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"الربيع العربي" تصدر الطبعة العربية من"الربيع العربي" تصدر الطبعة العربية من

"الزيارات" لجالل آل أحمد"الزيارات" لجالل آل أحمد
15:39 | 14-1-2020

أحمد آل  جالل  اإليراني  للكاتب  أحمدالزيارات"  آل  جالل  اإليراني  للكاتب  الزيارات" 
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كلمات البحث

(aspx.منشورات-الربيع/Search) منشورات الربيع (aspx.الزيارات/Search) الزيارات

(aspx.سيماء-صادق/Search) سيماء صادق

(aspx.معرض-القاهرة-الدولي-للكتاب/Search) معرض القاهرة الدولي للكتاب

(aspx.ثقافة/Search) ثقافة (aspx.متابعات/Search) متابعات

صدر حديًثا عن دار منشورات الربيع المجموعة القصصية "الزيارات" للكاتب
اإليراني جالل آل أحمد وترجمتها عن الفارسية الدكتورة شيماء صادق، وذلك

بالتزامن مع معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ51.

احة األدبية اب اإليرانيين الذين أثروا السَّ ويعد "جالل آل أحمد" من أشهر الكتَّ
بروائع المؤلفات التي حوت الكثير من الموضوعات والقضايا المهمة، في

حقبة األربعينيات من القرن العشرين.

د الكاتب مشكالت الفقر، والبؤس، والصراع الطبقّي في مجموعته ويجّسِ
ل التراث الشعبي نصيًبا كبيًرا في هذه القصصية األولى "الزيارات"، كما شكَّ
المجموعة، وألمَّ بالكثير من عادات وتقاليد المجتمع اإليراني، وساعدت مواد
التراث الشعبي من معتقدات، وعادات، وفنون، وقوالب األدب الشعبي في

م رت هذه المواد أيًضا عن تهكُّ نقل سلبيات المجتمع ومشكالته، كما عبَّ
وسخرية جالل من وضع المجتمع في تلك الفترة، باإلضافة إلى إبراز طبيعة
العالقات بين أفراد المجتمع، وحياة الطبقات الشعبية، وطبيعة تفكيرها.
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(http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/25/111/2348867/2348867/-ثقافة/متابعات/صدور
(aspx.كتاب-مذكرات-توماس-راسل-بترجمة-مصطفى-عبيد

صدور كتاب "مذكرات توماس راسل" بترجمة مصطفى عبيدصدور كتاب "مذكرات توماس راسل" بترجمة مصطفى عبيد
(http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/25/111/2348867/2348867/-ثقافة/متابعات/صدور

(aspx.كتاب-مذكرات-توماس-راسل-بترجمة-مصطفى-عبيد

(http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/25/111/2348710/2348710/-ثقافة/متابعات/قطعت
(aspx.-المسافة-في--يوما-تعرف-على-أقدم-الطائرات-التي
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قطعت المسافة في قطعت المسافة في 1212 يوما.. تعرف على أقدم الطائرات التي تناولتها الصحف يوما.. تعرف على أقدم الطائرات التي تناولتها الصحف
المصرية | صورالمصرية | صور

(http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/25/111/2348710/2348710/-ثقافة/متابعات/قطعت
(aspx.-المسافة-في--يوما-تعرف-على-أقدم-الطائرات-التي

(http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/25/111/2348700/2348700/-ثقافة/متابعات/قبل
(aspx.انتخابات-اتحاد-الناشرين-المصريين-تعرف-على-أبرز

قبل انتخابات اتحاد الناشرين المصريين.. تعرف على أبرز برامج المرشحينقبل انتخابات اتحاد الناشرين المصريين.. تعرف على أبرز برامج المرشحين
(http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/25/111/2348700/2348700/-ثقافة/متابعات/قبل

(aspx.انتخابات-اتحاد-الناشرين-المصريين-تعرف-على-أبرز
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(http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/25/111/2348704/2348704/-ثقافة/متابعات/أماني
(aspx.ألبرت-التسويق-مجال-واسع-ومن-المهم-التعمق-فيه

أماني ألبرت: "التسويق مجال واسع ومن المهم التعمق فيه | صورةأماني ألبرت: "التسويق مجال واسع ومن المهم التعمق فيه | صورة
(http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/25/111/2348704/2348704/-ثقافة/متابعات/أماني

