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"الوطنية للصحافة" تضع اللمسات األخيرة لمشروع تحويل"الوطنية للصحافة" تضع اللمسات األخيرة لمشروع تحويل
المؤسسات الصحفية القومية إلى "رقمية"المؤسسات الصحفية القومية إلى "رقمية"

14:01 | 31-8-2019

للصحافة الوطنية  الهيئة  رئيس  جبر  للصحافةكرم  الوطنية  الهيئة  رئيس  جبر  كرم 

繝輔か繝ｭ繝ｼ 9,667 Like 1 Share

محمد علي

تعكف الهيئة الوطنية للصحافة على االنتهاء من اللمسات األخيرة لمشروع تحويل المؤسسات
الصحفية القومية إلى الصحافة الرقمية، في مشروع ضخم يتم تنفيذه للمرة األولى بمشاركة
وزارة االتصاالت وكبريات الشركات، بما يسهم في إيجاد حلول جذرية ألزمات الصحافة الورقية

بحث
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كلمات البحث

(aspx.الهيئة-الوطنية-للصحافة/Search) الهيئة الوطنية للصحافة

(aspx.المؤسسات-الصحفية-القومية/Search) المؤسسات الصحفية القومية (aspx.محليات/Search) محليات

(aspx.أخبار/Search) أخبار

وزيادة معدالت التوزيع واإلعالنات.

(https://speakol.com)

قال بيان صادر عن الهيئة، إن اإلستراتيجية التي يجري االنتهاء منها اتبعتها كبريات الصحف في
العالم التي كانت تعاني من أزمات في التمويل والتوزيع، وتستهدف مسايرة الثورة التكنولوجية

الرابعة، ولحاقًا بالتطورات السريعة في مجال االتصاالت.

من المنتظر اإلعالن عن تفاصيل المشروع ومراحل تنفيذه في األسابيع القليلة المقبلة.

 (http://adserver.adtech.de/?adlink/1425.1/6650381/0/16/AdId=-3;BnId=0;itime=259421944;gdpr=0;)
(http://adserver.adtech.de/?adlink/1425.1/6650381/0/16/AdId=-3;BnId=0;itime=254098256;gdpr=0;)
(http://adserver.adtech.de/?adlink/1425.1/6650381/0/16/AdId=-3;BnId=0;itime=254098256;gdpr=0;)

((OuterMore/1/0.aspx)OuterMore/1/0.aspx) (OuterMore/1/0.aspx (OuterMore/1/0.aspx) ) أخبار الساعةأخبار الساعة

http://gate.ahram.org.eg/Search/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9.aspx
http://gate.ahram.org.eg/Search/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9.aspx
http://gate.ahram.org.eg/Search/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA.aspx
http://gate.ahram.org.eg/Search/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1.aspx
https://speakol.com/
http://adserver.adtech.de/?adlink/1425.1/6650381/0/16/AdId=-3;BnId=0;itime=259421944;gdpr=0;
http://adserver.adtech.de/?adlink/1425.1/6650381/0/16/AdId=-3;BnId=0;itime=254098256;gdpr=0;
http://adserver.adtech.de/?adlink/1425.1/6650381/0/16/AdId=-3;BnId=0;itime=254098256;gdpr=0;
http://gate.ahram.org.eg/OuterMore/1/0.aspx
http://gate.ahram.org.eg/OuterMore/1/0.aspx


(http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/44/258/2257947/-رياضة/أخبار/درب--أندية-وحقق-بطولتين-أبرز-محطات-رينيه
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درب درب 88 أندية وحقق بطولتين.. أبرز محطات رينيه فايلر المدير الفني الجديد لألهلي أندية وحقق بطولتين.. أبرز محطات رينيه فايلر المدير الفني الجديد لألهلي
(http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/44/258/2257947/-رياضة/أخبار/درب--أندية-وحقق-بطولتين-أبرز-محطات-رينيه
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"الوطنية للصحافة" تضع اللمسات األخيرة لمشروع تحويل المؤسسات الصحفية القومية إلى "رقمية""الوطنية للصحافة" تضع اللمسات األخيرة لمشروع تحويل المؤسسات الصحفية القومية إلى "رقمية"
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(aspx.بـطوكيو

"طوكيو" "طوكيو"مصر تنضم لمدرسة علوم الفضاء الدولية بـ مصر تنضم لمدرسة علوم الفضاء الدولية بـ
(http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/39/244/2257939/-محليات/أخبار/مصر-تنضم-لمدرسة-علوم-الفضاء-الدولية

(aspx.بـطوكيو

(http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/2257928/-شئون-سياسية/أخبار/انتصار-السيسي-تهنيء-الشعب-المصري
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انتصار السيسي تهنيء الشعب المصري بالعام الهجري الجديدانتصار السيسي تهنيء الشعب المصري بالعام الهجري الجديد
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(http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/44/258/2257903/-رياضة/أخبار/الرباع-أحمد-سعد-قصة-بطل-خرج-من-الساحة
(aspx.-الشعبية-إلى

