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 لتي نظمتهاتقرير حول الرحلة امليذانية 
 7152مارس  51بتاريخ  جلنة التشييذ جبمعية رجال األعمال املصريني

 اظعاٌقة اىالظة وعدؼـة االضؿصادؼة واٌـطؼة اىدؼدة اإلدارؼة اظعاصؿة ظزؼارة

ماظؿشققدمجبؿعقةمرجالماألسؿالماٌصرؼنيضاعتم مصؿحماهللمصوزيمغائبمرئقسمذبؾسماإلدارةممىـة برئادةماٌفـدسم/

م ماظؾفـة مورئقس م سؿل رحؾةبؿـظقم م مظؾؿـطؼةم ظؾؼوات اهلـددقة اهلقؽة عع باظؿـلققعقداغقة ماظعاعة مواهلقؽة اٌلؾقة

م: مزؼارةحقثممتم 2017 عارس 15 ومماألربعاءوذظكمؼاالضؿصادؼةمبؼـاةماظلوؼسم

 " العاملية اجلاللة مذينة  -بالعني السخنة  االقتصادية املنطقة - اجلذيذة اإلدارية العاصمة"

م ماظرحؾة  غؼؾة تعد اظيت اظؼوعقة اٌشروسات تؾك يف سظقؿة إنازات عن مت عا سؾى ضرب سن ظؾؿعرفمتمتـظقم

م إضؿصادؼة  اظـفضة يف اًاص اظؼطاع وعشارطة اٌؿاحة اإلدؿـؿارؼة اظػرص سؾى ظؾؿعرف وأؼضًا ،ةطؾريودقاحقة

م.محاظقًا اىارؼة اظعؿراغقة

تعؿلمذرطةمم65وػممميـؾواموممـؾقفمموطؾارمرجالماألسؿالمعنماظلادةمأسضاءماىؿعقةمم140وضدمذاركميفماظرحؾةمسبوم

مب مضطاع موسؾىمرأدفا ماهلاعة ماظؼطاساتماالضؿصادؼة مؽاصة مواظؾـاء مواألمسـتماظؿشققد مواظؿؿوؼل ماظعؼاريمواظؾـوك واظؿطوؼر

مػيمطؿامؼؾيم:مووشريػامعنماظؼطاساتماالضؿصادؼةماهلاعةماٌؼاوالتماظطاضةمووواظػـادقمواإلدؿشاراتماهلـددقةمواظلقاحةم

 S.I.Kمظؾؿؼاوالتمواظدؼؽورمواألثاثم  Top Businessم

 ماألعريمظإلدؿـؿارمواظؿـؿقةماظعؼارؼةم BDO ممخاظدموذرطاه

 مأووكموودمجروبمظؾؿفارة مإؼرامظؾؿـؿقةماظعؿراغقة

 ماظلؾعمأتوعوتقف ماظشاصعيمصود

 ممةقساـصظامتاراؿـؿدإلظاظشرطةماظلعودؼةماٌصرؼةم مطةماظعربقةمظؾؾـاءموماإلغشاءراظش

 آيمأؼهمديمديماظؼابضة  ايمديمأسمظؾطاضةمواٌؼاوالت 

 بدرانمظؾؿصؿقؿاتمواإلدؿشاراتماهلـددقة  ماظزراسقةاظؾلؿانمظؾؿعؿريمواظؿـؿقةم

 مإجييمعار
 ماظؼاػرةمظإلدؿـؿاراتمواظؿـؿقة

 ممماظؾفاءمظؾؿؼاوالتمشممم
 ماًرباتمظؾؿـؿقةماظعؿراغقة

 متاميريؼومتؽـوظوجيماجيقؾ
 ماًؾقجمظؾؿطوؼرماظعؼاري

 اٌرطزماهلـدديماالدؿشاري  ماٌصرؼةمٌعاىةماظلوائلمواظغازات

 ماٌصرؼنيميفماًارجمظألدؿـؿارمواظؿـؿقة ماإلدؿشاريماإلصرؼؼيٌؽؿبما

 ماٌؾؿؼىماظعربيمظإلدؿـؿارماظعؼاري مبـكماظؿعؿريمواإلدؽانمم

 بؾومدؽايمظالدؿـؿاراتماظلقاحقة 

 

 مبـكمعصرم

 بـكمتـؿقةماظصادرات  بقتماًربةمظالدؿشارات  

 بقؿاماجيقؾتمظؾؿـؿقةماظعؿراغقة  ذياسةماٌفـددنيماإلدؿشارؼنيمECGم

 محؿشؾلوتمظؾؿفارةماظدوظقة ماظؽرتوغقؽسمدوتمطوم

 مخضريمجروبم ماألراضيممتطوؼرمعصرمظالدؿـؿارماظلقاحيموادؿصالحتطوؼرمعصرم

 مرحياغةمػوتؾزمآغدمرؼزورتس مداٌقةمظؾؿشققد

 متقؿانمعصرمظألمسـت جراغدمبالزامظإلدؿـؿارماظعؼاريمLAMIRADA 

 دظةماإلدؿـؿاراتماظعؼارؼة  طابليمظؾدػاغاتم 

 صـادقمحدائقماألػرام  مظؾؿالحةمواظؿفارةمصاروظؽس

 عؾاغيمظؾؿطوؼرماظعؼاري  معازنمجروبماجيقؾت
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 مطقـدطسمإغرتغاذقوغالمإجيقؾت مذبؿوسةماظعربي

 ذبؿوسةمIPGظؾكدعاتم  مذبؿوسةمآيمطقومظالدؿشاراتماإلدارؼة

 مذبؿوسةماٌعزماظؼابضةم مذبؿوسةمذرطاتمدرة

 ماظلقاحقةمواٌـؿفعاتمظؾػـادقمظالدؿـؿارمبؾؾعمذرطاتمذبؿوسة ذبؿوسةمعالطوماظقؿارماغرتغاذقوغال 

