorar.com/node/151529?

utm_source=Jubna&utm_medium=Native&utm_campaign=jubna_trending)

(https://eldorar.com/node/151551?

utm_source=Jubna&utm_medium=Native&utm_campaign=jubna_trending)

?https://jubnaadserve.com/en/api/SoftRedirect)نم تاحرتقم

target=https://jubna.com)

 رطق ..ئجافم روطت
 نم اهتيامحب بلاطت
ةعطاقملا لود

..قوبسم ريغ روطت يف
 نم لجاع حيرصت
 ةيدوعسلا نوجسلا
 ريمألا عضو فشكي
فيان نب دمحم

 ءدب نم تاعاس لبق
 برض ..لماشلا رظحلا
 دحأ مامأ تامكل لدابتو
 تيوكلا ىف تالوملا
(ويديف)

 ةيلاوملا ةلثمملا
 حتفت ىجترم ناركش
دسألا ماظن ىلع رانلا

FacebookTwitterWhatsAppTelegram1291

 ةءارق

:ةيماشلا رردلا

اضيا أرقا

(/node/151186)

 يف لوجتي سرتفم ناويح
 بعرلا ريثيو ةيدوعسلا عراوش

(node/151186/)(ويديف)

(/node/151273)

 فيك فشكي يتارامإ عقوم
 يف عضولا "ناغودرأ" بلق

"يسيسلا"و "دياز نب" دض ايبيل
(/node/151273)

(/node/151218)

.."ةيتاع ا�رصرص ا�حير" اهنأك
 ةيدوعسلا يف ةبعرم ةفصاع

(ويديف) ةبعللا لثم ةنحاش بلقت
(/node/151218)

(/node/151388)

 ناطلسلا نم لجاع موسرم
 بالطلا نأشب قراط نب مثيه

(node/151388/)طقسم ةمصاعلاو نيينامعلا

(/node/151184)

 رطق ريمأ نم ةراس ىرشب
 نينطاوملا لمشت

ذيفنتلا بجاو لجاع رارق ..نيميقملاو
(/node/151184)

(https://eldorar.com/node/151548?

utm_source=Jubna&utm_medium=Native&utm_campaign=jubna_trending

..قوبسم ريغ روطت يف
 نم لجاع حيرصت
 ةيدوعسلا نوجسلا
 ريمألا عضو فشكي
فيان نب دمحم

(https://eldorar.com/node/151550?

utm_source=Jubna&utm_medium=Native&utm_campaign=jubna_trending

 عيذم ددهي يدوعس
'ةريزجلا' ةانقب ريهش
يجقشاخ ريصمب

(https://eldorar.com/node/151551?

utm_source=Jubna&utm_medium=Native&utm_campaign=jubna_trending

 ناركش ةيلاوملا ةلثمملا
 ىلع رانلا حتفت ىجترم
دسألا ماظن

 رعس يف داح طوبه
 ةيروسلا ةريللا فرص
 تالمعلاو رالودلا مامأ
ةيبنجألا



"يب لازوغ" باجأ ،نييروسلا نيب ةليلق تاباصإ تالاح دوجو ببس نع لاؤس يفو

 تاميخملا يف ،ةيدودحلا قطانملا يف شيعي":"ايديم يالوأ" عقوم هدروأ ام بسحب

 ةعانم اوبستكا مهنم ريثكلاو ،يروس فلأ 800 يلاوح ياتاهو باتنع يزاغ نيب ام ةعزوملا

 اوبيصأ مهنأ مهنم انظ ،انوروكب نوباصم مهنأ اوكردي نأ نود نم ،سوريفلا ببسب عيطقلا

."طابشو يناثلا نوناك يرهش لالخ ةيداعلا ازنولفنإلاب

/سرام رهش ذنم انوروك سوريفب طقف ايروس 11 ةباصإ ليجست مت هنأ ىلإ عقوملا راشأو

 ،جالعلا نايقلتي مهنم نانثا لازامو ،هوقلت يذلا جالعلا رثإ 9 مهنم ىفاعت نآلا ىتحو / راذآ

