
  
  

 

 
االلااششتتررااكك  |  االلددخخوولل تتسسججييلل    

ععننهه تتببححثث مماا  
OK  

Français | ععررببيي  
أأخخبباارر | االلببررييددييةة االلننششررةة    

 
ببللددكك أأخخبباارر ككلل  

 
االلإإسسببااننيي االلددوورريي  

ووللااععببييههاا ببااللللييغغاا االلممتتععللققةة االلأأخخبباارر ككلل للززووااررههاا تتققددمم ععررببييةة ييووررووسسببووررتت  



 
أأووررووبباا أأببططاالل ددوورريي  

ععررببييةة ييووررووسسببووررتت ععللىى أأووررووبباا أأببططاالل ددوورريي أأخخبباارر آآخخرر ممععنناا تتااببعع  
 

 



 

االلررئئييسسييةة  

االلققددمم ككررةة  

االلأأووررووببييةة االلددووررييااتت  

االلععررببييةة االلددووررييااتت  

االلققااررييةة االلأأننددييةة ببططووللااتت  

ممككااننييككييةة ررييااضضااتت  

االلسسللةة  

االلممضضرربب  

أأخخررىى  

ككللييببااتت  

االلننتتاائئجج ككلل  

االلممننتتددييااتت  

االلأأووررووببييةة االلددووررييااتت  

|  

االلععررببييةة االلددووررييااتت  

|  

ةةااللققاارريي االلأأننددييةة ببططووللااتت  

|  

أأففررييققيياا أأمممم ككأأسس  

|  

االلععااللمم ككااسس  

|  

2012 ااووررووبباا ككااسس تتصصففييااتت  



|  

2011 ااسسيياا ككااسس  

|  

ققييةةااللأأففرريي االلأأمممم ككأأسس تتصصففييااتت  

|  

20 خخللييججيي  
  

  
 

  

 

االلااننتتققااللااتت سسووقق - االلققددمم ككررةة - أأخخبباارر  
 

 
االلإإسسممااععييلليي "ججححييمم" ممنن ررببهه ععببدد ييننققذذ االلووححددةة - االلااننتتققااللااتت سسووقق - االلققددمم ككررةة  

 االلإإممااررااتتيي االلددوورريي إإللىى للللععووددةة ررسسمميياا ععررضضاا ييتتللققىى االلممصصرريي االلووسسطط للااععبب
.االلددررااووييشش إإددااررةة ممعع ععللااققتتهه للتتددههوورر ننظظرراا االلععررضض ععللىى االلممووااففققةة ممنن ووييققتترربب  

 
 

 للخخططفف ووببررششللووننةة ممددررييدد رريياالل ببيينن خخففييةة ممععررككةة - االلااننتتققااللااتت سسووقق - ققددمماالل ككررةة
ههااممسسييكك  

 خخددممااتت ععللىى للللححصصوولل االلصصررااعع ممنن ججددييددةة ححللققةة ييددخخللاانن "االلممللككيي" وو "االلببااررسساا"
.االلإإييططاالليي ننااببوولليي ووسسطط للااععبب  

 
 

شفهھيیاً " ننووييرر ييططللبب ييووننااييتتدد ممااننششسستترر - االلااننتتققااللااتت سسووقق - االلققددمم ككررةة "  
ُمر االلششييااططيينن" ننمم ااتتصصااللااتت تتللققىى إإننهه ييققوولل للششااللككهه االلتتننففييذذيي االلممددييرر االح " 
مؤكدااً  االلأأللممااننيي االلففررييقق ممررممىى ححااررسس ممعع االلتتععااققدد ببششأأنن  ففيي ييننظظرر للنن ننااددييهه أأنن 



االلأأممرر  
 

 
 االلأأخخضضرر االلضضووء ييووننااييتتدد ممااننششسستترر ييممننحح ششااللككهه - االلااننتتققااللااتت سسووقق - االلققددمم ككررةة

"ننووييرر" للضضمم  
 االلأأخخضضرر االلضضووء االلإإننككللييززيي االلففررييقق ممسسؤؤوولليي ييممننحح االلأأززررقق االلنناادديي ررئئييسس
 ممتتققددمم ممررككزز ااححتتللاالل ففيي ففررييققهه إإخخففااقق ببععدد "االلأأوولل أأللممااننيياا ححااررسس" ممعع للللتتععااققدد