 ذبؿوسةمذرطاتمدعدماظدؼن  معطاوعمجروبمظالدؿـؿارماظعؼارى

 معػقدمظؾدؼؽورمواٌؼاوالت مداعرتؼدم–عؽؿبمم.ممسريمصفؿيم

 عؽؿبماٌفـدسماإلدؿشاريمحلنيمصؾور  معقؿشقلمجوغقورمظؾؿالحةمواالدؿـؿار

 عقديمغقدز  ماالدؿـؿارماظعؼاريوعقـامظالدؿشاراتم

 ممػاوسمظؾؿؼاوالتمغقو

م:مموصؼًامظؾربغاعجماظؿاظيماظرحؾةتممتضدمو

م:مدؼدةمارةمعقداغقةمظؾعاصؿةماإلدارؼةماىزؼمتتمأواًلم

،مطؿامضاممممـلماهلقؽةماهلـددقةمظؾؼواتموماٌكططات ,حقثممتماظؿعرفمسؾىمدبطقطماٌوضعمعنمواضعمبعضماًرائطم

مٌ ماظؽاعل مباظشرح مااٌلؾقة مكطط موررؼؼة ماإلدؿـؿار مطقػقة محول مايضور مإدؿػلارات مطاصة مسؾى مواظرد ررحمٌوضع

متمإظؼاءماظضوءمسؾىماٌعؾوعاتماظؿاظقةممحقثطؿامصؿحمبابماألدؽؾةمواإلدؿػلاراتمعنمضؾلماٌشارطنيم،مباٌـطؼةماألراضيم

م:م

 جاريمإغشاءمصـدقماٌادةمومتمإغشاءماٌطارموػومحاظقًامجاػزمظؾؿشغقلمباظـلؾةمظؾؿشروساتماظيتممتمإنازػامباظػعلمصؼدم

مجاريمإغشاءمحيماظوزاراتمم.أؼضًامجدًام،مومبلاحةمضكؿةمظؾؼواتماٌلؾقةم

 ضطعمأراضيم.م9ذرطةمتؿـاصسمسؾىمم15صدانموجاريماظرتدقةمعنمخاللمم1400باظـلؾةمٌـطؼةماٌطورؼنمػـاكمررحمل 

 بنمزاؼدماظشؿاظيمواىـوبيممماظطرقميفماٌرحؾةماألوديمعـفامربورمربؿدطممعربعمعنمم70متـػقذمباظـلؾةمظؾطرقمصؼدممتم

 وربورماألعلموربورماٌلؿؼؾلمم

 تـػقذمربطةمطفرباءمسؾىمعرحؾؿنيممتمباظػعلم 

 اظؽـدؼةماألٌاغقةمواظلوؼدؼةمتلؾؿتماىاععاتمضطعماألراضيماًاصةمبفامٌواصؾةماظؾـاءموػيماىاععةم. 

 70اظعامم.ماعماالسؿالط%مًدعةمض30معـفامماٌعؾوعاتمةتغطيمبشؾؽنماٌدؼـةمع%م 

 40معنماظطرقمزبصصةمظؾؿشاةمواظدراجاتم% 

 عؾقونمصرصةمسؿلممم3.5موتوصرموحدةمدؽـقةممعؾقونم1.5عؾقونمغلؿةموتوصرمم6.5اٌدؼـةمتلؿوسبمم 

 عؽعبممعرتمم15عنماٌلاحاتماًضراءممدغصقبماظػرم. 

م

م:ماٌـطؼةماالضؿصادؼةمباظعنيماظلكـةثاغقًامزؼارةم

تعدماظيتمبفاموطؼةمواإلجراءاتماٌؿؾعةممظإلدؿـؿارمدؿـؿارميفماٌـطقػقةماإلحقثممتماإلدؿؿاعمإديمسرضمتػصقؾيمحولمم

م معنماظؿعاضدمسؾىممباظػعلمحقثممتعـطؼةمجاػزةمظالدؿـؿار، دؿطاستمأنمتلؿؼطبمصاٌـطؼةمإاألراضىمغلؾةمطؾريةمجدًا

معنماٌ محقثممشروساتماظعؿالضةميفماظصـاساتماظـؼقؾةسدًدا ماالضؿصادؼةمدبططمإلضاعةمذبؿؿعاتمعؿؽاعؾةم، أنماٌـطؼة

أنمػـاكمذرطاتمسؿالضةممطؿاتؿضؿنمحقاةمطاعؾةممبامصقفامعنمعدارسموعلؿشػقاتموعالسبموعراطزمحبـقةموعراطزمتدرؼؾقة،م

،مطؿامموإغشاءموحداتمسؼارؼةمظلؽنماظعؿاظةماٌؿواجدةمملمتؽؿفمبإضاعةمعشروساتمصقلبموإمنامضاعتمبؿـؿقةمعـارقمطاعؾة

ومتمصؿحمبابماظؿؼدممواظذيمميؿدمحؿىمذفرمإبرؼلممؼوظقوماٌؼؾلخاللمذفرمنماظلػنمؼبدءمعشروعمظؿؿومتتماإلذارةمإديم

اظعرضممإدمموإسالنماٌؼدعة،ماظعروضيمطاصةمؼؾتدقؿمماٌؼؾلمأعاممذيقعماظشرطاتماظيتمترشبميفمدخولمػذاماظـشاطم،مطؿام

اٌـطؼةمإالمارميفمنمظالدؿـؿؼاٌلؿـؿرمعنمطؾري سروضًامتؿؾؼاػاماهلقؽةمعنمسددموػـاكمباظػعلمماٌشروعمخاللمذاتماظشفر،ماظػائزمبفذا
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ممباإلسالنمسـفامتلؿحةمتؾكماظعؼودمالمؼأنمدر نمؼاممأحدماٌطورقشفدماظػرتةماٌؼؾؾةمضوعنماٌـؿظرمأنمتإالميفماظوضتماٌـادب،

عدمػذاماظؼطاعمؼم ةمظؾؿشروساتماظصغرية،مودقؿمماإلسالنمسنمتػاصقؾفا،محقثقاالمساسقؾعدؼـةمةميفمقبؿدذنيمعـطؼةمصـاساظصـاسقنيم

ضيميفماٌـطؼةماردعارماألألمأعامباظـلؾةةمظؾؿشروساتماٌؿودطةمواظؽؾرية.مؼعماظصـاساتماٌغذقعنماظؼطاساتماٌفؿةماظيتمتؼدممذي

مبمةؼاالضؿصاد مترتاوح مدوالرصفي مادوالرم3ومني مت ماٌربع ماظصـاسظؾؿرت ماٌـطؼة ممتقز مقحلب ماٌكصصةماألرضممتقزمذظكوطة

م.ظؾؿشروسات

م

اتمؾطؾةموإدؿعراضمطاصةماظٌـاضشمذفرمطلمعرةمجيؿؿعماهلقؽةمإدارةمذبؾسمأنأعامخبصوصمإجراءاتماظؿأدقسمصؿمماظؿأطقدمسؾىم

