
1



22

مصر فى المونديال بهدفى العالمى صالح

6 قضايا و 22 قمة ثنائية و جماعية
 فى زيارة الرئيس لنيويورك

 االندبندنت  البريطانية تنصح بزيارة مصر
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تتواىل املؤرشات  والشهادات االيجابية بحق االقتصاد املرصي التي تشهد بنجاح الخطوات التي اتخذتها 
مرص  يف اطار اصالح املنظومة املالية وسعر الرصف واالصالح االقتصادي بصفة عامة وهو ماجعل 
مؤرشات التصنيف تتصاعد وتنرشها  املجالت االقتصادية العاملية ذات املصداقية والتي تؤكد ان واقع 
االقتصاد املرصي يف تصاعد مستمر، وتأتي ترصيحات رئيس بعثة صندوق النقد الدويل يف مرص االخرية 
لتضع العديد من املؤرشات التي تؤكد ماذهب اليه املحللون االقتصاديون وماتعكسه جملة االستثمارات 
العربي واالجنبي والتي  ساعدت وبشكل كبري يف تحسني  الصعيدين  املاضية عيل  الفرتة  التي تمت يف 
الرصف  انهاء سوق  يف   اتخاذها  تم  التي  االقتصادية  االجراءات  ، وقد ساعدت  االقتصاد املرصي  اداء 
فاقت  نتائج  ايل  الوصول  مليار دوالر وساعدت يف  الذي تجاوز 36  النقدي  االحتياطي  املوازي  وزيادة 
توقعات القائمني عيل تقييم برامج االصالح االقتصادي ملرص اذ كان من بني توقعات الصندوق ان يحقق 
االقتصاد املرصي معدل نمو قدره 3.5 % بنهاية العام املايل 2017/2016 وجاء الواقع ليؤكد ارتفاعه 
ايل 4.2 % االمر الذي انعكس بشكل فعال عيل نتائج تقييم بعثة صندوق النقد الدويل والتي اكدت تحسن 

نشاط االقتصاد املرصي وعودة الثقة به من قبل املستثمرين .. 
وكان ملف  االقتصاد – بجانب امللفات السياسية والعالقات الثنائية – هو امللف االكثر حضوراً يف كافة 
تحركات وجوالت الرئيس عبد الفتاح السييس الخارجية االخرية والتي بدأت بالجولة االفريقية التي زار 
خاللها كل من تنزانيا ورواندا والجابون وتشاد ثم تبعها بالجولة االسيوية التي شملت كل من الصني 
والتي حرض خاللها اجتماعات قمة دول الربيكس وزيارة فيتنام كاول رئيس مرصي يزور هذا البلد 
البارغ اقتصادياً ، ثم مشاركته يف اجتماعات الدورة الـ 72 الجتماعات الجمعية العامة لالمم املتحدة 
املسئولني  من  وعدد  االمريكي  الرئيس  مقدمتهم  يف  يأتي  العالم  قادة  مع  لقاء   22 من  اكثر  واجراءه 
الثنائية   العالقات  ودعم   االقتصادي  البعد  كان  حيث   ، الدولية   التمويل  مؤسسات  ورؤساء  الدوليني 
واضحا بني امللفات التي شملتها بالبحب لقاءات الرئيس عبد الفتاح السييس عيل هامش مشاركته يف 
اعمال الجمعية العامة ، كما قام الرئيس بزيارة لدولة االمارات العربية املتحدة  والتي تأتي عىل قائمة 
الدول العربية املستثمرة يف مرص يف كافة مشاريع التنمية واالعمار واملشاريع الزراعية  والسياحية ، 

فضال عن عمق العالقات بني الدولتني والتي وصلت ايل  مرحلة هامة من التشاور والتنسيق املشرتك .
وتأتي تلك الزيارات استكماال لزيارات الرئيس الخارجية منذ ان تويل رئاسة الجمهورية يف يونيو 2014 
والفرص  االقتصادي  االصالح  يف  مرص  لربنامج  والرتويج  االقتصادي  الشق  صالح   يف  كانت  وكلها 
االقتصادية  االصالحات  من  عدد  خالل  من  او  الكربي  القومية  املرشوعات  اتاحتها  التي  االستثمارية 

وقانون االستثمار الجديد وتبسيط االجراءات والتعقيدات امام املستثمر .. 
واستمرارا لصعود مرص يف كافة املجاالت فقد حقق املنتخب املرصي لكرة القدم انجازاً هاما بالتأهل 
إىل نهائيات كأس العالم املقرر إقامتها العام املقبل2018 يف روسيا بعد أداء مرشف عىل مدار مباريات 
التصفيات، ونجاحه يف إسعاد الجماهري املرصية التي قدمت نموذجاً رائعاً يف مساندة منتخبها، ووقوفها 
بجانبه وتشجيعه بصورة مثالية، مما كان له األثر البالغ يف تحقيق هذا اإلنجاز، وبما يعكس حضارة 

الشعب املرصي وتاريخه العريق .
القاهرة ان “مرص يف  العدد من رسالة  وانطالقا مما سبق نؤكد من خالل مانتناوله يف صفحات هذا 

صعود وانها عيل الطريق الصحيح “ .

مصر تصــعد
االفتتاحية
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مصر فى املونديال بهدفى العاملى صالح

تأهل املنتخب املرصي األول لكرة القدم 
إىل بطولة كأس العالم “روسيا 2018” 
مونديال  اخر  منذ  غياب  فرتة  بعد 

وذلك   ، بايطاليا   1990 عام  فيه  شارك 
بهدفني  الكونغويل  نظريه  عىل  بفوزه 

أقيمت  التي  املباراة  يف  واحد  هدف  مقابل 
بينهما مساء “األحد” 2017/10/8 باستاد 
باإلسكندرية  العرب  بربج  املرصي  الجيش 
ضمن مباريات الجولة الخامسة للمجموعة 

تقدم  وقد  للمونديال  املؤهلة  األفريقية  للتصفيات  الخامسة 
ليفربول  نادي  والعب  مرص  نجم  طريق  عن  املرصي  املنتخب 

االنجليزي محمد صالح يف الدقيقة 63 من املباراة ، وتعادل املنتخب 
الكونغويل عن طريق الالعب ارنولد بوكا موتو يف الدقيقة 87 ، وأضاف 

محمد صالح الهدف الثاني من رضبة جزاء يف الدقيقة 94 من املباراة . 
وبهذه النتيجة حسم املنتخب املرصي تأهله إىل كأس العالم بعدما رفع رصيده إىل النقطة 12 يف صدارة 
املجموعة الخامسة ويليه منتخب أوغندا يف املركز الثاني برصيد 8 نقاط، ثم غانا يف املركز الثالث برصيد 
6 نقاط، وأخريا الكونغو برصيد نقطة واحدة ، وستكون مواجهة مرص أمام غانا يف الجولة األخرية 
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تكريم الرئيس السيىس  للمنتخب الوطني لكرة القدم بعد نجاحه يف التأهل إىل نهائيات كأس العالم ىف 

حفل افتتاح مركز املنارة للمؤتمرات واملعارض الدولية بمنطقة التجمع الخامس

مرص  حسمت  بعدما  للفريقني  حاصل  تحصيل 
البطاقة الثانية عن القارة األفريقية بعد نيجرييا 
ثاني  أنه  للمونديال كما كما  بالفعل  التي تأهلت 
منتخب عربي يتأهل ملونديال روسيا بعد منتخب 