.االلددوورريي ففيي  
 

   
أأخخبباارر     

 
تتااببععوونناا  

!ااششتترركك : االلإإخخببااررييةة ييووررووسسببووررتت ممججللةة    
ففييسسببووكك ععللىى صصففححتتنناا ففيي إإلليينناا ااننضضمم    
تتووييتترر ععللىى صصففححتتنناا ففيي إإلليينناا ااننضضمم    
ههوو؟ مماا :RSS ييووررووسسببووررتت    

 
االلققددمم ككررةة أأخخبباارر آآخخرر  

االلققددمم ككررةة    
ققددمم ككررةة    
االلققددمم ككررةة ننتتاائئجج    
االلييوومم ممببااررييااتت    
االلأأسسببووعع ممببااررييااتت    

 
 

27/02/2011 - 17:24  
 االلتتووننسسيي ييللااححقق ااسسببااننييوولل

االلممسسااككننيي  
ننتتققااللااتتااللاا سسووقق - االلققددمم ككررةة  

 
 أأووررووبباا٬، ففيي االلااححتترراافف بباابب تتففتتحح للللممححلليييينن أأففررييققيياا أأمممم ببططووللةة
 ططللبب ببععدد االلأأككببرر االلننصصييبب يينناالل االلللققبب صصااححبب االلتتووننسسيي ووااللممننتتخخبب

.ااسسببااننييوولل ططررييقق ععنن ببررششللووننةة ممددييننةة ففيي االلممسسااككننيي  



 
Eurosport  

: صصللةة ذذااتت أأخخبباارر    
االلأأففررييققيي االلللققبب تتتتررققبب تتووننسس    
االلننههاائئيي ففيي أأننغغووللاا ييتتححددىى االلططررااببللسسيي    
االلتتااررييخخييةة ببااللففررصصةة ننففررطط للنن :االلططررااببللسسيي    
ببووززييدد سسييدديي ففيي ووااللللققبب "ححررةة تتووننسس"    
االلتتووننسسييةة ككررةةاالل ممننتتددىى صصففححةة    
ججددييدد ممنن االلممببااررااةة ششااههدد    

 للااععبب ااننتتدداابب ففيي ررغغببتتهه ععنن االلإإسسببااننيي ااسسببااننييوولل نناادديي ععببرر - تتووننسس
 صصففووففهه إإللىى للضضممهه االلممسسااككننيي ييووسسفف االلتتووننسسيي االلممننتتخخبب ووسسطط

.االلممققببلل االلممووسسمم ممنن ببددااييةة  

 ععللييههاا أأسسددلل االلتتيي االلممححلليييينن للللااععببيينن إإففررييققيياا أأمممم ببططووللةة ووششككللتت
 االلسسممااسسررةة للععددييدد ممووااتتييةة ففررصصةة االلسسوودداانن ففيي ييوومميينن ممننذذ االلسستتاارر
 ببأأببررزز ببااللااننتتددااببااتت االلممككللففيينن ووككذذللكك ييييننااللأأووررووبب االلللااععببيينن ووووككللااء

.االلععااللمم ففيي االلففررقق  

 ففيي االلأأففااررققةة االلللااععببيينن ننخخببةة ممششااررككةة تتضضممنن االلببططووللةة أأنن ععنن ننااههييكك
.ووااححدد ممككاانن ففيي ممججتتممععيينن  

 االلللااععببيينن ممعع االلممببااححثثااتت أأججلل ممنن االلككووااللييسس ففيي ححثثييثثاا االلننششااطط ووككاانن
 االلللققبب ححاامملل االلتتووننسسيي االلممننتتخخبب ييححظظىى أأنن ججدداا ووططببييععيي أأععممااللههمم ووووككللااء

.للااععببييهه أأسسههمم تتررتتففعع ووأأنن ككببييرر ههتتممااممبباا  

 إإللييهه أأدداارر ممتتممييزز أأددااء ققددمم االلذذيي االلممسسااككننيي ييووسسفف االلللااععببيينن ببيينن ووممنن
 ففيي االلأأههدداافف أأججمملل أأححدد ووسسججلل االلممتتااببععيينن أأننظظاارر ووخخططفف االلررققاابب ككلل
 ككمماا االلااففتتتتااححييةة االلممببااررااةة ففيي االلأأننغغوولليي االلممننتتخخبب ششببااكك ففيي االلببططووللةة
 ممنن االلتتووننسسيي ببااللممننتتخخ ننححوو االلللققبب تتووججييهه ففيي ححااسسمماا ييووسسفف أأددااء ككاانن
 االلممببااححثثااتت ووببددأأتت   .االلننههاائئيي االلددوورر ففيي ققددممهه االلذذيي االلممررددوودد خخللاالل