،ماتفمؾنمواظـظرميفمرؾؼضيمظؾؿلؿـؿراخصصؿفاماهلقؽةمٌـحماألرظؾفـةماظيتميمن،مصضالمسنماجؿؿاعمغصفمذفرؼاٌلؿـؿرب  اًاصة

ماظؿأدقسم مؼؿم ماظؾقاغاتماظالزعة مإدؿؽؿالمطاصة مصؼطموويفمحاظة مأؼام مإجرخاللمثالثة مظؿعزاػو مسؾيمغػلفا ماهلقؽة مضطعؿه معـاخمؼء ز

مم.االدؿـؿار

 
 

مإديم ممتتماإلذارة مطؿا مذاعؾة معنمأسؿالموإجراءاتمإصالحقة مجيريمحاظًقا مرجالماألسؿالمواٌلؿـؿرؼنمسؾىمتورنيمعا تلاسد

ادؿـؿاراتفمميفماٌـطؼة،مصاهلقؽةمتعؿلمسؾىمدفوظةمأداءماألسؿال،معنمخاللمعوزفمادؿؼؾالماظطؾؾاتمباهلقؽةمواظذيمميـلمطاصةم

ظؿـوعمواٌوضعماٌـطؼةممتؿؾكمعنماٌؼوعاتمعنماحقثمأنمماظوزاراتموظهمدؾطاتمإغفاءماإلجراءاتممبامؼؿػقمععماظؼواغنيماٌصرؼة

موطربماٌلاحةمعامجيعؾفامعرذقةمبؼوةمٌـاصلةماٌـارقماالضؿصادؼةماظعاٌقةمطؿامػومزبططمهلا.

م

ةمعشروعمإسادمإظؼاءماظضوءمسؾىمبعضماٌشروساتمعـفاممتمثمممتماظؼقاممجبوظةمدرؼعةميفمعـطؼةماٌطورؼنماظعؼارؼنيمحقثم

اٌصاغعماظصـاسقةماظـاوةمسنمسؿؾقةماظؿصـقعميفممؼؿممإدؿكدامماٌكؾػاتمواظذيمعنمخالظهاظؿدوؼرممباٌـطؼةماإلضؿصادؼةم

معادةماظزغكمعـفامم.موإسادةمتدوؼرػاممإلدؿكراج

إدؿريادممةحبقثمتلفلمسؿؾق،سنمعـطؼةماٌصاغعممطقؾومعرتمم10معدةمحواظيمؾعدؼاظعنيماظلكـةمءمطؿاممتماظؿوضقحمبأنمعقـا

ممعؽوغاتموعلؿؾزعاتماإلغؿاجمظؿؾكماٌصاغع ميفمغػسمؼومموصوهلا مصإنمسؿؾقاتموسؾىماىاغبماآلم،وايصولمسؾقفا خر

متؾكماٌصاغعم مٌـؿفاتم موباظؿاظيمم،اظؿصدؼر معنماظؿصـقع ماإلغؿفاء متؿمميفمغػسمؼوم مؼؿم ماظوضتمواٌالميفمال إػدار

وإجراءماظؽشفماألعينممحقثمأنماياوؼاتمؼؿممصقصفا،باإلضاصةمإديماٌقزةماىؿرطقةمباٌقـاءمم،سؿؾقاتماظـؼلماظطوؼؾةمم

مداخلمأرضماٌصـع مخم،سؾقفا مباإلضاصةمإديموجودمضطار مظـؼلماظؾضائعم، ماٌقـاء مظؾاصممبـطؼة مباظـلؾة خرمفاغبماآلأعا

ـادبمظؾعؿاظةمباٌـطؼةموذظكمحؿىمؼؿممتوصريماظلؽنماٌ،ظؾؿـطؼةماإلضؿصادؼةمػومعـطؼةمدؽـقةموعـارقمعـؿفعاتمباظؽاعلم

ممقؽةماظعاعةمظؾؿـطؼةماإلضؿصادؼةماهلموتؼومم،ممماظصـاسقة أؼضًاممباظؿعاونمععماٌطورؼنماظعؼارؼنيمإلغشاءمعـارقمدقاحقةحاظقًا

ععمإحدىماالتػاقمباظػعلموضدممتم،مTime Shareحبقثمؼؿممإغشاءمعـؿفعاتمدقاحقةمبـظاممم،مداخلماٌـطؼةماإلضؿصادؼةم

ممعنماٌطورؼنماظصقـقنيمحؿىماآلننيإثـمـقةمصقوجدمبفاأعامسنماٌـطؼةماظصق،اظشرطاتماظؽربىمظؾؾدءميفماظرتوؼجمظذظك

متمتـؿقؿفممباظؽاعلممعربعمطمم6واظيتممتؾكمعلاحةمظشرطةماٌصرؼةماظصقـقةموػىمعنمأوائلماٌطورؼنمباٌـطؼةمامعـفؿا

ظؾؿطوؼرماظعؼاريمبفامعـطؼةمصـاسقةمودؽـقةموصـدقمطؾريمترصقفيموأغشطةمم TIDAوذرطةمم،مبصـاساتمعؿـوسةموسؿاراتمدؽـقة

عصـعمذوذيممظؾػاؼربمجالسموػوم،ولمعدؼـةمعالػيميفمعدؼـةماظلوؼسمترصقفقةمطؾريةموػىمتعدمأيمترصقفقةموعدؼـةمعالػ

خاصةمػامموجقدمجدًاممنوذجممممامجيعؾهعنمأطربماٌصاغعممبـطؼةماظشرقماألودطمواظذيمبدأماظعؿلميفماٌـطؼةمباظػعلم

مظؾؿزاؼاماىؿرطقةماظيتمتؼدممعنمخاللمعقـاءماظعنيماظلكـة.باظـلؾةم
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أعام،ممبـكمضـاةماظلوؼسواٌصرفماٌؿقدموؾـوكمواظيتمتضممطربىماظؾـوكمعـفاماظؾـكماألػؾيماٌصريمظؾطؿامتوجدمعـطؼةم

اٌـارقمباظؽاعلمحبقثمميؽنمظؾؿشارؼعمانمتؾدأماظعؿلممبرتصققمباظػعلمضاعواضدماٌطورؼنمفؿقعمصسنمسؿؾقاتماظرتصققم

