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الشباب  وزارة  بني  التعاون  بروتوكول  تنفيذ  إطار  فى 
والرياضة املصرية ووزارة الشباب والرياضة السودانية 
شاب   32 من  يتكون  شبابي  وفد  اخلرطوم  إىل  وصل 
املختلفة،  اإلبداع  جماالت  يف  املتميزين  من  وفتاة 
بني  اإلخاء  السابيع  الشبابي  التبادل  برنامج  لتنفيذ 
الفرتة من 23-30 سبتمرب 2018 وأوضح  البلدين خالل 
موافقة  إطار  فى  تأتى  الزيارة  أن  الشباب  لوزارة  بيان 
والرياضة،  الشباب  وزير  صبحى،  أشرف  الدكتور 
فى  البلدين  بني  الشبابية  اإلخاء  ألسابيع  وتفعياًل 
بني  الشبابية  اإلخاء  أسابيع  وإقامة  الشباب،  جمال 
جماالت  ومنها  املختلفة،  اإلبداع  جماالت  فى  البلدين 
القصرية واملوسيقى والكورال  الشعر والزجل والقصة 
والفن التشكيلى والتصوير الزيتى والكاريكاتري وأندية 
العلوم والتكنولوجيا، بهدف أن يتعرف الشباب املصرى 
السياسية  الرموز  من  مكوناته  بكل  السودان  على 
والتارخيية واملدن ومناطق الرتاث والفنون واحلفالت 
والسودانى  املصرى  الشباب  بني  متازج  حيدث  حتى 

وانفتاح كال الشبابني على ثقافة وحضارة اآلخر.

أسبوع اإلخاء السودانى المصرى
تمازج بين شباب وادى النيل وتعارف على ثقافة وحضارة شطرى الوادى
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كما صرح الكاتب الصحفى السودانى "سيبويه يوسف" 
أسبوع  إطار  فى  السودان  إىل  املصرى  الشباب  سفر  إن 
اإلخاء املصرى السودانى جيعلهم يتعرفون على الثقافة 
والفنون واملوروثات السودانية مما يعمق العالقات بني 
الشعبني، مضيًفا أن الشباب املصرى سوف يكون وسط 
كثري  لديهما  والسودان  فمصر  الثانى،  ووطنه  أهله 
وشعب  واحد  نيل  فهما  واملصاهرات  املشرتكات  من 
واحد ويتضح ذلك بشدة فى النوبة وأسوان حيث جتد 
نفس القبائل تعيش فى جنوب مصر ومشال السودان، 
امتداد  والشعبان  مشرتك  ومصري  تاريخ  فالبلدان 

لبعضهما البعض.

بأعمال  القائم  املصري  الوفد  التقى  الزيارة  خالل 
السفري املصري بالسودان، وعدداً من القيادات الشبابية 
مبزرعة  جوالت  الوفد  زيارة  وتضمنت  بالسودان، 
واألعالف  اللحوم  تصدير  عالمات  أهم  اجلميعابي 
والثروة احليوانية يف السودان، وزيارة املتحف السوداني 
القطع  من  خمتلفة  جمموعات  يضم  الذي  القومي 
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األثرية اليت تؤرخ حلقب خمتلفة من الرتاث السوداني 
الفرعوني  والعصر  النوبية  احلضارة  رأسهم  علي 
عن  تعرب  اليت  القطع  من  أخرى  وجمموعة  احلديث 
جداريات  وكذلك  السودان  يف  االسالمي  التاريخ 
قبطية تظهر مجال الفن القبطي وازدهاره يف السودان 
وزيارة مركز دفع اهلل للفلكلور والذي ميثل أحد أهم 

معامل السودان الثقافية والفنية.
للعلوم  السودان  جامعة  زيارة  الفعاليات  تضمنت  كما 
والتكنولوجيا واليت حتتوي علي 24 كلية منها الفنون 
منظمة  ومقر  العربي،  والسوق  والتطبيقية،  اجلميلة 
متثل  تراثية  قرية  علي  حتتوي  واليت  السودان"  "أنا 
منوذجًا مصغراً لكل قبائل ومناطق السودان وحماكاة 

على  عالوة  والطبيعة،  واملسكن  املعيشة  لطريقة 
موركز  االفريقي  الشباب  احتاد  ملقر  زيارة 

يف  يقع  والذي  والفنون  لآلداب  دياب  راشد 
ويضم  غرب  اجلريف  منطقة  اخلرطوم 
الذى  دياب  راشد  للفنان  تشكيلي  معرض 
التشكيلية  الفنون  مراكز  أهم  من  ُيعد 

أسبوعيًا  أحد  يوم  كل  منتدى  ويقدم 
ودورات تدريبية ختدم كل األعمار.

فقرات  عرض  على  األسبوع  فعاليات  اشتملت  أيضًا 
فردي  غناء  بينها  من  البلدين  وثقافة  بفن  خاصة 
الشباب  وزارة  اوركسرتا  فرقة  ألعضاء  ومجاعي 
والرياضة، وعروض فلكلورية مصرية قدمتها فرقة 
وعامية  فصحي  وشعر  باملنصورة،  الشعبية  الفنون 
وابتهاالت دينية وانشاد، وعرض مصري خاص حتت 
فريق  تقديم  إىل  باإلضافة   ، الوطن"  "أرض  عنوان 
السودانية فقرات غنائية فردي ومجاعي  فنار للفنون 
أوركسرتا  مبشاركة  سودانية  فلكلورية  وعروضًا   ،

وزارة الشباب والرياضة املصرية.
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