 ببووررااوويي االلتتووننسسيي ففييههاا ييششتترركك االلتتيي سسااممسساامميي ششررككةة ممعع ببااللتتععااوونن
 نناادديي ممعع ممتتممييززةة ععللااققااتت تتررببططههاا ووااللتتيي سسممييررةة ووااللإإييررااننييةة إإببررااههييمم ببنن

.أأخخررىى إإسسببااننييةة ووففررقق ااسسببااننييوولل  

  

ثثررووةة تتووننسسييةة  

 ممككسسبب أأككببرر ييععتتببرر سسننةة 21 ععممررهه تتججااووززيي للمم االلذذيي االلممسسااككننيي ييووسسفف
 ففأأببووهه ررييااضضييةة ععاائئللةة ممنن ييننححددرر االلققااددممةة٬، ووننججووممههاا االلتتووننسسييةة للللككررةة
 االلتتووننسسيي٬، ووااللممللععبب للللننققلل االلأأووللممببيي ممييدداانن ممتتووسسطط االلممسسااككننيي ممننذذرر
 إإييههاابب ووششققييققهه .تتووننسس ففيي االلررييااضضييةة ووااللججممااههييرر االلممللااععبب تتععررففهه
 ممعع ننااججححةة تتججررببةة ممنن إإللييهه االلععاائئدد االلتتووننسسيي االلممللععبب للااععبب االلممسسااككننيي

.ققففصصةة ققووااففلل  

 ييخختتططففهه أأنن ققببلل االلتتووننسسيي االلممللععبب ممعع االلررييااضضيي ممششووااررهه ببددأأ ييووسسفف
 ممششااررككتتهه خخللاالل ييووسسفف ققددممهه االلذذيي االلممتتممييزز االلأأددااء ببععدد االلررييااضضيي االلتتررججيي

.االلععااللمم ببططووللةة ففيي للللششبباابب االلتتووننسسيي االلممننتتخخبب ممعع  

 االلتتووننسسيي االلممللععبب ففررييققهه ممنن ككببررىى ااححتتججااججااتت ااننتتققااللهه ععممللييةة ووررااففققتت
 ييووسسفف ووااننظظمم ممممككنناا ششييء ككلل ججععلل االلووققتت ذذللكك ففيي ججييااللتترر ننففووذذ ووللككنن
 االلأأسسااسسييةة ررككاائئززهه أأححدد االلآآنن ووههوو ووااللصصففررااء االلححممررااء االلققللععةة ففررييقق إإللىى

.2013 سسننةة غغااييةة ععللىى ببععققدد ممععهه ووممررتتببطط  

 إإممككااننييااتتهه ككلل ييججههزز ووههوو ننججووممهه أأببررزز أأححدد ففيي االلتتررججيي ييففررطط ففههلل
 االلللااععبب ممصصللححةة ففيي االلتتففككييرر أأنن أأمم إإففررييققيياا؟ أأببططاالل ببددوورريي للللتتتتووييجج
 سستتككششفف مماا ههذذاا االلضضييققةة؟ االلششخخصصييةة االلممصصااللحح ييسسببقق ووممععننوويياا مماادديياا

.تتأأككييدد ببككلل االلققااددممةة االلأأيياامم ععننهه  

  

ممنن ننببييلل االلتتللييلليي  

Eurosport  
 

 
االلممسسااككننيي ييللااححقق ااسسببااننييوولل - تتععللييققااتت  

1 ممججممووعع ممنن 1 إإللىى 1 ممنن  



تتححددييثث  
    

  1.  
    