السعودية.
املرصي  للشعب  التهنئة  بخالص  الرئيس  وتوجه 
لكرة  الوطني  املنتخب  حققه  الذى  اإلنجاز  عىل 
املقرر  العالم  كأس  نهائيات  إىل  بالتأهل  القدم 
إقامتها العام املقبل2018 يف روسيا وأعرب الرئيس 
يف هذه املناسبة عن خالص سعادته بما قدمه العبو 
املنتخب وجهازهم الفني من أداء مرشف عىل مدار 
الله  من  بتوفيق  ونجاحهم  التصفيات،  مباريات 
وباإلعداد الجيد وااللتزام، ىف الوصول لهذا اإلنجاز 
الذي طال انتظاره، وإسعاد الشعب املرصي العظيم 
، كما قدم الرئيس تحية تقدير للجماهري املرصية 
منتخبها،  مساندة  يف  رائعاً  نموذجاً  قدمت  التي 
مما  مثالية،  بصورة  وتشجيعه  بجانبه  ووقوفها 
وبما  اإلنجاز،  هذا  تحقيق  يف  البالغ  األثر  له  كان 
العريق  وتاريخه  املرصي  الشعب  حضارة  يعكس 
الفني  والجهاز  الالعبني  الرئيس  استقبل  وقد   ،
للمنتخب يف اليوم التايل لتهنئتهم بنفسه باالنجاز 
صالح  محمد  إىل  حديثه  الرئيس  ووجه   ، العظيم 
وحرص  املرصيني”  فرحت  ألنك  “أشكرك  قائال: 
االالعبني  مع  تذكارية  صور  التقاط  عىل  الرئيس 

والجهاز الفنى .

نهائيات  إىل  الفراعنة  تأهل  عدم  من  الرغم  وعيل 
فازوا  انهم  اال  بإيطاليا،   1990 منذ  العالم  كأس 
 ،1998 أعوام  يف  مرات  أربع  أفريقيا  أمم  بكأس 
املنتخب  وصل  كما   ، و2010   ،2008, و2006، 
املرصي، بقيادة األرجنتيني هكتور كوبر، إنجازا يف 
إذ  بالجابون   افريقيا  امم  بطولة  من  نسخة  اخر 
تأهل إىل املباراة النهائية ، لكنه خرس الكأس أمام 

الكامريون. 
مرتني   FIFA العالم  كأس  يف  الفراعنة  شارك  وقد 
فقط خالل تاريخهم حيث كانت املشاركة األوىل يف 
إىل  العودة مجدداً  إيطاليا 1934 قبل 56 عاماً من 
إيطاليا واملشاركة يف العرس العاملي الذي أقيم عام 
املرصي  املنتخب  خرج  األوىل،  املشاركة  يف   .1990
 2-4 بنتيجة  املجر  أمام  بعد هزيمته  البطولة  من 
بينما وقع يف املجموعة السادسة يف إيطاليا 1990 
من  وخرج  وأيرلندا  وهولندا  إنجلرتا  من  كل  مع 

مرحلة املجموعات بعد اداء مرشف .
كوبر  فيكور  االرجنتيني  الفني  املدير  ويقود 
املنتخب املرصي بعد قيادته للعديد من األندية بما 
وإنرت  األسباني  فالنسيا  مثل  أسماء كبرية  ذلك  يف 
ميالن اإليطايل، منذ مارس  2015، واستطاع قيادة 
 2017 األفريقية  األمم  كأس  نهائي  اىل  الفراعنة 

وإىل نهائيات كأس العالم روسيا 2018  .
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اإلعالم العاملى:
 »تهانينا ألم الدنيا«

افردت  وسائل اإلعالم العاملية مساحات كبرية لتغطية وصول مرص للمونديال وتألق محمد صالح 
نجم ليفربول، ونرشت صورا مثرية ألفراح املرصيني، كما تحولت املواقع الرسمية ألندية املحرتفني 
امتألت  احتفاالت  منصة  إىل  بروميتش  وويست  وأرسنال  ليفربول  اندية  رأسهم  وعىل  املرصيني، 
بعرشات اآلالف من التغريدات والتدوينات التى تهنئ صالح ومحمد الننى وأحمد حجازى بالتأهل 

للمونديال.
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املرصيني  ان  الفرنسية  األنباء  وكالة  ابرزت  وقد 
قضوا ليلة تاريخية بعد تأهل منتخبهم ملونديال 
وافرا  كان  الفراعنة  حظ  وأن   ،2018 روسيا 
نهاية  قبل  الثانى  الفوز  هدف  صالح  بإحراز 
األنباء  وكالة  ابرزت  فيما  بدقيقتني  املباراة 
السيىس  للرئيس  العرب  القادة  تهنئة  األملانية 
املباراة بينما كتب “الفيفا”  انتهاء  بالتأهل فور 
عىل تويرت: »ألف مربوك.. مرص تتأهل رسمياً إىل 
يؤهل   95 الدقيقة  ىف  هدف   ،2018 العالم  كأس 
الفراعنة إىل روسيا 2018، تهانينا ألم الدنيا ولكل 
أسباب   5 هناك  ان  اىل  موقع  واشار   “ املرصيني 
والنجوم  العرب،  برج  ستاد   : هى  التأهل  وراء 
الكبار ىف الفريق بمن فيهم محمد صالح والنني، 
الحرضي،  وتألق محمد صالح شخصيا، وعودة 

واستقرار الجهاز الفني.
ان  فاكدت  االمريكية  أسوشييتدبرس  وكالة  اما 
القدم،  لكرة  عاشقة  دولة  اسعدا  صالح  هديف 
وحشود  يحتفلون،  الشوارع  ىف  اآلالف  ومئات 

هائلة ىف ميدان التحرير أيقونة مرص.
منتخب  ان  نيوز«  »سكاى  شبكة  ابرزت  فيما 
مرص عاشق الدقيقة القاتلة، وقصة ليلة ال مثيل 
فيما  األغيل.  مرص  فرعون  صالح  ومحمد  لها، 
جنون  الربيطانية:  ميل«  »ديىل  صحيفة  عنونت 
اكد  بينما  للمونديال.  التأهل  بعد  القاهرة  ىف 
“جون بينيت” كبري محرري يف تغريدة عيل توتري 
: «تخيل نفسك أمام تسديد ركلة جزاء مصريية 
الدقيقة  وىف  القدم،  بكرة  مجنون  جمهور  أمام 

92، صالح يملك أعصابا فوالذية»!
العرب  ان  الروسية:  »سبوتنيك«  شبكة  وقالت 
انتظار تسجيل مشاركة تاريخية ىف مونديال  ىف 
روسيا، ىف إشارة إىل تأهل السعودية ومرص، وىف 

الطريق تونس واملغرب، وربما سوريا.



8

حممد صالح العب مصرى مبهارات عاملية

اما الالعب محمد صالح )25سنة(  املحرتف يف نادي ليفربول اإلنجليزي وقائد الفراعنة يف التأهل 
ملونديال روسيا، فله قصة نجاح حقيقية جديرة باالحرتام، ورحلة طموح لشاب حقق حلمه، 

وبات قدوة ومثالً أعىل لكل العبي مرص وشبابها يف العزيمة واملثابرة واإلرصار.
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انضم الالعب املرصي إىل نادي “املقاولون العرب”، 
إىل  تصعيده  تم  حتى  الناشئني  صفوف  يف  وتدرج 
يف  الخارجي  لالحرتاف  اتجه  ثم   ، األول  الفريق 
أوروبا، وانضم خالل مسريته إىل العديد من األندية 
الكبرية يف أوروبا مثل بازل السويرسي وتشيليس 

وناديه  اإليطاليني  وروما  وفيورنتينا  اإلنجليزي 
الحايل ليفربول اإلنجليزي.