(aspx.ألبرت-التسويق-مجال-واسع-ومن-المهم-التعمق-فيه

(http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/25/111/2348733/2348733/-ثقافة/متابعات/مناقشة
(aspx.رواية-للسعادة-وجه-آخر-لرانيا-بيومي-الجمعة
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http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/25/111/2348704/2348704/%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9/%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AA/%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A3%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%82-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%B9-%D9%88%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%85%D9%82-%D9%81%D9%8A%D9%87.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/25/111/2348704/2348704/%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9/%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AA/%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A3%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%82-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%B9-%D9%88%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%85%D9%82-%D9%81%D9%8A%D9%87.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/25/111/2348733/2348733/%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9/%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AA/%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4%D8%A9-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A2%D8%AE%D8%B1-%D9%84%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A9.aspx
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مناقشة رواية "للسعادة وجه آخر" لرانيا بيومي.. الجمعةمناقشة رواية "للسعادة وجه آخر" لرانيا بيومي.. الجمعة
(http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/25/111/2348733/2348733/-ثقافة/متابعات/مناقشة

(aspx.رواية-للسعادة-وجه-آخر-لرانيا-بيومي-الجمعة

(http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/25/111/2348573/2348573/-ثقافة/متابعات/--مصريين
(aspx.يفوزون-بجائزة-الشارقة-لإلبداع-العربي

88 مصريين يفوزون بجائزة الشارقة لإلبداع العربي مصريين يفوزون بجائزة الشارقة لإلبداع العربي
(http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/25/111/2348573/2348573/-ثقافة/متابعات/--مصريين

(aspx.يفوزون-بجائزة-الشارقة-لإلبداع-العربي

OuterMore/1/0.aspx)OuterMore/1/0.aspx)) ) أخبار الساعةأخبار الساعة
(((OuterMore/1/0.aspx(OuterMore/1/0.aspx
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(http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/52/288/2352267//سوشيال-ميديا-وفضائيات/اخبار
(aspx.انطالق-قناة-الزمالك-في-الحادية-عشرة-مساء-اليوم-تعر

انطالق قناة الزمالك في الحادية عشرة مساء اليوم.. تعرف على خريطةانطالق قناة الزمالك في الحادية عشرة مساء اليوم.. تعرف على خريطة
برامجهابرامجها

(http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/52/288/2352267//سوشيال-ميديا-وفضائيات/اخبار
(aspx.انطالق-قناة-الزمالك-في-الحادية-عشرة-مساء-اليوم-تعر

(http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/4/6/2352230/-حـوادث/حوادث/ننشر-االعترافات-الكاملة
(aspx.-للعناصر-اإلرهابية-التابعة
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ننشر االعترافات الكاملة للعناصر اإلرهابية التابعة لحركة حسم اإلخوانية التيننشر االعترافات الكاملة للعناصر اإلرهابية التابعة لحركة حسم اإلخوانية التي
تم ضبطها اليوم| فيديوتم ضبطها اليوم| فيديو

(http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/4/6/2352230/-حـوادث/حوادث/ننشر-االعترافات-الكاملة
(aspx.-للعناصر-اإلرهابية-التابعة

(http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/39/244/2352248/-محليات/أخبار/مجدي-يعقوب-يكشف
(aspx.-طرق-الوقاية-من-أمراض-القلب

مجدي يعقوب يكشف طرق الوقاية من أمراض القلبمجدي يعقوب يكشف طرق الوقاية من أمراض القلب
(http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/39/244/2352248/-محليات/أخبار/مجدي-يعقوب-يكشف

(aspx.-طرق-الوقاية-من-أمراض-القلب
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http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/4/6/2352230/%D8%AD%D9%80%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB/%D9%86%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9-.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/39/244/2352248/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D9%85%D8%AC%D8%AF%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8-%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%B7%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%84%D8%A8-.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/39/244/2352248/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D9%85%D8%AC%D8%AF%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8-%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%B7%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%84%D8%A8-.aspx


(http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/54/287/2352241/-عرب-وعالم/عالم/ترامب-الحكومة
(aspx.-األمريكية-متأهبة-جيدا-لمواجهة-فيروس

ترامب: الحكومة األمريكية متأهبة جيدا لمواجهة فيروس كورونا الجديدترامب: الحكومة األمريكية متأهبة جيدا لمواجهة فيروس كورونا الجديد
(http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/54/287/2352241/-عرب-وعالم/عالم/ترامب-الحكومة