الرباع أحمد سعد.. قصة بطل خرج من الساحة الشعبية إلى المحافل الدوليةالرباع أحمد سعد.. قصة بطل خرج من الساحة الشعبية إلى المحافل الدولية
(http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/44/258/2257903/-رياضة/أخبار/الرباع-أحمد-سعد-قصة-بطل-خرج-من-الساحة
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http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/44/258/2257903/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B9-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B3%D8%B9%D8%AF-%D9%82%D8%B5%D8%A9-%D8%A8%D8%B7%D9%84-%D8%AE%D8%B1%D8%AC-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/44/258/2257903/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B9-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B3%D8%B9%D8%AF-%D9%82%D8%B5%D8%A9-%D8%A8%D8%B7%D9%84-%D8%AE%D8%B1%D8%AC-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-.aspx
https://www.facebook.com/cascadiaisland/


(/https://www.facebook.com/IndoorsShow) 

https://www.office.xerox.com/campaigns/egy_versalink-b400-) 

(b405/eneg.html?CMP=BAC-vb405-alahram

(http://renault.com.eg/contact/salesenquiry.html?did=EG-25) 

األكثر قراءة
لألهلي فنيا  مديرا  فايلر  رينيه  السويسري  لألهليرسميا..  فنيا  مديرا  فايلر  رينيه  السويسري  رسميا.. 

((http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/44/258/2257890http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/44/258/2257890/رياضة/أخبار/رسميا-السويسري-رينيه-فايلر-مديرا-فنيا-/رياضة/أخبار/رسميا-السويسري-رينيه-فايلر-مديرا-فنيا-
((aspxaspx.لألهلي.لألهلي
عيد موعد  تحديد  جدل  تفاصيل  ويكشف  أحد..  من  إمالءات  نتلق  ولم  حاالت  في  المساجد  إزالة  يجوز  يحسمها:  عيدالمفتي  موعد  تحديد  جدل  تفاصيل  ويكشف  أحد..  من  إمالءات  نتلق  ولم  حاالت  في  المساجد  إزالة  يجوز  يحسمها:  المفتي 

الفطرالفطر

https://www.facebook.com/IndoorsShow/
https://www.office.xerox.com/campaigns/egy_versalink-b400-b405/eneg.html?CMP=BAC-vb405-alahram
http://renault.com.eg/contact/salesenquiry.html?did=EG-25
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/44/258/2257890/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3%D8%B1%D9%8A-%D8%B1%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%87-%D9%81%D8%A7%D9%8A%D9%84%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D8%A7-%D9%81%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/52/288/2257836/%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D9%81%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%AA%D9%8A-%D9%8A%D8%AD%D8%B3%D9%85%D9%87%D8%A7-%D9%8A%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D8%A5%D8%B2%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AC%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D9%84%D9%85-%D9%86%D8%AA%D9%84%D9%82.aspx


((http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/52/288/2257836http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/52/288/2257836/سوشيال-ميديا-وفضائيات/اخبار/المفتي-يحسمها-يجوز-/سوشيال-ميديا-وفضائيات/اخبار/المفتي-يحسمها-يجوز-
((aspxaspx.إزالة-المساجد-في-حاالت-ولم-نتلق.إزالة-المساجد-في-حاالت-ولم-نتلق

ثان" الثالثة "دور  المرحلة  لطالب  بالجامعات  القبول  رغبات  تسجيل  بدء  ثان"اليوم..  الثالثة "دور  المرحلة  لطالب  بالجامعات  القبول  رغبات  تسجيل  بدء  اليوم.. 

((http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/39/244/2257826http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/39/244/2257826/محليات/أخبار/اليوم-بدء-تسجيل-رغبات-القبول-/محليات/أخبار/اليوم-بدء-تسجيل-رغبات-القبول-
((aspxaspx.بالجامعات-لطالب-المرح.بالجامعات-لطالب-المرح

الخاص بالقطاع  للعاملين  محرم"  إجازة "أول  تتابع  العاملة"  الخاص"القوى  بالقطاع  للعاملين  محرم"  إجازة "أول  تتابع  العاملة"  "القوى 

((http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/39/244/2257853http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/39/244/2257853/محليات/أخبار/القوى-العاملة-تتابع-إجازة-أول-محرم-/محليات/أخبار/القوى-العاملة-تتابع-إجازة-أول-محرم-
((aspxaspx. .للعاملين-بالقطا للعاملين-بالقطا

اآللية الصرف  ماكينات  من  سبتمبر  معاشات  صرف  موعد  تعلن  اآللية"التضامن"  الصرف  ماكينات  من  سبتمبر  معاشات  صرف  موعد  تعلن  "التضامن" 

((http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/39/244/2257916http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/39/244/2257916/محليات/أخبار/التضامن-تعلن-موعد-صرف-معاشات-/محليات/أخبار/التضامن-تعلن-موعد-صرف-معاشات-
((aspxaspx.سبتمبر-من-ماكينات-الص.سبتمبر-من-ماكينات-الص

صينية بضائع  على  جديدة  جمركية  رسوما  األحد  سيفرض  أنه  يؤكد  صينيةترامب  بضائع  على  جديدة  جمركية  رسوما  األحد  سيفرض  أنه  يؤكد  ترامب 