 حقق محمد صالح شهرة واسعة واختري كأفضل 
العباً  وأصبح  بالخارج،  محرتف  مرصي  العب 

أساسياً يف صفوف منتخب مرص الوطني.
العب  “أفضل  جائزة  عىل  صالح  محمد  حصل 
 ،2016 لعام  سوكر”  “جلوب  جائزة  يف  عربي” 
وأفضل العب صاعد يف إفريقيا 2012 وتم اختياره 

ضمن “فريق العام” يف إفريقيا يف 2016.
نال صالح جائزة “أفضل العب” يف دوري السوبر 
نادي  يف  العب”  و”أفضل   2013 عام  السويرسي 
روما، ويعد أغىل العب عربي وإفريقي عرب التاريخ 
مليون   42 ليفربول  نادي  إىل  انتقاله  تكلف  حيث 

يورو.
أفضل  قائمة  يف   65 املركز  صالح  محمد  احتل 
100 العب يف العالم لعام 2016، التي أعلنت عنها 
اختارته  كما  الربيطانية،  “الجارديان”  صحيفة 
قائمة  ضمن  الربيطاينة  ستار”  “دييل  صحيفة 

أفضل 50 العبا يف العالم يف 2016.
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الرئيس أمام الربيكس : حققنا األمن وإصالح االقتصاد

الرئيس  قام  الناجحة  الخارجية  جوالته   اطار  ىف 
عبد الفتاح السييس بزيارة لكل من الصني وفىتنام 
الرئيس خالل  ايام،  وقد شارك  اربعة  استغرقت  
التي  زيارته للصني  ىف قمة مجموعة »الربيكس« 
عقدت خالل الفرتة من الثالث حتى الخامس من 
املجموعة  دول  زعماء  وحرضها   2017 سبتمرب 
وجنوب  والربازيل،  وروسيا،  والهند،  »الصني، 
نامية  دول  خمس  زعماء  إىل  باإلضافة  إفريقيا، 
أخرى”مرص، وتايالند، واملكسيك، وطاجاكستان، 

وغينيا” .
جلسة  ىف  السييس  عبدالفتاح  الرئيس  وشارك 
»بريكس«  تجمع  أعمال  منتدى  نظمها  خاصة 
من  نخبة  بحضور  كلمة  ألقى  حيث  مرص،  عن 
ممثيل مجتمع األعمال واالقتصاد واملال من الدول 

خاللها  استعرض  »بريكس«  تجمع  ىف  األعضاء 
اإلصالحات االقتصادية وخطط التنمية الجارية ىف 
مرص، مشددا عىل أن استعادة االستقرار واألمن ىف 
يزيد عدد سكانه عن 93 مليون  بلد بحجم مرص 
وغري  الجاد  التعامل  عن  يوما  يثنينا  لم  نسمة، 

املسبوق مع األزمة املزمنة ىف االقتصاد.
)نص الكلمة (

بني  الحوار  جلسة  ىف  السييس  الرئيس  شارك  كما 
دول الربيكس والدول النامية ذات األسواق الناشئة 
مرص  أن  خاللها  أكد  كلمة  ألقى  حيث  والبازغة 
وخصوصيته،  »الربيكس«  تجمع  أهمية  تقدر 
املؤسيس  العمل  بآليات  يتعلق  فىما  فقط  ليس 
األعضاء،  الدول  سياسات  بتنسيق  تقوم  التي 
ولكن أيضاً بسبب الرؤى السياسية املشرتكة التي 

صورة تذكارية لزعماء الدول  العرش بالصني

https://www.youtube.com/watch?v=FNmsZ9oUi4E
https://www.youtube.com/watch?v=FNmsZ9oUi4E
https://www.youtube.com/watch?v=FNmsZ9oUi4E
http://www.sis.gov.eg/Story/148027?lang=ar
https://www.youtube.com/watch?v=cAvfcRhD9hc
https://www.youtube.com/watch?v=cAvfcRhD9hc
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القضايا  تجاه  تبنيها  التجمع عىل  ذلك  قمم  دأبت 
النامية،  للدول  الخاصة  األهمية  ذات  السياسية 
التجمع،  لهذا  الشاملة  الصفة  بذلك  لتعكس 
مشريا إىل أن املرصيني؛ برغم التحديات الجسيمة؛ 
وتطبيق  املستقبل،  بناء  وجدية  بدأب  يستكملون 
من  املستدام،  االقتصادي  للنمو  طموح  برنامج 
خالل إصالح جذري للسياسات املالية والنقدية، و 
املرشوعات القومية العمالقة ىف مختلف القطاعات. 

)نص الكلمة (
وعىل صعيد املقابالت الثنائية مع الزعماء املشاركني 
بقمة »الربيكس« أجرى الرئيس السييس مباحثات 
مع الرئيس الرويس فالديمري بوتني؛ تناولت سبل 
وعددا  املجاالت  كافة  ىف  الثنائية  العالقات  تعزيز 
من القضايا اإلقليمية والدولية، وال سيما النزاعات 
اتفق  حيث  األوسط،  الرشق  منطقة  ىف  القائمة 
سياسية  حلول  إىل  التوصل  أهمية  عىل  الزعيمان 
ملختلف تلك النزاعات بما يسهم ىف استعادة األمن 
وحدة  عىل  ويحافظ  املنطقة  لدول  واالستقرار 
حرص  السييس  الرئيس  وأكد   ، أراضيها  وسيادة 

تجمعها  التي  املهمة  العالقات  تعزيز  عىل  مرص 
بروسيا وتطوير أوجه التعاون املشرتك عىل مختلف 
بني  التجاري  التبادل  بزيادة  مشيدا  األصعدة، 
املستمر  التواصل  عن  فضال   ،%14 بنسبة  البلدين 

بني الجانبني لدفع وتطوير العالقات.
كما التقى الرئيس السييس بالرئيس الصيني تيش 
الزعيمان جلسة مباحثات  بينج، حيث عقد  جني 
لدعوة  شكره  عن  خاللها  السييس  الرئيس  أعرب 
تجمع  قمة  اجتماعات  لحضور  الصيني  الرئيس 
الصداقة  روابط  ُعمق  »بريكس« وما تعكسه من 
البلدين،  بني  القائمة  االسرتاتيجية  والرشاكة 
التي تقوم بها مرص لتطوير  الخطوات  إىل  مشريا 
البنية التحتية حتى تسهم ىف تنفىذ مبادرة الحزام 
لدعم  الصيني  الرئيس  طرحها  التي  والطريق 
أكد  املقابل  وىف  العاملية.  التجارة  حركة  وتعزيز 
الرئيس الصيني دعم بالده للدور الهام الذي تقوم 
به مرص عىل الساحتني اإلقليمية والدولية، مشريا 
واإلفريقية  العربية  الدول  أهم  من  تعد  أنها  إىل 
الدولتني  مواقف  تشهده  ملا  ومنوها  واإلسالمية، 
االهتمام  ذات  القضايا  من  العديد  ىف  توافق  من 

الهنـدى  الوزراء  ورئيـس  السيىس  الرئيس  لقاء 

ناريندرا مودي

لقاء الرئيس السيىس ورئيس جنوب أفريقيا 

جاكوب زوما 

http://www.sis.gov.eg/Story/148038?lang=ar
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جلسة مباحثات بني الرئيس عبد الفتاح السيىس و الرئيس الصينى يش جني بينج

املشرتك، خاصة فىما يتعلق بالحوكمة االقتصادية 
العاملية وسبل تعزيز التنمية االقتصادية العاملية.