عـطؼةماظؿطوؼرماظعؼاريممؼؿؼدمماٌطورمبطؾبممظؾفقؽةمحبقثمؼؿممسرضهمسؾىمذبؾسمإدارةماهلقؽةمػيم،مصصورماظؿعاضداًاصم

م.وعنمثممبدءماظعؿلمصعؾقًامواٌواصؼةمسؾقهم

م مؼوجد مباٌـطؼة معنمأطربمعصأؼضًا موػو ماظعؿاظةعصـعمدرياعقكمطؾقوباترا موسدد مباٌـطؼة بهمماغعماظلرياعقكماٌوجودة

م.ذرطةماظلوؼسمظؾؿـؿقةماظصـاسقةموػىمعنمأطربمذرطاتماظصـاساتماظؾرتوطقؿاوؼةمطؿامتوجدم،ممساعلم4000متػوقم

مغلؾقةؼعطيميفماٌـطؼةمنماٌطورماٌصريمإ اٌطورماٌصريممحقثمأنممبـطؼةمسنماٌطورماألجـيبممظؾؿلؿـؿرمعزاؼا

وػومأعرمشريمعطروحميفمحاظةماٌطورماألجـيبم/مظؾؿرتممم1400م–م1300ؿودطمدعرممباألرضماٌلؿـؿرمؿؾكمؼؿميؽنمأنم

م، مبـظام ماألرض مميـح ماظذي ماإلحق مغؿػاع مصؼط ماإلجيار ماهلقؽةأو متؼوم م)م.طؿا معن مظؾعؿقل ماٌلاسدة ماٌراصقمبؿؼدؼم

مممشرطةم.ظمًادلؤةمإذامملمؼؽنمعاألوراقماظؼاغوغقو

شؿالمشربمبرئقسمذبؾسممإدارةمذرطةماظلوؼسمظؾؿـؿقةماظصـاسقةمم–سؿرومحلبماهللمظؾفوظةماظلقدماٌفـدسم/ممطؿامإغضم

،مإضاصةمإديمضطاساتمصـاسقةميفماٌـطؼةمعـفامايدؼدمواظلرياعقكممةأربع،محقثمأذارمأغهمتوجدمعـطؼةمخؾقجماظلوؼسم

اٌقاهمواظؽفرباءمباإلضاصةمإديموجودمجزؼرةمعنمصاغعممعرتموسؾىماظقؿنيمواظشؿالماٌراصقمظؾؿم72وجودمذارعممبلاحةمم

ؾكماٌراصقمألؼهمطاصةماٌراصقماظرئقلقةمظؿؾكماظصـاساتمطؿامميؽنمعدمتطؿامتؿوصرماظطؾقعيم،مباظودطموػىمعـطؼةماظغازم

مب مؼؿممإغشائفا مػـاكماٌـطؼةمعصاغعمجدؼدة مأؼضًا مسدةمصـاساتمصرسقةميفماٌـطؼة، متػرستمعـفا ممصـاساتمأدادقة طؿام،

م م، مأنمؼوجدمتؽاعلمبنيماظصـاساتمباٌـطؼة مطؿا م مماإلغؿاجمباظػعلميفممتبدأضدممSiemensذرطة مإضاصة م7إديموجودم،

تطؾققماٌعاؼريماظؾقؽقةميفمععمظػقممباٌـطؼةمصـاسةمابـفامترطقامأٌاغقامإعاراتمظقؾقام،مطؿامؼؿمماظعؿلمعصاغعمظلؾعمدولمع

اظؿأطقدمبأنمػـاكم،مطؿاممتمخاللماظزؼارةمطاصةمأوتوبقلاتماظـؼلماظعاممظؿصـقعممم GB Autoعصـعموأؼضًامؼوجدمتؾكماظصـاسةم

 .تطفريمظألظغاممورياؼةمعنماظلقولميفماٌـطؼةم

م

مثاظـًامزؼارةمعدؼـةماىالظةماظعاٌقةم:م

مبإدارتفاحقثممتماظؿعرفمسنمضربمسؾىمعوضعم ماظيتمتؼوم ماىالظة ممعدؼـة مظؾؼواتماٌلؾقة ماهلـددقة ؼؼوممحقثماإلدارة

ماٌشروعمعنم٠١٣حقثممتماالغؿفاءمعنمحواظيمم،٠١١٣مبـلؾةممورـقةمذرطةم٥٥ذػاماآلالفمعنماظعؿالمواٌفـددني،موقبؿـػ

مؼضامماٌلؽوظونمبؿؼدوضدممساٌقةمعواصػاتمذاتمخاظصةمربؾقةمخباعات غهمدقؿممعوضقنيمأممذرحموافمظوصدمرجالماألسؿال،

 ة،مقاتماظعاٌؼاٌلؿومصضلألمصؼًاماٌشروعمو  ةمربرتصةمدؿفعلمخدعاتإدارمةرطحلمتشققدهمإظيمذاعدماالغؿفاءمعنمعربمإدـادماٌشروع

مو مىمخطواتمتـػقذتلري موصؼًا موعشرتاٌشروع مبنيفوداتمعؿؽاعؾة مودؿقاهلـددماهلقؽةمطة مظؾؼواتماٌلؾقة ممةة ماتطاظشرمطربىمعن

ميم.عززمعنمتشغقلمومنومػذاماظؼطاعمايقوؼ  ارنمععفاممماؾنماظعمتعؿلماظيتمترطاواظؾـاء،ماظيمجاغبماظشمةميفمضطاعماظؿشققدرؼاٌص

م

ؼوغقو"ماظذيمؼربطمعنمبوردعقدموحؿىمبـىمم30ذقمررؼقماهلضؾةمظقؽونمأحدمذراؼنيمربورم"مؼؿممعنمخاللماٌشروعم

موذظكمماظيتمتربطمطلمرباصظاتماىؿفورؼةمدوؼفمضؿنمخطةمممراتماظؿـؿقةمواحملاورماالدرتاتقفقة م٠٠١عنماظؽقؾوم،

اظذيمماىدؼد"ماىالظةمػضؾة"مررؼقمععاملمظؿظفر"محفولموادي"مغػقمعنموباظؿقدؼد"ماظلكـةماظعني"ماظؼاػرةمبطرؼق