    
  EL SORA MOCH MTA3 MSAKNI  
    
    

  ELI ELIA | 27/02/2011 - 17:03 ممنن   
   ممخخااللففةة ععنن ببللغغ  

   
 
 

االلأأووررووببييةة االلققددمم ككررةة    
االلااسسببااننيي ييااللددوورر ننتتاائئجج    
ببررششللووننةة ااخخبباارر    
ننييااللااسسبباا االلددوورريي ههددااففوو    
ييووننااييتتدد ممااننششسستترر    
للييففررببوولل    
ممددررييدد رريياالل    
ررووننااللددوو ككررييسستتييااننوو    
ممييللاانن ااننتترر    
ييووففننتتووسس    
ررووننيي    
االلااسسببااننيي االلددوورريي ااننددييةة    
ممييسسيي    
االلععررببييةة االلققددمم ككررةة    
االلممصصرريي االلددوورريي    
االلااههللىى    
االلززممااللكك    
االلسسععوودديي االلددوورريي    
االلااتتححاادد    
االلههللاالل    
االلننصصرر    
االلججززاائئرريي االلددوورريي    
االلااممااررااتتيي االلددوورريي    
االلععااللمم ككااسس االلججززاائئرر    
االلتتووننسسيي االلددوورريي    
االلييوومم االلققددمم ككررةة ااخخبباارر    
االلررييااضضااتت أأففضضلل    
االلررييااضضةة ااخخبباارر ااخخرر    
االلررييااضضةة ااخخبباارر    
االلممغغررببيي االلددوورريي    
االلققددمم ككررةة ااخخبباارر    
2010 ااسسيياا ااببططاالل ددوورريي    
االلققددمم ككررةة    
ااضضةةرريي ففييددييووههااتت    
االلععااللمم ككااسس ننتتاائئجج    
ققددمم ككررةة صصوورر    
االلتتننسس ننتتاائئجج    
االلااييططاالليي االلددوورريي    
ححيي ببثث – االلررييااضضةة    



االلأأععللىى ثثااللببحح ككللممااتت    

 ززللااتتاانن   ببررششللووننةة   االلععااللمم ككااسس ففييددييوو  
 سستتييااننووككرريي   ححيي ببثث – االلععااللمم ككااسس   ااببررااههييممووففييتتشش
-El   ااررسسيينناالل   ممييسسيي ااخخبباارر   ررووننااللددوو

ahly.com   ييووتتييووبب   ففييددييررييرر   Zamalek.tv   ااييتتوو   
االلممسسااببققااتت ججددوولل    
االلععااللمم ككااسس    
ااووررووبباا ااببططاالل    
سسييااررااتت سسببااقق    
االلااسسببااننيي االلددوورريي    
االلسسععوودديي االلددوورريي    
االلييوومم ممببااررييااتت    
االلممصصرريي االلددوورريي    
االلسسللةة ككررةة    
2010 ااففررييققيياا اامممم    
ججااررووسس ررووللاانندد    
االلااننججللييززيي االلددوورريي    
االلااووررووببيي االلددوورريي    

 االلتتننسس ووأأخخبباارر ووممببااششرر٬، ححيي ببثث ففيي االلققددمم ككررةة أأخخبباارر آآخخرر ففييههاا ببمماا االلررييااضضةة أأخخبباارر أأححددثث تتققددمم ععررببييةة ييووررووسسببووررتت
 االلققددمم٬، ككررةة ممببااررييااتت ججددااوولل ططااززججةة٬، ررييااضضييةة ممععللووممااتت ممنن ععننهه تتببححثث مماا ككلل ججدد .االلككثثييرر ووغغييررههاا 1االلففووررممووللاا ووسسببااققااتت
 ككلل أأخخبباارر ممنن االلككثثييرر ذذللكك ووغغييرر االلييوومم ممببااررييااتت ببررااممجج االلررييااضضةة٬، خخببررااء تتححللييللااتت ببأأوولل٬، أأووللاا االلممببااررييااتت ووننتتاائئجج

ممععنناا ككووننوواا..ووااللأأششمملل االلأأححددثث االلتتغغططييةة تتققددمم ععررببييةة تتييووررووسسببوورر .االلررييااضضااتت  
ييووررووسسببووررتت ممووااققعع   FR UK DE ES IT RU PL

SE CN ASIA AU TR  

   
 ككررةة |االلددررااججااتت سسببااقق |ييةةممككااننييكك ررييااضضااتت |االلممضضرربب ككررةة |1 ففووررممووللاا | االلققددمم ككررةة  

 ووططااللششرر | ككللييببااتت |االلييدد ككررةة |ةةططاائئرر ككررةة |غغووللفف |سسببااححةة |االلققووىى االلععاابب |االلسسللةة
 رريياالل |االلااههللىى |االلززممااللكك |االلععااللمم ككااسس |االلييوومم ممببااررييااتت |االلررييااضضةة ااخخبباارر |ووااللأأححككاامم

ببررششللووننةة |ممددررييدد  
  

 

 
  

  

	  