رئيس  السييس مع  الرئيس عبدالفتاح  التقى  كما 
الرئيس  أكد  ناريندرا مودي، حيث  الهندي  الوزراء 
مع  التعاون  عالقات  تطوير  عىل  مرص  حرص 
تعميق  ىف  يسهم  بما  املجاالت،  جميع  ىف  الهند 
تجمع  التي  التاريخية  والروابط  الصداقة  أوارص 
الهند  وزراء  رئيس  أشاد  جانبه  ومن  البلدين.  بني 
بالزخم الذي شهدته العالقات بني البلدين عىل مدى 
الصداقة  عالقات  قوة  مؤكداً  املاضيني،  العامني 
الوثيقة التي تربط بينهما، وحرص الهند عىل دفع 
املختلفة،  التعاون مع مرص عىل األصعدة  وتعزيز 
خاصة ىف املجاالت االقتصادية والعلمية والثقافىة.

عبدالفتاح  الرئيس  التقى  أخرى  ناحية  ومن 
السييس عىل هامش أعمال قمة تجمع »بريكس«، 
أكد  حيث  زوما  جاكوب  إفريقيا  جنوب  برئيس 
تطوير  عىل  مرص  حرص  عىل  السييس  الرئيس 
إفريقيا،  جنوب  مع  والتنسيق  التعاون  عالقات 
مشريا إىل أهمية تعزيز التعاون بني مختلف الدول 

التي  التحديات  مستوى  إىل  يرقى  بما  األفريقية، 
تحقيق  ىف  شعوبها  طموحات  ويلبي  تواجهها 

التنمية الشاملة واالستقرار.
وىف إطار حرصه عىل زيادة االستثمارات الصينية 
تعرتضها  التي  العقبات  كافة  وتذليل  مرص  ىف 
الصينية،  بمدينة شيامن  السييس   الرئيس  التقى 
الصينية. وأشار  الرشكات  من رؤساء كربى  عدداً 
عىل  مرص  حرص  إىل  االجتماع  خالل  الرئيس 
تطوير العالقات مع مختلف الرشكات واملؤسسات 
الصينية، ال سيما ىف ظل ما يجمع مرص والصني 
املجاالت  ىف  وثيق  وتعاون  اسرتاتيجية  رشاكة  من 
املتاحة  االستثمارية  الفرص  مستعرضا  املختلفة 
بمرص واإلجراءات التي اتخذتها الحكومة املرصية 

عىل صعيد اإلصالح االقتصادي.
ومن جانبهم أعرب رؤساء الرشكات الصينية عن 
مرص،  ىف  إيجابي  تغري  من  يشهدونه  ملا  تقديرهم 
عىل  الحكومة  حرص  من  ملسوه  ما  إىل  مشريين 
تحسني مناخ االستثمار وتذليل كافة العقبات أمام 

الرشكات العاملة ىف مرص.
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توجه  “بريكس”،   قمة  ىف  مشاركته  عقب 

العاصمة  إىل  السييس  الفتاح  عبد  الرئيس 

يومى  رسمية  زيارة  ىف  هانوي،  الفىتنامية 

رئيس  لدعوة  تلبية   2017 سبتمرب  و7   6

تعد  داي كوانج حيث   تران  فىتنام  جمهورية 

مرصي  لرئيس  نوعها  من  األوىل  هي  الزيارة 

تناولت  وقد  البلدين،  بني  العالقات  تاريخ  ىف 

التعاون  تعزيز  ُسبل  الرئيسني   بني  املباحثات 

الثنائي ىف العديد من املجاالت، من بينها تطوير 

السفن،  وصناعة  البحرى  النقل  ىف  التعاون 

وتكنولوجيا  السمكي،  واالستزراع  والزراعة 

التواصل  تعزيز  سبل  عن  فضالً  املعلومات، 

الشعبي والثقاىف بني البلدين. كما أكد الجانبان 

أهمية العمل عىل زيادة الزيارات املتبادلة عىل 

كل املستويات، سواء الرسمية أو الشعبية، بما 

يساهم ىف توطيد أوارص الصداقة والتعاون بني 

البلدين.

إىل سبل مكافحة اإلرهاب  املباحثات  وتطرقت 

أهمية  عىل  الجانبان  اتفق  حيث  والتطرف، 

تضافر جهود املجتمع الدويل من أجل التصدي 

لهذه اآلفة التى باتت تهدد العالم بأكمله، فضاًل 

يقترص  ال  ملكافحتها،  شامل  منهج  تبني  عن 

أيضاً  يتضمن  بل  فقط،  األمنية  التدابري  عىل 

األبعاد االجتماعية والثقافىة والتنموية.

العنف  ألحداث  إدانته  السييس  الرئيس  وأكد 

استمرار  أن  إىل  التي تشهدها ميانمار، مشرياً 

تلك األحداث يساعد عىل تغذية اإلرهاب والفكر 

فى زيارة الرئيس لفيتنام : 
تعزيز العالقات التارخيية وتبادل اخلربات التنموية  

االستقبال الرسمى للسيد الرئيس ىف القرص الجمهورى بهانوى  
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من  عدد  إىل  أيضا  املباحثات  وتطرقت  املتطرف. 

القضايا اإلقليمية والدولية ذات االهتمام املشرتك، 

الدول  من  عدد  يشهدها  التى  األزمات  بينها  ومن 

التعاون  تعزيز  إىل  باإلضافة  األوسط،  الرشق  ىف 

واملحافل  املنظمات  إطار  البلدين ىف  بني  والتنسيق 

الدولية.

تران  الفىتنامي  ونظريه  السييس  الرئيس  وشهد 

داي كوانج عقب جلسة املباحثات مراسم التوقيع 

التوقيع عىل الوثائق واملؤتمر الصحفى املشرتك بني الرئيس عبد الفتاح السيىس والرئيس الفيتنامى 

التوقيع عىل الوثائق واملؤتمر الصحفى املشرتك بني الرئيس عبد الفتاح السيىس والرئيس الفيتنامى 
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عىل تسع من مذكرات التفاهم وبرامج التعاون 

بني البلدين.