ماألوديماظؼدؼم،"ماظلكـة"مررؼقمإديموصؾؿانمعـهمخيرجمأنماٌؼررموعنمطقؾو،م١٨واظزسػراغةمبطولم اظعنيماظلكـة ؼربطمبني

http://www.masrawy.com/News/Tag-search/19115/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%A9#bodykeywords
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معنمتؼرؼؾًام١٥٣مبـلؾةمطقؾوم٠٥متـػقذمومتمطقؾو،م٠١مبطول"معؾقةموادى"مصىمواظـاغقةمطقؾوم٠٠مبطول"ماظدرجمأبومرأس"ممبـطؼة

 .اظطرؼق

مباظؽاعلموذبفزةمخيتم٨١٢"عـؿفعماىالظةماظلقاحيماظعاٌي"مؼضممعدؼـةمعارؼـامظؾقكوتمواظعائؿاتمظؿـاديمزائرؼفا،موبفام

مومايدودميرسمعؼرموبفامبه،مؼأتيمأنمممؽنمخيتمأطربموتلؿوسبماًارج،معنمؼأتيمأنمدائحمأيموؼلؿطقعمعرتم٥٥موسؿؼفا

م.دقاحيموممشيمطاصقفاتموعـطؼةمظؾؿؿوؼنموعؼرمظؾفؿاركمآخرمعؾـى

وؼوجدمبفامأؼضامعـطؼةماىوغةموػىمعـطؼةمطؾريةميفمضؾبماٌـؿفعموبفامربالتموارؼةموطاصقفاتموممشيمدقاحيمظؽىم

متؾيبمعؿطؾؾاتماظلقاح.

وفقزػامسؾىمأحدثمرراز،موصاظةمجاريممظؾلقـؿا،مدورم١وصىمغػسماٌؽانمؼوجدماٌرطزماظؿفاريمواٌرطزماظرتصقفيمؼضمم

موداحةماحؿػاالتم موذبؿعمظؾؿطاسممؼوجدمبهمصاظةمظالجؿؿاساتمواٌؤمترات، موصاظةماظعابمصقدؼو، ظؾؿزحؾقمسؾىماىؾقد،

ماظودط مصى معارطتموغاصورة مموػاؼرب مطؿا م، معن مؼؿؽون مداحؾي مصـدق ماٌشروع معؾققمصـدضقةمالقصم٨١ومشرصة،م٨٢٠ؼضم

أعاماظػـدقماىؾؾيمؼؿؽونمعنم،مممنوذجم٨مسنمسؾارةمذاظقةم٢٩رة،موعؾاذمساظؾقرمباظػـدقمعؾققمأممنوذجمذاظقهم٨١ومباظػـدق،

م،موطلماٌـطؼةمالغدمدؽقبموحبرياتمعائقة.VIPصؾلمم١عصؿؿةمظؽىمتطلمذيقعفامسؾىماظؾقر،مومشرصةم١١٢

م ماٌشروع مؼضم مطؿؾوغدمروؼال"موعـؿفعمصقال،م١١طؿا موؼوجدممالصقم٠١مباذياديمعلؿوؼاتم٩نمعلاربمسمسؾارة" وذاظقة،

م٩٩٥مارتػاعمسؾىمباظؽاعلمباظزجاجمذبفزمعـفاموجزءمطابقـةم٢موبهمطقؾوم٨.٥أراضيمعلؿـؿرؼن،موؼوجدم"تؾقػرؼك"مسؾىمعلارم

ماىالظةمعدؼـةموؼوجدمظؾعفل،مممشيمبهمجؾؾيموطورغقشمعلفد،مؼوجدمطؿاماألودط،ماظشرقمصى"متؾقػرؼك"مأطربموؼعؿربمعرت

مومجاععةماٌؾكمسؾداهلل اسؾقفموؼؼاممصدان،ماظفم٠٠.٥معلاحةمسؾىماظعاٌقة اظلعودىماألٌاغي،مملؿشػياٌبنمسؾداظعزؼز،

م.اٌدؼـةمعنم٩١٣محواديمانازممتمادؿـؿارىموجزءمدقاحقةمضريموجزءمطقؾوم٠وممشيمدقاحىمحواديم

م٠١ؼضمماٌشروعمأؼضام"عدؼـةماظعاعؾنيمباٌـؿفع"مخاصةمأنمحفمماظعؿاظةماٌكططمهلممباظعؿلمداخلماٌـؿفعمحواديم

ماظعاعؾنيممذئموطلموطاصقفاتموعلؿشػيمعدارسمبفامهلامعؿؽاعؾةمعدؼـةماغشاءمؼؿممظذظكمساعل،ماالف مذيقع حؿىمؼلؿؼر

مباٌدؼـة.

محواديمانازمومتمظؾؿؾقت،موعوتقالتمدؾاحة،مرياعاتم١ومظعؾةم٠١وؼوجدمعدؼـةماالظعابماٌائقةم"األطوامبارك"مسؾارةمسنم

ماخرىم١وماظصرفمٌقاهمععاىةمربطاتم١وماظلقول،مٌواجفةمددودم١وماٌـؿفعمدقلمغفرمذبرىماغشاءموؼؿممعـفا،م١١٣

ماهماظؾقر،موجراجمدقاراتمطؾري.عقمٌعاىة

مؼوممماظطرؼقماىدؼدمىؾلماىالظةماظذيمودقؿممإصؿؿاح م إبرؼلمم25تؼوممبإغشاءهماهلقؽةماهلـددقةمظؾؼواتماٌلؾقةمرمسقًا

مودقواصػاتمساٌمب تشققدهواظذيممتمم2017 معوازقؽوة، مظؾطرمًاؼن مؼماظلاحؾيمحقثؼق اذرةمؾاظوصولمعمإديممفدفأغه

مقةم.ٌدؼـةماىالظةماظعاٌ

عمبعضماظلادةماٌشارطنيمعنمأسضاءمذبؾسمإدارةماىؿعقةمواألسضاءموسؾىمػاعشماظرحؾةممتمإجراءمبعضمايواراتمع

موذظكمسؾىماظـقوماظؿاظيم:ممورجالماألسؿال

م مواٌفـدسمصؿحماهللمصوزىمأوضح مغائبمرئقسمذبؾسماإلدارة ماظؿشققدمجبؿعقة إنممرجالماألسؿالماٌصرؼني:رئقسمىـة

ووضعمزبططماٌدؼـةمواظػرصم اٌلؿـؿرؼنمٌلوامخاللماظزؼارةماإلعؽاغاتمواظػرصماالدؿـؿارؼةماٌؿاحةمباٌشروساتماظؼوعقة