((http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/54/287/2257835http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/54/287/2257835/عرب-وعالم/عالم/ترامب-يؤكد-أنه-سيفرض-األحد-/عرب-وعالم/عالم/ترامب-يؤكد-أنه-سيفرض-األحد-
((aspxaspx.-رسوما-جمركية-جديدة-على-.رسوما-جمركية-جديدة-على

للسعودية استعدادا  األوليمبي  المنتخب  قائمة  للسعوديةإعالن  استعدادا  األوليمبي  المنتخب  قائمة  إعالن 

((http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/44/258/2257837http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/44/258/2257837/رياضة/أخبار/إعالن-قائمة-المنتخب-األوليمبي-استعدادا-/رياضة/أخبار/إعالن-قائمة-المنتخب-األوليمبي-استعدادا-
((aspxaspx.للسعودية.للسعودية

لتويتر التنفيذي  الرئيس  دورسي  جاك  حساب  لتويتراختراق  التنفيذي  الرئيس  دورسي  جاك  حساب  اختراق 

((http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/34/217/2257832http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/34/217/2257832/منوعات/منوعات/اختراق-حساب-جاك-دورسي-الرئيس-/منوعات/منوعات/اختراق-حساب-جاك-دورسي-الرئيس-
((aspxaspx.التنفيذي-لتويتر.التنفيذي-لتويتر

ربانها على  عقوبات  وتفرض  السوداء  قائمتها  على  داريا  أدريان  اإليرانية  الناقلة  تدرج  ربانهاأمريكا  على  عقوبات  وتفرض  السوداء  قائمتها  على  داريا  أدريان  اإليرانية  الناقلة  تدرج  أمريكا 

((http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/54/287/2257831http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/54/287/2257831/عرب-وعالم/عالم/أمريكا-تدرج-الناقلة-اإليرانية-أدريان-/عرب-وعالم/عالم/أمريكا-تدرج-الناقلة-اإليرانية-أدريان-
((aspxaspx.داريا-على-قائ.داريا-على-قائ

الجديد التأمينات  قانون  في  التجارية  األعمال  أصحاب  عن  المعاش  قطع  الجديدحقيقة  التأمينات  قانون  في  التجارية  األعمال  أصحاب  عن  المعاش  قطع  حقيقة 

((http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/52/288/2257815http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/52/288/2257815/سوشيال-ميديا-وفضائيات/اخبار/حقيقة-قطع-المعاش-/سوشيال-ميديا-وفضائيات/اخبار/حقيقة-قطع-المعاش-
((aspxaspx.عن-أصحاب-األعمال-التجارية-في-قانو.عن-أصحاب-األعمال-التجارية-في-قانو

العاجلة للمحاكمة  اإلدمان  وعالج  مكافحة  بصندوق  نفسي  إخصائي  إحالة  اإلدارية:  العاجلةالنيابة  للمحاكمة  اإلدمان  وعالج  مكافحة  بصندوق  نفسي  إخصائي  إحالة  اإلدارية:  النيابة 

((http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/4/6/2257855http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/4/6/2257855/حـوادث/حوادث/النيابة-اإلدارية-إحالة-إخصائي-نفسي-/حـوادث/حوادث/النيابة-اإلدارية-إحالة-إخصائي-نفسي-
((aspxaspx.بصندوق-مكافحة-و.بصندوق-مكافحة-و

عليها تعرف  سبتمبر..  أول  من  شركة  عليها  تعرف  سبتمبر..  أول  من  شركة  بـ3131  عمل  فرصة  بـ  عمل  فرصة  توفر 42644264  العاملة"  توفر "القوى  العاملة"  "القوى 

((http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/39/244/2257852http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/39/244/2257852/محليات/أخبار/القوى-العاملة-توفر--فرصة-عمل-بـ-/محليات/أخبار/القوى-العاملة-توفر--فرصة-عمل-بـ-
((aspxaspx.شركة-من-أول-سبتمبر.شركة-من-أول-سبتمبر

http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/52/288/2257836/%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D9%81%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%AA%D9%8A-%D9%8A%D8%AD%D8%B3%D9%85%D9%87%D8%A7-%D9%8A%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D8%A5%D8%B2%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AC%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D9%84%D9%85-%D9%86%D8%AA%D9%84%D9%82.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/39/244/2257826/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A8%D8%AF%D8%A1-%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D8%B1%D8%BA%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AD.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/39/244/2257853/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A5%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A9-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%85-%D9%84%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/39/244/2257916/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%AF-%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%83%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/54/287/2257835/%D8%B9%D8%B1%D8%A8-%D9%88%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%A3%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%8A%D9%81%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%AF-%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%D8%A7-%D8%AC%D9%85%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/44/258/2257837/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/34/217/2257832/%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA/%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D8%AC%D8%A7%D9%83-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%8A-%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%8A%D8%AA%D8%B1.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/54/287/2257831/%D8%B9%D8%B1%D8%A8-%D9%88%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D9%82%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%82%D8%A7%D8%A6.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/52/288/2257815/%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D9%81%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B4-%D8%B9%D9%86-%D8%A3%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88.aspx
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