 كما حرض الرئيس عبد الفتاح السييس اجتماع 

حيث  الفىتنامي،  املرصي  األعمال  منتدى 

التعاون  حول  النظر  وجهات  الجانبان،  تبادل 

املتعلقة  املشرتك  االهتمام  ذات  القضايا  بشأن 

بالعالقات الثنائية والقضايا اإلقليمية والدولية، 

تعزيز  ىف  فارقة  نقطة  تُعد  الزيارة  أن  واعتربا 

وتطوير أوارص عالقات الصداقة والتعاون التي 

تجمع بني البلدين. واتفق الرئيسان عىل تكثيف 

الزيارات املتبادلة عىل كل املستويات، الحكومية 

أكد  كما  والتجارية،  والشعبية  والربملانية 

الجانبان أهمية االستمرار الفعال آلليات التعاون 

الثنائي بني البلدين، ومن بينها اللجنة الحكومية 

املشرتكة، واملشاورات السياسية، وتدعيم أوارص 

اتفق  كما  الدولتني،  بني  االسرتاتيجي  التفاهم 

 55 الـ  بالذكري  سوياً  االحتفال  عيل  الرئيسان 

إلقامة عالقات دبلوماسية بني البلدين ىف العام 

الرئيس باملستثمرين  القادم 2018.، كما رحب 

ورجال الصناعة الفىتناميني الراغبني ىف الدخول 

الصناعية  باملناطق  اقتصادية  رشاكات  ىف 

الدعوة  ه  إنشاؤها حاليا ىف مرص، ووجَّ الجارى 

لهم لزيارة مرص .

يذكر ان فىتنام بلد صاحبة تاريخ طويل، يشبه 

التحرر،   نحو  مرص  رحلة  استقاللها  مسار 

قديمة  عالقات  الفىتنامية  املرصية  والعالقات 

وتاريخية حيث تمثل مرص اول الدول التى بادرت 

وقد   ،1963 عام  هانوى  ىف  لها  سفارة  بفتح 

ملحوظ  بشكل  الجانبني  بني  العالقات  تطورت 

عىل  التوقيع  تم  حيث  السنوات  تلك  مدار  عىل 

العديد من اتفاقيات التعاون ىف مختلف املجاالت 

والتجارية،  والثقافىة  واالقتصادية  السياسية 

فضاًل عن تبادل التأييد ىف املحافل الدولية.

الرئيس يحرض مأدبة عشاء دعا إليها الرئيس الفيتنامى
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6 قضايا و 22 قمة ثنائية و مجاعية 
فى زيارة الرئيس لنيويورك

الدورة  أعمال  من  املستوى  رفىع  الشق  ىف  السييس  الفتاح  عبد  الرئيس  أيام شارك  مدار خمسة   عىل 

الثانية والسبعني للجمعية العامة لألمم املتحدة بمقر املنظمة الدولية بمدينة نيويورك األمريكية، والتي 

للجميع عىل  الكريمة  السالم والحياة  إىل تحقيق  السعي  الشعوب  العام تحت عنوان )عىل  ُعقدت هذا 

كوكب مستدام(، وشهدت تلك الدورة حضوًرا متميًزا للوفد املرصى، برئاسة الرئيس السيىس، وبرز دور 

القاهرة ىف هذا املحفل الدوىل من خالل النشاط املكثف للرئيس عىل املسارين السيايس واإلقتصادي من 

خالل املشاركة الرابعة له عىل التوايل ىف اجتماعات األمم املتحدة السنوية.

   كانت زيارة الرئيس السييس لنيويورك هذه املرة لها طابع خاص ومكاسب كبرية، وساهمت كلمة 

والدولية  اإلقليمية  القضايا  ملختلف  مرص  رؤية  توضيح  ىف  املتحدة  لألمم  العامة  الجمعية  أمام  مرص 

كافة  ىف  وترصيحاته  وخطاباته  املتنوعة  لقاءاته  سلطت  و  الدولية،   املنظمة  أجندة  عىل  املطروحة 

السياسية  اإلنجازات  عيل  الضوء  املتحدة  لألمم  العامة  الجمعية  الجتماعات  املرافقة  الفعاليات 

إلقاء السيد الرئيس لكلمة مرص أمام الجمعية العامة باألمم املتحدة 
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واالقتصادية التي تحققها مرص الجديدة، كما أنها 

وكشفت  مسئولياتهم  أمام  العالم  قادة  وضعت 

حلوالً  وقدمت  الدويل،  النظام  ىف  القصور  أوجه 

حقيقية لألزمات التي تعاني منها منطقة الرشق 

النامية  الدول  بني  املتزايدة  والفجوات  األوسط، 

والغنية. 

   وخالل هذه الزيارة، شارك الرئيس ىف 3 اجتماعات 

خطابه  حمل  املتحدة  لألمم  تابعة  عاملية  رسمية 

للعالم، ورؤى متكاملة قدمت  ىف كل منها رسائل 

وجاء  املنطقة،  قضايا  من  للعديد  العملية  الحلول 

هذا ىف كلمة مرص التي ألقاها الرئيس أمام الدورة 

اجتماع  ىف  ثم  املتحدة،  لألمم  العامة  للجمعية   72

القمة العاملي بشأن ليبيا، ثم ىف قمة مجلس األمن 

لألمم  التابعة  السالم  حفظ  عمليات  إصالح  حول 

أيضاً  وملرص  للرئيس  الثانية  املرة  وهي  املتحدة، 

ملجلس  قمة  ىف  مرصي  رئيس  فىها  يشارك  التي 

األمن الدويل.

أمام  لقاءات جماعية   3 ىف  الرئيس  تحدث  كما     

باملجتمع  املؤثرة  الشخصيات  من  مجموعة 

غداء  وىف  مهمة،  شخصية   22 ضمت  األمريكي 

األمريكية،  التجارة  غرفة  نظمته  الذي  العمل 

حفل  وىف  األمريكي،  املرصي  األعمال  ومجلس 

عشاء عمل نظمه مجلس األعمال للتفاهم الدويل.

الرئيس السيىس 12 لقاء قمة ثنائى مع     وعقد 

منهم  العالم،  قارات  مختلف  من  ومسئولني  قادة 

أوروبا هم رؤساء رومانيا “كالوس  4 زعماء من 

أنستاسيادس”،  “نيكوس  وقربص  يوهانس”، 

وزراء  ورئيس  فوتشيتش”،  “ألكسندر  ورصبيا 

قادة  من   2 ومع  جينتيلوني”،  “باولو  ايطاليا 

“دونالد  املتحدة  الواليات  رئيس  هما  األمريكتني 

و4  تامر”،  “ميشل  الربازيل  ورئيس  ترامب”، 

الرئيس  هم  العربية  الدول  ومسئوىل  قادة  من 

خارجية  ووزير  عباس”،  “محمود  الفلسطينى 

دولة اإلمارات العربية املتحدة “عبد الله بن زايد”، 

العاهل السعودى  واألمري “خالد بن سلمان” نجل 

الواليات  لدى  السعودية  العربية  اململكة  وسفىر 

املتحدة، كما التقى الرئيس السيىس العاهل األردنى 

الرسمى  الغداء  حفل  خالل  الثانى  عبدالله  امللك 

لألمم  الـ72  الدورة  ىف  املشاركني  الدول  لرؤساء 

أكوفو  “نانا  غانا  رئيس  أفريقيا  ومن  املتحدة، 

أدو”، إضافة إىل رئيس الوزراء اإلرسائيىل “ بنيامني 

نتنياهو” لبحث جهود إحياء عملية السالم.

   كما عقد الرئيس السيىس خالل زيارته لنيويورك 

“أنطونيو  هم  دوليني  مسئولني  مع  لقاءات   4

جيم  و”  املتحدة،  األمم  عام  أمني  جوتريس” 

تاسك”  و”دونالد  الدويل،  البنك  رئيس  كيم”  يونج 

“ديميرتيس  بحضور  األوروبي،  املجلس  رئيس 

لشئون  األوروبى  االتحاد  مفوض  أفراموبولس” 

الهجرة.