مصىماٌشروساتماظؼوعقةم مبايصولمسؾىمصرصمادؿـؿارؼة ماظؽربىمعـفم ماظشرحية مإديماػؿؿام معشريًا ماٌلؿـؿرؼن، مراوظة أعام

مأطدم مطؿا ٌلؿـؿرؼنمصىمػذهماٌشروساتمخاصةمأنمعنماأنماظػرتةماٌؼؾؾةمدؿشفدمعشارطةمضوؼةمماٌـػذةمعنمضؾلماظدوظةم،

محقثمؼرتضبماٌلؿـؿرونمررحماألراضىماىدؼدةمباظعاصؿةماالدارؼةماىدؼدةدماألطربمؼضممضطاساتمعؿـوسةمىمؼعاظوصدمـماظذ

مأنم اظزؼارةمتعدمرداظةمواضقةمظؾؿلؿـؿرؼنماظورـقني،موأنماظدوظةمتلعىمظؿفقؽةمعـاخمجاذبموصرصمادؿـؿارؼةمتعززمعنممعشريًا

م  ضدرةماالضؿصادمسؾىماظـؿو وضوحمخطةمايؽوعةمواظربغاعجماظزعـىماحملددمظؿـؿقةمطلمعشروعممأػؿقةأذارمدقادتهمإديمطؿا
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مإديمأػؿقةمدصعماظؿـؿقةموعـعماظؿلؼقعم مالصؿا ماظؾـوكمظدصعمسؿؾقاتماظؿـؿقةمإضاصةمإديمضرورةموعـطؼة، وخاصةمأنم تػعقلمدور

اظلرسةماٌشارطنيميفماظرحؾةمٌسمذيقعمحقثماظػرتةماٌؼؾؾةمدؿشفدمعشارطةمضوؼةمظؾؿلؿـؿرؼنمصىمػذهماٌشروساتمخاصةم

مظؾؿلؿـؿرؼنم مواضقة مرداظة متعد ماظزؼارة مإديمأن معـوػًا ماظـظري معـؼطع ماسفابا مالضت مواظؿى ماٌشروسات مػذه مبفا متلري اظؿى

ماظورـني،مأنماظدوظةمتلعىمظؿفقؽةمعـاخمجاذبموصرصمادؿـؿارؼةمتعززمعنمضدرةماالضؿصادمسؾىماظـؿو.

مأ مأذار مسؾىمأرضطؿا ممتمانازه معا مواٌـطؼةممن ماظعاٌقة ماىالظة موعدؼـة ماىدؼدة ماإلدارؼة معنمعشروساتماظعاصؿة اظواضع

علاغدةمذيعقةمرجالم،معؤطدًاممؼعدمغؼؾةماضؿصادؼةمودقاحقةمطؾريةاالضؿصادؼةمبؼـاةماظلوؼسموعامذفدهموصدماىؿعقةمصىماظزؼارةم

مجيرى مواظؿى ماظدوظة متؾـؿفا ماظؿى ماظؼوعقة ماٌصرؼنيمظؾؿشروسات ماًاصمؼؿطؾعمماألسؿال ماظؼطاع مأن معضقػًا محاظقًا، تـػقذػا

مٌلاغدةماظدوظةمصىماٌشارطةمصىمتـػقذمتؾكماٌشروساتمواٌشارطةمصىمهؼققماظـفضةماظعؿراغقةماىارؼةمحاظقا.

سؾىمأنماػؿؿاممذيعقةمرجالماألسؿالماٌصرؼنيمباظؿعرفممأعنيماظصـدوقمورئقسمىـةماٌاظقةمباىؿعقةأطدماظدطؿورمرهمخاظدم

ماٌـطؼةم مصى مظػرصماالدؿـؿار مواالدؿؿاع ماىدؼدة ماإلدارؼة ماظعاصؿة معشروسات معن ماظواضع مأرض مسؾى متـػقذه ممت معا آخر

اظزؼارةمتؤطدمأػؿقةم،معوضقًامأنممغدتفامظؾؿشروساتماظؼوعقةمباظدوظةاالضؿصادؼةمظؼـاةماظلوؼسمؼعؽسمعدىماػؿؿامماىؿعقةموعلا

شارطةمصىمتـػقذماٌشروساتم،موإػؿؿاعةمباٌمضوؼةمظؾدوظةمسؾىمجاػزؼةماظؼطاعماًاصمعاممتمانازهمباٌشروعموهؿلمرداظة

 .ؼربزمرداظةماظدوظةمصىمدعقفامسبومتفقؽةمعـاخماألسؿالموهؼققماظؿـؿقةماالضؿصادؼةطؿاماظؼوعقةم

مأنماظزؼأطدماٌفـدسمحلنماظشاصعىمسضومذبؾسمإدارةماىؿعقةمورئقسمذبؾسماالسؿالماٌصرىماظروعاغى ٌقداغقةمارةما،

،مطؿامأضافمأنممتماظؾـقةماظؿقؿقةمبفذهماٌشروساتاظورـنيمظضخمادؿـؿاراتمجدؼدةمصورماغؿفاءمسؿؾقامحػزتمػؿمماٌلؿـؿرؼن

م مؼعدمحاصزاماخرماٌشارطنيمٌلوا عنمخاللماظزؼارةماإلصرارمسؾىماالغؿفاءمعنمتؾكماٌشروساتمضؾلمعواسقدػاماحملددةممما

مسؿؾقصمادؿـؿاراتمجدؼدةظؾؿلؿـؿرؼنمسؾىمضخم ماغؿفاء ماٌشروساور مبفذه ماظؿقؿقه متماتماظؾـقة م، أوضحمأنماٌشروساتمطؿا

ماديمانموصدمرجالماالسؿالمٌسمعدىماىفودم معشريا متؾؾىمرؿوحاتمذيقعماٌلؿـؿرؼنمصىمزبؿؾفماظؼطاسات، اظؼوعقة

مآص مصىمتؾكماٌشروساتمواظؿىمتلؿفدفمصؿح ماظلاسة مواظعؿلمسؾىمعدار ماظػرتةماٌؾذوظة مخالل ممبصر مظالدؿؿرار اقمجدؼدة

 .اٌؼؾؾة

ممسضومذبؾسماإلدارةمورئقسمىـةماظـؼلمورئقسمذبؾسماألسؿالماٌصريماظرتطيمباىؿعقةم–أطدماألدؿاذمربؿدمسؾدهماظؾؿعيم