."سوريفلا ببسب باتنع يزاغ يف نييروسلل ةافو ةلاح يأ ليجست متي مل ثيح

 يف  عا�مشلا دمحم يروسلا بيبطلا ةافو يضاملا رهشلا تنلعأ ةيكرتلا تاطلسلا تناكو

 هجالع ءانثأ هيلإ لقتنا امدعب دجتسملا انوروك سوريفب هتباصإب ارثأتم لوبنطسإ ةنيدم

.نيباصملا دحأل

 نيئجالل ةيبطلا ةياعرلا ميدقت يف ريبك رودب ايكرت يف نويروسلا ءابطألا علطضيو

 ةريبك عاسم لذب ىلإ ةيكرتلا ةموكحلاب ادح ام ،ا�مومع ةيبرعلا ةيلاجللو نييروسلا

.دالبلاب ماعلا يحصلا عاطقلا يف مهجمدل

 ليجست ،تبسلا ،مويلا ،ةجوق نيدلا رخف ىكرتلا ةحصلا ريزو نلعأ لصتم قايس يفو

.135569 ىلإ تاباصإلا يلامجإ لصيل انوروك سوريفب ةديدج ةباصإ 1848

 تايفولا ددع نأ ،مرصنملا عوبسألا ةياهن ةيكرتلا ةحصلا ةرازو تانايب ترهظأ تناكو

 ةيضاملا نيرشعلاو عبرألا تاعاسلا يف ةلاح 57 عفترا ايكرت يف 19-ديفوك ضرم ببسب

.3641 ىلإ لصيل

 ،133721 ىلإ 1977 عقاوب عفترا ةباصإلا تالاحل يلامجإلا ددعلا نأ تانايبلا تحضوأو

 يمويلا ددعلا عجارتو .ايسورو ةدحتملا تايالولاو ابوروأ برغ لود جراخ ىلعألا وهو

.يضاملا رهشلا تلج�س يتلا ةورذلا ماقرأ نع داح لكشب ةديدجلا تاباصإلاو تايفولل















?https://jubnaadserve.com/en/api/SoftRedirect)نم تاحرتقم

target=https://jubna.com

(https://eldorar.com/node/151541?

utm_source=Jubna&utm_medium=Native&utm_campaign=jubna_trending

(https://telegram.me/dorarsite)

dorarsite@  مارغلت ىلع انتانق  

)https://telegram.me/dorarsite(

(https://eldorar.com/node/123111)

  بآ ستاو كرتشا  
(https://eldorar.com/node/123111

(https://twitter.com/dorarsite)

رتيوت ىلع انعبات  
(https://twitter.com/dorarsite)

(https://instagram.com/eldorar_alshami)

  مارغتسنا ىلع انعبات  
(https://instagram.com/eldorar_alshami

(https://www.facebook.com/ArabIslamicworld

  كوبسيف ىلع انعبات
(https://www.facebook.com/ArabIslamicworld

(https://www.youtube.com/channel/UCVe8Sgzn-

M2szVkL8IR3P4Q/videos)

  بويتوي ىلع انتانق
(https://www.youtube.com/channel/UCVe8Sgzn-

M2szVkL8IR3P4Q/videos)

(https://www.pinterest.com/eldorar_alshami

  ةيماشلا رردلا تسرتنب
(https://www.pinterest.com/eldorar_alshami



 تانالعإ

نالعإلا اذه ضرع فاقيإ

 ؟نالعإلا اذه اذامل

 نم ٢ ةطساوب اذهب ةيصوتلا تمت
.كئاقدصأ نيب نم لوألا نك .صاخشألا

ةكراشمةيصوت

FacebookTwitterWhatsAppTelegramPinterestReddit

(https://eldorar.com/node/146041?

utm_source=Jubna&utm_medium=Native&utm_campaign=jubna_trending) (https://eldorar.com/node/146042?

utm_source=Jubna&utm_medium=Native&utm_campaign=jubna_trending)

(https://eldorar.com/node/145086?

utm_source=Jubna&utm_medium=Native&utm_campaign=jubna_trending)

(https://eldorar.com/node/146020?

utm_source=Jubna&utm_medium=Native&utm_campaign=jubna_trending)

?https://jubnaadserve.com/en/api/SoftRedirect)نم تاحرتقم

target=https://jubna.com)

�اضيأ كبجعي دق

 رطخأ عقوي 'ناغودرأ'
 هعضت ةيركسع ةركذم
 عم ةرشابم برح يف
'دياز نب'و 'يسيسلا'

 ريمأ نم لجاع ءارجإ
 تامجه دعب رطق
 عقاوم دض ةيكيرمأ
 ةيناريإلا تايشيليملا
قارعلا يف

..نوكسملا ئطاشلا
 رحبلا نم جرخي 'ناطيش'
 يف بعرلا ثبيو
(ويديف) ةيدوعسلا

 سيئر ..ةرم لوأل
 فرتعي 'دسألا ةموكح'
 ةيروسلا ةريللا رايهناب
 بابسألا حرشيو

 تانالعإ

نالعإلا اذه ضرع فاقيإ

 ؟نالعإلا اذه اذامل

(https://eldorar.com/node/146041?

utm_source=Jubna&utm_medium=Native&utm_campaign=jubna_trending)

(https://eldorar.com/node/146031?

utm_source=Jubna&utm_medium=Native&utm_campaign=jubna_trending)

(https://eldorar.com/node/145086?

utm_source=Jubna&utm_medium=Native&utm_campaign=jubna_trending)

(https://eldorar.com/node/145955?

utm_source=Jubna&utm_medium=Native&utm_campaign=jubna_trending)

?https://jubnaadserve.com/en/api/SoftRedirect)نم تاحرتقم

target=https://jubna.com)

 رطخأ عقوي 'ناغودرأ'
 هعضت ةيركسع ةركذم
 عم ةرشابم برح يف
'دياز نب'و 'يسيسلا'

 رسكي ينامع لوؤسم
 ةنطلسلا يف تمصلا
 عضو فشكيو
'سوباق ناطلسلا'

..نوكسملا ئطاشلا
 رحبلا نم جرخي 'ناطيش'
 يف بعرلا ثبيو
(ويديف) ةيدوعسلا

 اهلادبتساو 'هللا' فذح
 زهت ةثراك ..'ناطيشلا'ـب
 قلقلا ريثتو ةيدوعسلا
(ةروص)