املوضوعات  من  عدد  تناول  اللقاءات  وتضمنت     

بحث  بينها  من  املشرتك،  االهتمام  ذات  والقضايا 

تطورات األوضاع ىف الرشق األوسط وسبل تسوية 

مكافحة  جهود  ودعم  باملنطقة  القائمة  األزمات 

الثنائية  العالقات  اإلرهاب، فضالً عن بحث تعزيز 

مع هذه الدول الشقيقة والصديقة.

   ويالحظ أن هذه اللقاءات لم تكن كلها سياسية 

فقط، بل كان امللف االقتصادي املرصي حارضاً ىف 

لقاءات الرئيس مع كل من غرفة التجارة األمريكية، 

ومجلس  األمريكي،  املرصي  األعمال  ومجلس 

الدويل،  البنك  ورئيس  الدويل،  للتفاهم  األعمال 

إضافة اىل بحث التعاون االقتصادي والتجاري مع 

العديد من قادة العالم الذين التقاهم الرئيس.
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كلمة مرص     قدم الرئيس عبدالفتاح السييس ىف 

أمام الجمعية العامة لألمم املتحدة ىف 2017/9/19 

رؤية مرص الشاملة ملجمل أوضاع املجتمع الدويل 

وحدد الرئيس أمام الجمعية العامة لألمم املتحدة 

معالجتها  وطرق  الدويل  النظام  ىف  الخلل  مواطن 

لتجاوز  مسئولياتهم  أمام  العالم  قادة  ووضع 

املأزق الذي تواجهه شعوبهم، فضالً عن استعراض 

بمنطقة  اإلقليمية  القضايا  إزاء  املرصية  املواقف 

الفلسطينية،  القضية  وخاصة  األوسط  الرشق 

ليبيا، وأيضاً جهود  والوضع ىف سوريا واألزمة ىف 

مرص  دور  عىل  الضوء  مسلًطا  اإلرهاب  مكافحة 

البارز ىف هذا امللف الشائك.

أيضا  الرئيس  ألقاها  التي  الكلمة      وقد رسمت 

املبادئ التي تسري عليها مرص ىف وضع سياستها 

الخارجية املتسقة مع ميثاق األمم املتحدة، وذلك 

من خالل خمسة مبادئ وأولويات أساسية، يأتي 

الوطنية  الدولة  بمرشوع  التمسك  مقدمتها  ىف 

الحديثة، التي تقوم عىل مبادئ املواطنة، واملساواة، 

وسيادة القانون، وحقوق االنسان ، ووضع معالجة 

ومواجهة  الفلسطينية،  للقضية  ونهائية  شاملة 

ومموليه  وداعميه  اإلرهاب  مع  وحاسمة  شاملة 

بني  واالجتماعية  االقتصادية  الفجوة  وتضييق   ،

مبادئ  احرتام  وكذلك   ، والنامية  املتقدمة  الدول 

القانون الدويل، لتسوية الخالفات ىف عاملنا.

  وفىما يتعلق بالدعوة إلصالح النظام العاملي، دعا 

ملواجهة  العاملي  النظام  إلصالح  السييس  الرئيس 

املخاطر اآلنية املتعددة، ومنها خطر اإلرهاب، ونزع 

السالح النووى، ومعالجة مكامن الخلل الكربى ىف 

زيادة  إىل  أفضت  التى  العاملى،  االقتصادى  النظام 

النظام  وأصبح  والنامى.  املتقدم  العاملني  بني 

العاملى عاجزا عن الوفاء باملقاصد والغايات التى 

قامت من أجلها األمم املتحدة. ) نص الكلمة (

كلمة الرئيس السيسي أمام الدورة الـ 72 الجتماعات األمم املتحدة 
يف نيويورك أكدت مبادئ مصر اخلارجية

إلقاء السيد الرئيس لكلمة مرص أمام الجمعية العامة باألمم املتحدة 

https://www.youtube.com/watch?v=qDuV4suDMCo
https://www.youtube.com/watch?v=qDuV4suDMCo
https://www.youtube.com/watch?v=qDuV4suDMCo
http://www.sis.gov.eg/Story/148561?lang=ar
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قمة الرئيسني فى نيويورك:

تعاون مصرى أمريكى فى مكافحة اإلرهاب 

الرئيس  مع  السييس   الفتاح  عبد  الرئيس  التقى 
أعمال  هامش  عىل  ترامب  دونالد  األمريكي 
لألمم  العامة  للجمعية  والسبعني  الثانية  الدورة 
املتحدة ، وقد اعرب الرئيس األمريكي عن تقديره 
البلدين،  بني  املتميزة  بالعالقات  مشيداً  للرئيس، 
تطويرها. عىل  املتحدة  الواليات  حرص  ومؤكداً 

تعزيز  عىل  العمل  أهمية  ترامب  الرئيس  أكد  كما 
مرص  بني  العالقات  دفع  سبل  إزاء  الرؤى  توافق 
والواليات املتحدة، بهدف تحقيق املصالح املشرتكة 
الرئيس  قدم  جانبه   ومن   ، والشعبني  للبلدين 
إيرما  إعصار  ضحايا  ىف  لرتامب  التعازي  السييس 
،  وأكد أهمية العالقات االسرتاتيجية مع الواليات 
بالعمل  الجانبني  قيام  أهمية  إىل  مشرياً  املتحدة، 
العالقات  هذه  عىل  للحفاظ  واملستمر  الدؤوب 
الكبري  بمردودها  االقتناع  من  انطالقاً  وتعزيزها، 
باإلضافة  والشعبني،  البلدين  مصالح  عىل  والهام 
السالم واالستقرار ىف منطقة  تعزيز  إىل دورها ىف 

ملزيد  أعرب عن تطلع مرص  األوسط. كما  الرشق 
من التنسيق والتشاور مع الواليات املتحدة بشأن 
مختلف قضايا املنطقة، وخاصة مكافحة اإلرهاب 
املنطقة  استقرار  عىل  كبري  خطر  من  يمثله  بما 
التصدي  مواصلة  أهمية  السييس  والعالم.وأكد 
ومده  تمويله  إيقاف  عىل  والعمل  لإلرهاب،  بحزم 
بالسالح واملقاتلني وتوفىر مالذات آمنة له.واوضح  
رئاسة  باسم  املتحدث  يوسف   عالء  السفىر 
من  عدد  بحث  اللقاء  خالل  تم  أنه  الجمهورية 
إحياء  بينها سبل  والدولية، من  اإلقليمية  امللفات 
مرص  جهود  الرئيس  عرض  حيث  السالم،  عملية 
أساسية  كخطوة  الفلسطينية  املصالحة  لتحقيق 
الفلسطيني   الجانبني  بني  املفاوضات  الستئناف 
املرصية  بالجهود  ترامب  أشاد  واإلرسائييل.وقد 
التنسيق  مواصلة  أهمية  مؤكداً  الصدد،  هذا  ىف 

والتشاور بني البلدين ىف هذا امللف.
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مجلس  قمة  يف   2017/9/20 يف  الرئيس  شارك 

األمن حول إصالح عمليات حفظ السالم التابعة 

لألمم املتحدة، حيث ألقى بيانا أمام القمة، وتضمن 

استعراض الجهود املرصية يف هذا الصدد وكونها 

سابع أكرب دولة مساهمة يف قوات حفظ السالم، 

بإجمايل  أممية،  بعثة   37 يف  حيث شاركت مرص 

قوات تجاوز 30 ألف فرد يف آسيا وأفريقيا وأمريكا 

الالتينية وأوروبا، كما تضمن البيان موقف مرص 

من تطوير عمليات حفظ السالم األممية، سعياً 

واستدامة  النزاع  ملنع  متكاملة  رؤية  إىل  للتوصل 

السالم، وقد شارك السيد الرئيس ىف التصويت عىل 

السالم  حفظ  عمليات  بمراجعة  الخاص  القرار 

الذي اعتمده املجلس باإلجماع. ) نص الكلمة (

 

تجدر االشارة ايل انها املرة الثانية التى تشارك فيها 

الدويل، كما أن للقوات  مرص ىف قمة ملجلس األمن 

عمليات  ىف  املساهمة  من  حافال  سجال  املرصية 

حفظ السالم، وألبناء مرص سمعة طيبة ىف النزاهة 

واالنضباط واالداء االحرتاىف ضمن هذه القوات. 