متتمباظؼاػرةممضاممباظرتوؼجمظالدؿـؿارمصىماٌشروساتماظؼوعقةمسؾىماىاغبماظرتطىمخاللماالجؿؿاساتماظؿىضدمأنماجملؾسم

خاللمأنمعاممتمعشاػدتهمادؿـؿاراتمترطقةمبفذهماٌشروساتم،مطؿامأوضحممعـذمأؼام،معشرياماديمأنماظػرتةماٌؼؾؾةمدؿشفدمضخ

اظزؼارةمعنمعراحلماظؿـػقذمصىمعشروساتماظعاصؿةماالدارؼةماىدؼدةمواٌـطؼةماالضؿصادؼةمبؼـاةماظلوؼسمجباغبمعدؼـةماىالظةم

ؿعماألسؿالمصىمعصرمصىماظدخولمبؼوةمصىماٌشارطةمصىمتـػقذمتؾكماٌشروساتمباإلضاصةمإديمأغفامتعطىماظعاٌقةمحيػزمذبؿ

مرداظةماجيابقةمظؾؿلؿـؿرؼنماالجاغبمسنمعـاخماالدؿـؿارمواظػرصماظواسدةممبصر.

تـقتميفماظصكر،مأطدتمانمعصرمصعالماظرحؾةممأنمظيااألدرتيمسمذبؾسماألسؿالماٌصرقرئمإبراػقممعصطػيممأذارماألدؿاذم/م

لمؽشبالماٌؼؾؾة.موأوضحمأنمػذهماىوظةمردتمقأسقــامرجاالمؼـقؿونماظصكرمعنمأجلمبـاءمعلؿؼؾلماألجـاممرأؼـامبحقثماغ

ضارعمسؾيمذيعماظؿلاؤالتماظيتماغتمتدورمخبؾدمرجالماألسؿال،مووجدغامأحالعامتؿققمسؾيمأرضماظواضع،موٌلـاميفمعشروعم

ؿامأنماٌـاضشاتماظيتممتتمععماٌلؽوظنيميفمطالدمسؾيمذيعماألصعدة،ؾؾريةمٌلؿؼؾلماظطؾةماظعاصؿةماالدارةماىدؼدةمغؼ

نمحولمؼاٌلؿـؿرمىاغتمظدطعنماالدؿػفاعاتماظيتمماؾريطةموحلؿتمسددامبقاغتمإجياطؼـاةماظلوسمبةمؼاٌـطؼةماالضؿصاد

عنمجاغبماٌلؿـؿرنماظورـقنيمظؿأدسمماؾريطاالمؾاضاالدؿـؿارمبؿؾكماٌـطؼةماظواسدة.موأذارمإظيمأنماظػرتةماٌؼؾؾةمدوفمتشفدم

م.ةؼة،مخاصةميفمذباالتماظؿصـعمواألدوقةماظؿفارةماظعاٌطتميفمتؾكماٌـطؼةماظعاعةميفمضؾبمحرااتموضخمادؿـؿارطذر

بنيممبطروجودمضرورةمإديمماظقوغاغيميغائبمرئسمذبؾسماألسؿالماٌصرمسضوماىؿعقةمعدحتمادطػاغوسمأذارماٌفـدسم/م

ؼوممؼاظعاملممىعلؿومىتمسؾااالدؿغاللماألعـلمىؿعماٌطارعوضقًامأنمميموعطارماظعاصؿةماإلدارةماىدؼدةعطارماظؼاػرةماظدوظ

نماظشكصماظؼادممؽةمحدؼد،محقثمؼؿؿؽدخطممعنمخاللممبطنمػذاماظرؼؽوأنممعؼرتحًامعضفابؾتمااٌطارمبطسؾيمأداسمر
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نمؽميمبط،مصضالمسنمأنمػذاماظرةدفوظبؽلمنمؼبنيماٌطارم-نااظطريطمتغقريمخعينمؼاممب - «تؼغزاتر»الدمعنمسؿلمؾظؾ

ةمايدؼد،مؽاظلمطؼةمعنمخاللمخقدض 15أطـرمعننمالمتلؿغرقمؼأنماٌلاصةمبنيماٌطارموأذارمإدي .ػاءةبؽنمعنماظعؿلمؼاٌطار

م.ؾريةطشفدمتودعاتمؼومؼقاظيمسرن،مخاصةمأنمعطارماظؼاػرةمايؼاتماظلػرمواظوصولمبنيماٌطارقػاءةمسؿؾطعززمعنمقدممام

،مجاػزؼةماظؾـوكمظؿؿوؼلمزبؿؾفمرئقسماظدسمماظؿلوؼؼىموتطوؼرماألسؿالمبؾـكمعصرأذارماألدؿاذم/متاعرمصادقمسضوماىؿعقةمو

ترشبمصىماالدؿـؿارممعلؿعدمالتاحةماظؼدراتماظؿؿوؼؾقةمظؾشرطاتماظؿىعصرمبـكملماظػرتةماٌؼؾؾة،معشرياماديمأنماٌشروساتمخال

م.بفذهماٌشروساتمبشرطماسدادمدرادةمجدوىماضؿصادؼةمجدؼةمحولماٌشروع
أنماظزؼارةممسضوماىؿعقةموممـلمذبؾسمإدارةماإلهادماٌصريمٌؼاوظيماظؾـاءمواظؿشققدمم–مداطرمسؾدماظالهوضحماٌفـدسم/مأ

متعدممبـابةمحدثمتارخيىم مأنمعشارطةمسبو ماظؿعؿريمم150و مثورة ظإلدؿـؿارمووجودمصرصمحؼقؼةمرجلمأسؿالمؼعؽسمادؿؿرار

م باظؼطاعماظعؼارى ماىادةمصىمطؿا ماالذددمسؾىمادؿؿرارمذرطاتماٌؼاوالتمصىماظعؿلمورشؾؿفا تـػقذماٌشروساتميفمدؿؿرار

مإالمأنماظؼوعقةموذظكمرشمما محاظقا ارمصىمعشروساتماظؾـقةماظؿقؿقةممبشروساتماظعاصؿةماالدؿـؿمظؿقدؼاتماظصعؾةماظؿىمتشفدػا

 .تعدمصرصمواسدةمظؼطاعماٌؼاوالتماٌصرى بؼـاةماظلوؼس اىدؼدةمواٌـطؼةماالضؿصادؼةاإلدارؼةم