(aspx.-األمريكية-متأهبة-جيدا-لمواجهة-فيروس

(http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/4/6/2352237/-حـوادث/حوادث/اعترافات-حسم-اإلرهابي
(aspx.محمد-عبد-المنصف-شاركت-في-إطل
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http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/54/287/2352241/%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-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%AA%D8%A3%D9%87%D8%A8%D8%A9-%D8%AC%D9%8A%D8%AF%D8%A7-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/54/287/2352241/%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-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%AA%D8%A3%D9%87%D8%A8%D8%A9-%D8%AC%D9%8A%D8%AF%D8%A7-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/4/6/2352237/%D8%AD%D9%80%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%81-%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%B7%D9%84.aspx


اعترافات حسم.. اإلرهابي محمد عبد المنصف: شاركت في إطالق النار علىاعترافات حسم.. اإلرهابي محمد عبد المنصف: شاركت في إطالق النار على
عربات وأكمنة الشرطة بالبحيرة| فيديوعربات وأكمنة الشرطة بالبحيرة| فيديو

(http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/4/6/2352237/-حـوادث/حوادث/اعترافات-حسم-اإلرهابي
(aspx.محمد-عبد-المنصف-شاركت-في-إطل

(http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/25/111/2352252/-ثقافة/متابعات/رئيس-الوزراء-يفتتح
(aspx.معرض-القاهرة-الدولي-للكتاب-في-د

رئيس الوزراء يفتتح معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ "رئيس الوزراء يفتتح معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ "5151""
(http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/25/111/2352252/-ثقافة/متابعات/رئيس-الوزراء-يفتتح

(aspx.معرض-القاهرة-الدولي-للكتاب-في-د

(/https://www.facebook.com/DayandaNight) 
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http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/4/6/2352237/%D8%AD%D9%80%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%81-%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%B7%D9%84.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/25/111/2352252/%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9/%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AA/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%AD-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D8%AF.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/25/111/2352252/%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9/%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AA/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%AD-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D8%AF.aspx
https://www.facebook.com/DayandaNight/


https://www.xerox.com/digital-printing/dealer-) 

(locator/eneg.html?CMP=BAC-EGlocator-alahram

األكثر قراءة
تركيا| في  قياداتهم  وأسماء  اإلرهابية  للجماعة  التابعة  حسم  حركة  مخطط  إحباط  تركيا|تفاصيل  في  قياداتهم  وأسماء  اإلرهابية  للجماعة  التابعة  حسم  حركة  مخطط  إحباط  تفاصيل 

صورصور

((http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/4/6/2352154http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/4/6/2352154/حـوادث/حوادث/تفاصيل-إحباط-/حـوادث/حوادث/تفاصيل-إحباط-
((aspxaspx.مخطط-حركة-حسم-التابعة-للجماعة-اإلرهاب.مخطط-حركة-حسم-التابعة-للجماعة-اإلرهاب

تفاصيل تروي  و"األم"  المرج..  شاب  حياة  تنهي  الرأس  في  رصاصة  شهامته..  على  تفاصيلعقابا  تروي  و"األم"  المرج..  شاب  حياة  تنهي  الرأس  في  رصاصة  شهامته..  على  عقابا 
صور بالدموع|  صورالجريمة  بالدموع|  الجريمة 

((http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/4/6/2352016http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/4/6/2352016/حـوادث/حوادث/عقابا-على-شهامته-/حـوادث/حوادث/عقابا-على-شهامته-
((aspxaspx.رصاصة-في-الرأس-تنهي-حياة-شاب-المر.رصاصة-في-الرأس-تنهي-حياة-شاب-المر

الحرارة درجات  انخفاض  ومعدالت  التفاصيل  على  تعرف  أمطار..  بسقوط  الحرارةتوقعات  درجات  انخفاض  ومعدالت  التفاصيل  على  تعرف  أمطار..  بسقوط  توقعات 

((http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/39/244/2352056http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/39/244/2352056/محليات/أخبار/توقعات-بسقوط-/محليات/أخبار/توقعات-بسقوط-
((aspxaspx. .أمطار-تعرف-على-التفاصيل-ومعدالت-انخفا أمطار-تعرف-على-التفاصيل-ومعدالت-انخفا

السعودي االتفاق  إلى  األهلي  مهاجم  أزارو  السعوديوليد  االتفاق  إلى  األهلي  مهاجم  أزارو  وليد 

((http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/44/258/2352054http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/44/258/2352054/رياضة/أخبار/وليد-أزارو-مهاجم-/رياضة/أخبار/وليد-أزارو-مهاجم-
((aspxaspx.-األهلي-إلى-االتفاق-السعودي-.األهلي-إلى-االتفاق-السعودي