  

سجل مشرف لمصر فى حفظ السالم

املستوي  رفىع  االجتماع  ىف  الرئيس  السيد  شارك 

ىف  ليبيا  حول  املتحدة  األمم  نظمته  الذي 

2017/9/21، والذي شارك فىه عدد من رؤساء 

الدول والحكومات، سعياً لدعم جهود التوصل إىل

الرئيس  وأكد  هناك،  لألزمة  سياسية  تسوية 

أمام  ألقاها  التي  كلمته  ىف  السييس،  الفتاح  عبد 

مرهون  للقضية  التسوية  تحقيق  أن  الجلسة، 

األمم  تقودها  التي  للجهود  الدويل  املجتمع  بدعم 

ليبيا  ىف  شاملة  سياسية  تسوية  إلنجاز  املتحدة 

لتسوية  رسيع،  بشكل  التوصل،  عىل  والعمل 

التي حددها  االنتقالية  الفرتة  انتهاء  قبل  شاملة 

االتفاق السيايس ىف 17 ديسمرب املقبل، وتشجيع 

من  املزيد  عىل  الرشعية  الليبية  املؤسسات  قادة 

والتوصل  السياسية  املرونة  وإبداء  التواصل 

السابقة،  القضايا  جميع  ىف  تاريخية  لتسويات 

وزيادة جهود مكافحة اإلرهاب ىف ليبيا.

 )نص الكلمة (

دور مصرى ايجابى للتسوية فى ليبيا 

مشاركة الرئيس السيىس ىف  قمة مجلس األمن 

مشاركة الرئيس يف االجتماع الخاص بالوضع يف ليبيا 

https://www.youtube.com/watch?v=6Nb7tOTKkHA
https://www.youtube.com/watch?v=6Nb7tOTKkHA
https://www.youtube.com/watch?v=6Nb7tOTKkHA
http://www.sis.gov.eg/Story/149586?lang=ar
https://www.youtube.com/watch?v=s9pzW3Xkvsc
https://www.youtube.com/watch?v=s9pzW3Xkvsc
https://www.youtube.com/watch?v=s9pzW3Xkvsc
http://www.sis.gov.eg/Story/149587?lang=ar
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 شهدت زيارة الرئيس السييس لنيويورك نشاطاً 
الثنائي بني مرص والواليات  مكثفاً عىل املستوي 
الرئيس  مع  لقاًء  الرئيس  عقد  حيث  املتحدة، 
“ترامب”  خالله  أعرب  ترامب  دونالد  األمريكي 
املتميزة  بالعالقات  مشيداً  للرئيس،  تقديره  عن 
عىل  املتحدة  الواليات  حرص  مؤكداً  البلدين،  بني 
تطويرها، وأهمية العمل عىل تعزيز توافق الرؤى 
والواليات  مرص  بني  العالقات  دفع  سبل  إزاء 
املتحدة، بهدف تحقيق املصالح املشرتكة للبلدين 
أهمية  “السييس”  الرئيس  أكد  فىما  والشعبني، 
املتحدة،  الواليات  مع  اإلسرتاتيجية  العالقات 
الدؤوب  بالعمل  الجانبني  قيام  أهمية  إىل  مشرياً 
العالقات وتعزيزها،  واملستمر للحفاظ عىل هذه 
والهام  الكبري  بمردودها  االقتناع  من  انطالقاً 
إىل  باإلضافة  والشعبني،  البلدين  مصالح  عىل 

منطقة  ىف  واالستقرار  السالم  تعزيز  ىف  دورها 
اللقاءات  من  عدد  إىل  باإلضافة  األوسط،  الرشق 
باملجتمع  الثقل  وذات  املؤثرة  الشخصيات  مع 
قيادات  مع  وكذا   ،2017/9/20 ىف  األمريكي 
كربيات الرشكات األمريكية وصناديق االستثمار 
األمريكية،  التجارة  غرفة  إطار  ىف  املال  وبيوت 
فضالً عن أعضاء مجلس األعمال للتفاهم الدويل، 
واإلنجازات  الجهود  الرئيس  استعرض  حيث 
التنموي،  الصعيد  عىل  مرص  حققتها  التي 
االقتصادي  اإلصالح  برنامج  تنفىذ  وتطورات 
بالفرص  التعريف  عن  فضالً  املستدام،  والنمو 
املرشوعات  توفرها  التي  الواعدة  االستثمارية 
التنموية الكربى الجاري تنفىذها ىف مرص، والتي 

يمكن ملجتمع األعمال األمريكي املشاركة فىها.

العالقات المصرية – األمريكية 
أولوية في أجندة الرئيس خالل زيارته لنيويورك

 التقى الرئيس عبد الفتاح السييس، مع “أنطونيو 

جوتريس” سكرتري عام األمم املتحدة عىل هامش 

العامة لألمم املتحدة ىف نيويورك،  أعمال الجمعية 

توليه  منذ  العام  السكرتري  بأداء  الرئيس  وأشاد 

املتحدة  األمم  لجهود  مرص  دعم  مؤكدا  منصبه، 

ودفع  الدوىل  واألمن  السلم  تحقيق  إىل  الهادفة 

جهود التنمية املستدامة وأعرب سكرتري عام األمم 

املتحدة عن تقديره للتعاون املمتد بني مرص واألمم 

مختلف  ىف  الفعالة  املرصية  واملشاركة  املتحدة، 

أنشطة املنظمة، فضالً عن أداء مرص املتميز خالل 

عضويتها الحالية بمجلس األمن، مؤكداً دور مرص 

الهام واملحورى ىف الرشق األوسط. وتناول الرئيس 

املفاوضات  إحياء  بجهود  املتعلقة  التطورات  أخر 

سعياً  واإلرسائيىل  الفلسطينى  الجانبني  بني 

للوصول إىل حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية 

وفقاً للمقررات واملرجعات الدولية، كما تمت خالل 

اللقاء مناقشة سبل تعزيز الجهود الدولية ملكافحة 

اإلرهاب.