،مإنماظعاصؿةماإلدارؼةماىدؼدةممتؿؾكمرجالماألسؿالماٌصرؼنيؿعقةماىأداعةمجـقدىمسضومىـةماظطاضةمبضالماٌفـدسم/م

ماظدوظةمباالػؿؿاممباذراكماظؼطاعماًاصم اظعدؼدمعنمصرصماالدؿـؿارمصىماظطاضةماىدؼدةمواٌؼاوالتمواظؾـقةماظؿقؿقة،معطاظؾًا

ماىدؼدة.موالدقؿامعلؿـؿرىماظطاضةمواٌؼاوالتمصىمتـػقذماٌراحلماظؿاظقةمٌشروساتماظعاصؿةماالدارؼة

اصمظدؼفامرشؾةمجدؼةمصىماٌشارطةميفمعـلمذرطاتماظؼطاعماًأنمسضومىـةماظؿشققدمباىؿعقةمماظدطؿورمأريدمذؾؾىمأوضحم

،مطؿامصىماظؿعرفمسؾىماٌشروساتماظـالثةمسؾىمأرضماظواضعمبشؽلمطؾريمملفمت،موأنماظزؼارةماظؼوعقةماظعؿالضةمماٌشروساتػذهم

اظؽربىمتؿطؾبمتؽاتفماظؼطاسنيماظعاممواًاصمظؿقؼققمععدالتماظؿـؿقةماٌلؿفدصة،معشريًامإديمأنماٌشروساتماظؼوعقةمأذارم

أغهمرشممسدممتؼدممسددمطؾريمعنماظشرطاتمسؾىماألراضىماظؿىممتمررحفاممبشروعماظعاصؿةمعؤخرًا،موذظكمغؿقفةمسدممعـادؾةم

   ؼةمصىماضؿـاصمأراضىموصرصممبكؿؾفماٌشروساتذروطماظطرحمواظؿـػقذمععمأوضاعماظلوقمإالمأنماظشرطاتمظدؼفامرشؾةمجد

أػؿقةمتػعقلمدورماظؾـوكموسؼدمذراطاتمبنيماٌطورؼنمواظؾـوك،موذظكمظضؿانمدرسةماظؿـؿقةمصىمتؾكماٌشروسات،معشريًامإديم

م. دـواتخاللمثالثةمصدانمم100ظؿطوؼرمماظؽاصقةمماظقةاٌلقوظةماظمتؿؾكممعشريًامإديمأنمأشؾبماظشرطاتماظعؼارؼةمال

دؿعززمعنماظعؼاريمماالدؿـؿارم꜄ؼقإنمصـادمؼةوسضومذبؾسمإدارةماظؾورصةماٌصرمقةؿعاىػاذمماظلقدمسضومماألدؿاذم/ممضال

حصلمسؾيمرخصةمظؿدذنيمصـدوقممعوضقأمأغهمضدم .ًاقةماظيتمتؼوممعصرمبؿـػقذػامحاظقاالدؿـؿارميفماٌشروساتماظؼوعقطمتـش

ةميفمػذهمؼاظعؼارماألغشطةمزبؿؾفميفمطةه،موأطدماالدؿعدادمظؾؿشارقارمجـقعؾم5.2ارتمبـقوممحمضخمادؿـؿاقؼؿ يمادؿـؿارمسؼار

ماإلدار ماظعاصؿة معشروع مواظيتمتزخرؼاٌشروساتمخاصة ماىدؼدة ممة ممحبفم معاظمجيعلمدوفمطؾريعاظي مساصؿة معصر ةمقعن

اٌشؿؿـرؼنماظؿعرفممعقلؿطؼمةمحيتؼعفممظؾغاةمجاءتميفموضتمعقاىؿبمرةماظيتمغظؿؿفامىـةماظؿشققدزؼاوأوضحمانماظ .ظؾؿـطؼة

مماماذرةؾعةمعامتشفدهمػذهماٌشروساتمعبؿاٌاٌلؿـؿرونمطؾريًامعنمرموعامؼـؼلمسـفا،مممامحػزمسددامؼاظؿؼارسنمضربموبعقدًامسنم

مظ ممؾؾدءدساػم مدرميفمصورًا ماٌـاط ىداتمجدوااسداد مبفذه مواظيتمتر ق ٌشروساتمعؿـوسة مااظواسدة، عمقذيضبمأداءػا

مبشؽلمطؾريم.ةمبفامؼةموتلعيمالضؿـاصماظػرصماالدؿـؿارقةماظعاٌقاٌؤدلاتماٌاظ

مسؾيمهؼقمياظذماالنازمإنمأألوطراغييمذبؾسماألسؿالماٌصرمرئقسمسضوماىؿعقةموميذيالماظعفقزأذارماٌفـدسم/م

مغواصلماظرتومًاقضماظواضعمحاظار ماٌشروساتماظؼوعؼجيعؾـا مهلذه مععقجمواالدؿـؿار م طليفمماظؾالدمعـظؿاتماالسؿالمخارجمة

ميفمعلؿؿرةمعصرمانمدطجدؼدامظـا،موتؤمًامزػامتعدمحاصااتماظؿـػقذماظيتمٌلـقانماظؿؼدمميفمسؿؾمديريًاممإة،معشجيقاظرتومجوالتـا

مسؾيقمهؼعماألصعدة.موأطدمانمعامقامسؾيمذيؼتماالضؿصادمظؾـؿوًممادؿـؿارارمسؾيمدصعمعؤذراات،مواإلصرؼعماظؿقدقذيمعواجفة

مدقؽونمربلمغؼاذاتمذيقعمأسضاءماظوصدميفمزبؿؾفماحملاصلماحملؾقةمواظدوظقةماظيتمدقشارطونمصقفام.معاظواضمأرض

م

م

http://www.motamemservice.com/eg/Individuals/News/6330
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http://www.ahram.org.eg/NewsPrint/583937.aspxمم

م

http://www.elwatannews.com/news/details/1374799مم

م

https://goo.gl/W7b2Dx  

https://www.rosaelyoussef.com/news/details/263476م

م

http://www.motamemservice.com/eg/Story/Details/32152351م

م

http://ik.ahram.org.eg/News/25399.aspx 
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http://www.elmwatin.com/196889مم

م

ryalyoum.com/news/details/1103373http://www.almasمم
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