الموسم نهاية  حتى  السكندري  سموحة  إلى  محسن  الموسمصالح  نهاية  حتى  السكندري  سموحة  إلى  محسن  صالح 

((http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/44/258/2352055http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/44/258/2352055/رياضة/أخبار/صالح-محسن-إلى-/رياضة/أخبار/صالح-محسن-إلى-
((aspxaspx.-سموحة-السكندري-حتى-نهاية-الموسم-.سموحة-السكندري-حتى-نهاية-الموسم

لجنة «الجناينى» في  تدخالت «أبوريدة»  حجم  عن  يكشف  مجاهد  أحمد  أثير..  ما  على  لجنة «الجناينى»ردا  في  تدخالت «أبوريدة»  حجم  عن  يكشف  مجاهد  أحمد  أثير..  ما  على  ردا 

((http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/52/288/2352052http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/52/288/2352052/سوشيال-ميديا-وفضائيات/اخبار//سوشيال-ميديا-وفضائيات/اخبار/
((aspxaspx.ردا-على-ما-أثير-أحمد-مجاهد-يكشف-عن-حجم-تدخالت-«أبو.ردا-على-ما-أثير-أحمد-مجاهد-يكشف-عن-حجم-تدخالت-«أبو

https://www.xerox.com/digital-printing/dealer-locator/eneg.html?CMP=BAC-EGlocator-alahram
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/4/6/2352154/%D8%AD%D9%80%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D8%A5%D8%AD%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D9%85%D8%AE%D8%B7%D8%B7-%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%AD%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/4/6/2352016/%D8%AD%D9%80%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB/%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B4%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%AA%D9%87-%D8%B1%D8%B5%D8%A7%D8%B5%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A3%D8%B3-%D8%AA%D9%86%D9%87%D9%8A-%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9-%D8%B4%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/39/244/2352056/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D8%A3%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D9%88%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%AE%D9%81%D8%A7.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/44/258/2352054/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AF-%D8%A3%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%88-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/44/258/2352055/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%B3%D9%85%D9%88%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A-%D8%AD%D8%AA%D9%89-%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%85-.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/52/288/2352052/%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%B1%D8%AF%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%A7-%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%B9%D9%86-%D8%AD%D8%AC%D9%85-%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%AA-%C2%AB%D8%A3%D8%A8%D9%88.aspx


والخاصة الحكومية  البنوك  في  والخاصة  الحكومية  البنوك  في  األربعاء 2222--11--20202020  الدوالراليوم  األربعاء أسعار  الدوالراليوم  أسعار 

((http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/14/290/2352081http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/14/290/2352081/اقتصاد/اقتصاد/أسعار-/اقتصاد/اقتصاد/أسعار-
((aspxaspx. .الدوالراليوم-األربعاء--في-البنوك-الحكومية-وا الدوالراليوم-األربعاء--في-البنوك-الحكومية-وا

الصين في  كورونا  فيروس  بشأن  المخاوف  وانحسار  الدوالر  ارتفاع  مع  يتراجع  الصينالذهب  في  كورونا  فيروس  بشأن  المخاوف  وانحسار  الدوالر  ارتفاع  مع  يتراجع  الذهب 

((http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/14/290/2352064http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/14/290/2352064/اقتصاد/اقتصاد/الذهب-يتراجع-/اقتصاد/اقتصاد/الذهب-يتراجع-
((aspxaspx. .مع-ارتفاع-الدوالر-وانحسار-المخاوف-بشأ مع-ارتفاع-الدوالر-وانحسار-المخاوف-بشأ

بالتزكية الرئاسة  مقعد  سيحسم  وأبوريدة  ملموس  دور  له  ليس  مجاهد: «شوبير»  بالتزكيةأحمد  الرئاسة  مقعد  سيحسم  وأبوريدة  ملموس  دور  له  ليس  مجاهد: «شوبير»  أحمد 

((http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/52/288/2352051http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/52/288/2352051/سوشيال-ميديا-وفضائيات/اخبار//سوشيال-ميديا-وفضائيات/اخبار/
((aspxaspx.أحمد-مجاهد-«شوبير»-ليس-له-دور-ملموس-وأبوريدة-سيحسم.أحمد-مجاهد-«شوبير»-ليس-له-دور-ملموس-وأبوريدة-سيحسم

السفر حظر  قائمة  إلى  أخرى  دول  السفر  حظر  قائمة  إلى  أخرى  دول  و66  السودان  إضافة  تعتزم  وأمريكا  السودان  إضافة  تعتزم  أمريكا 

((http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/54/287/2352061http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/54/287/2352061/عرب-وعالم/عالم/أمريكا-تعتزم-/عرب-وعالم/عالم/أمريكا-تعتزم-
((aspxaspx.إضافة-السودان-و-دول-أخرى-إلى-قائمة-حظ.إضافة-السودان-و-دول-أخرى-إلى-قائمة-حظ

رسالة «إليسا» على  ترد  صبري  ياسمين  الدافئة»..  أمنياتي  أكثر  رسالة «إليسا»«إنتي  على  ترد  صبري  ياسمين  الدافئة»..  أمنياتي  أكثر  «إنتي 

((http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/52/288/2352037http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/52/288/2352037/سوشيال-ميديا-وفضائيات//سوشيال-ميديا-وفضائيات/
((aspxaspx.اخبار/«إنتي-أكثر-أمنياتي-الدافئة»-ياسمين-صبري-ترد-على-رس.اخبار/«إنتي-أكثر-أمنياتي-الدافئة»-ياسمين-صبري-ترد-على-رس

الصحية وعكته  بعد  النبوي  خالد  يدعمون  الفن  نجوم  نبوي"..  يا  الصحية"قوم  وعكته  بعد  النبوي  خالد  يدعمون  الفن  نجوم  نبوي"..  يا  "قوم 

((http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/52/288/2352004http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/52/288/2352004/سوشيال-ميديا-وفضائيات/اخبار//سوشيال-ميديا-وفضائيات/اخبار/
((aspxaspx.قوم-يا-نبوي-نجوم-الفن-يدعمون-خالد-النبوي-بعد-وعكته.قوم-يا-نبوي-نجوم-الفن-يدعمون-خالد-النبوي-بعد-وعكته

http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/14/290/2352081/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%A1--%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%88%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/14/290/2352064/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8-%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%88%D9%81-%D8%A8%D8%B4%D8%A3.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/52/288/2352051/%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%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%AF-%C2%AB%D8%B4%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%B1%C2%BB-%D9%84%D9%8A%D8%B3-%D9%84%D9%87-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%85%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B3-%D9%88%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D8%B3%D9%85.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/54/287/2352061/%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%B9%D8%AA%D8%B2%D9%85-%D8%A5%D8%B6%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A3%D8%AE%D8%B1%D9%89-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9-%D8%AD%D8%B8.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/52/288/2352037/%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/%C2%AB%D8%A5%D9%86%D8%AA%D9%8A-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D9%81%D8%A6%D8%A9%C2%BB-%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%B5%D8%A8%D8%B1%D9%8A-%D8%AA%D8%B1%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B1%D8%B3.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/52/288/2352004/%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/%D9%82%D9%88%D9%85-%D9%8A%D8%A7-%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A-%D9%86%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%88%D8%B9%D9%83%D8%AA%D9%87.aspx


(http://gate.ahram.org.eg/index.aspx)

مادة أي  طبع  أو  توزيع  أو  نشر  ويحظر  األهرام،  مؤسسة  لدى  محفوظة  النشر  حقوق  مادةجميع  أي  طبع  أو  توزيع  أو  نشر  ويحظر  األهرام،  مؤسسة  لدى  محفوظة  النشر  حقوق  جميع 
األهرام مؤسسة  من  مسبق  إذن  األهرامدون  مؤسسة  من  مسبق  إذن  دون 

معلومات عنامعلومات عنا
من نحنمن نحن

(http://contactus.ahram.org.eg/)(http://contactus.ahram.org.eg/)
اإلعالناتاإلعالنات

(http://advertising.ahram.org.eg/)(http://advertising.ahram.org.eg/)
اتصل بنااتصل بنا

(http://contactus.ahram.org.eg)(http://contactus.ahram.org.eg)

تواصل معناتواصل معنا
facebookfacebook

(https://www.facebook.com/alahramgate)(https://www.facebook.com/alahramgate)
twittertwitter

(https://twitter.com/AlAhramGate)(https://twitter.com/AlAhramGate)
googlegoogle

(https://plus.google.com/109630101366229457686)(https://plus.google.com/109630101366229457686)

اتصل بنااتصل بنا
مكاتب األهرام بالمحافظات

مدينة مدينة 66 أكتوبر أكتوبر
(http://contactus.ahram.org.eg/)(http://contactus.ahram.org.eg/)

اإلسماعيليهاإلسماعيليه
(http://contactus.ahram.org.eg/)(http://contactus.ahram.org.eg/)
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المزيدالمزيد
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