تقدير أممى ألداء مصر فى مجلس األمن

الرئيس عبد الفتاح السيىس وأنطونيو جوتريس 
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قمم ثنائية للرئيس فى نيويورك

مع الشيخ عبدالله بن زايد وزير خارجية اإلمارات

مع دونالد تاسك رئيس املجلس األوروبي مع أنطونيو جوتريس سكرتري عام األمم املتحدة

مع الرئيس االمريكي دونالد ترامب مع جيم يونج كيم رئيس البنك الدوىل

مع االمري خالد بن سلمان سفري السعودية ىف واشنطن

مع الرئيس الفلسطنى محمود عباس الرئيس السيىس مع رئيس الوزراء اإلرسائييل 
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الرئيس فى 3 قمم مجاعية

حضور السيد الرئيس للجلسة االفتتاحية للجمعية العامة لألمم املتحدة   

مشاركة السيد الرئيس ىف قمة مجلس األمن حول اصالح عمليات حفظ السالم 

مشاركة السيد الرئيس يف عشاء العمل الذي نظمه مجلس األعمال للتفاهم الدويل 
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عبد  الرئيس  عودة  من  ساعة   48 من  اقل  بعد 
الفتاح السييس من زيارته لنيويورك وحضوره 

اجتماعات الجمعية العامة ىف دورتها الـ72 ، 
االمارات  لدولة  بزيارة  السييس  الرئيس  قام 

حيث  يومني  استغرقت  املتحدة  العربية 
اجري مباحثات هامة مع  الشيخ/ محمد 
بن زايد آل نهيان ويل عهد أبو ظبي نائب 
القائد األعىل للقوات املسلحة، باإلضافة 
دولة  ىف  املسئولني  كبار  من  عدد  إىل 

اإلمارات العربية املتحدة. 
مع  الزيارة  خالل  الرئيس  وتناول 
قيادات دولة اإلمارات العربية املتحدة، 
تجمع  التي  الوثيقة  الثنائية  العالقات 
عن  فضالً  الشقيقني،  البلدين  بني 
مختلف  حول  والتنسيق  التشاور 
والدولية  اإلقليمية  واألزمات  القضايا 
ذات االهتمام امُلشرتك ، وناقش الجانبان 
أيضاً التطورات املتعلقة بجهود مكافحة 
اإلرهاب والتطرف، وخاصة فىما يتعلق 
بوقف تمويل الجماعات اإلرهابية ومدها 

اآلمن  املالذ  وتوفىر  واملقاتلني  بالسالح 
والغطاء السيايس واإلعالمي لها. كما أكد 

الجانبان رضورة مواجهة التدخل ىف شئون 
العمل  تعزيز  جهود  وتكثيف  العربية  الدول 

الشعوب  مصالح  يحقق  بما  املشرتك  العربي 
ىف  االستمرار  عىل  الجانبان  اتفق  وقد  العربية. 

التصدي  أجل  من  الدولتني  بني  املكثف  التنسيق 
واستقرار  أمن  تهدد  التي  املسبوقة  غري  للتحديات 

األمة العربية.
كما حرض الرئيس السييس خالل الزيارة  املجلس األسبوعي 
لصاحب السمو الشيخ/ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد 

العالقات  تعزيز  عىل  حرصهما  عن  الجانبان  ،وأعرب  أبوظبي 
خصوصية  مع  يتناسب  بما  وأرحب  أوسع  آفاق  إىل  وتنميتها  الثنائية 
هذه العالقات وبما يخدم املصالح األخوية املشرتكة ومصالح املنطقة 

من أمن واستقرار وتنمية.

الرئيس  السيىس والشيخ محمد بن زايد

االرئيس  السيىس والشيخ محمد بن زايد

القضايا اإلقليمية فى مباحثات السيسى فى األمارات 

الرئيس السيسى والشيخ محمد بن راشد 
آل مكتوم
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كما قام الرئيس السييس بزيارة إمارة دبي، حيث 
تناول اللقاء مع حاكم دبي الشيخ/ محمد بن راشد 
آل مكتوم أوجه التعاون بني الجانبني وسبل دعمها 
مواصلة  عن  فضالً  املجاالت،  جميع  ىف  وتعزيزها 
التنسيق عىل مختلف املستويات بما يخدم مصالح 
حول  تباحثاُ  اللقاء  شهد  كما  الشقيقني.  البلدين 
مجمل التطورات ىف املنطقة، حيث تبادل الجانبان 
وجهات النظر حول عدد من القضايا واملوضوعات 
حول  الرؤى  وتطابقت  املشرتك،  االهتمام  ذات 
أو  تمويله  ووقف  لإلرهاب  بحزم  التصدى  أهمية 

توفىر الغطاء السياىس واالعالمى له.
خصوصية  إطار  ىف  الرئيس  زيارة  جاءت  وقد 
العالقات املرصية اإلماراتية وما يربط بني الدولتني 
األصعدة،  كافة  عىل  متشعبة  تعاون  عالقات  من 
بني  املستوى  رفىعة  الزيارات  تبادل  يعكس  حيث 
الجانبني خالل الفرتة املاضية حرص الدولتني عىل 
التنسيق املتواصل بشأن كيفىة مواجهة التحديات 
والتي  الراهنة  املرحلة  ىف  املنطقة  تشهدها  التي 
األمن  حماية  أجل  من  الجهود  تضافر  تتطلب 
ىف  التدخل  ملحاوالت  والتصدي  العربي  القومي 

الشئون الداخلية للدول العربية وزعزعة استقرار
نموذج  بأنها  اإلماراتية   - املرصية  العالقات  تسم 
من  سواء  العربية  ـ  العربية  العالقات  ىف  يُحتذي 
أُسس راسخة  حيث قوتها ومتانتها وقيامها عيل 
املشرتكة  واملصالح  املتبادل  واالحرتام  التقدير  من 
من  أو  املستمر  ونموها  استقرارها  حيث  من  أو 
املستمر  والتواصل  العالقة  هذه  ديناميكية  حيث 

بني قيادتي البلدين وكبار املسئولني فىها. ويرجع 
قبل  ما  إيل  اإلماراتية  ـ  املرصية  العالقات  تاريخ 
عام 1971 الذي شهد التئام شمل اإلمارات السبع 
املتحدة  العربية  اإلمارات  ىف دولة واحدة هي دولة 
تحت قيادة املغفور له الشيخ زايد      بن سلطان آل 
نهيان، والتي دعمت مرص إنشاءها وأيدت بشكل 

مطلق االتحاد الذي قامت به دولة اإلمارات.
ومن أهم ما يميز العالقات السياسية بني البلدين، 
واألخوة  الصداقة  جذور  إرساء  عىل  قدرتها 
عدة  تحكمه  إطار  ىف  وتطويرها  بينهما  القائمة 
العربي  والعمل  التضامن  أهمها  مشرتكة  أهداف 
املشرتك، والعمل ىف املحافل الدولية عىل نبذ العنف 
حل الخالفات بالطرق السلمية ، فضال عن زيادة 
التعاون بينهما ىف جميع املجاالت وخاصة املجاالت 
حجم  ازدياد  إىل  أدى  الذي  األمر  االقتصادية، 
اإلمارات  أصبحت  بحيث  اإلماراتية  االستثمارات 

من كربي الدول املستثمرة ىف مرص.
 واإلمارات كانت من أوىل الدول التي دعمت مرص 
عقب ثورة الثالثني من يونيو، وامتد التنسيق ليصل 
فاإلمارات  املواقف،  ىف  والتطابق  التكامل  حد  إىل 
إىل  ووقوفها  مرص،  ألمن  املطلق  دعمها  تؤكد 
 ، كما  اإلرهابية  التنظيمات  مكافحة  ىف  جانبها 
يتبنى الطرفان مواقف متشابهة من أزمات سوريا 
والعراق وليبيا واليمن وتؤكد مرص واإلمارات دوما 
مواجهة التدخل الخارجي من دول إقليمية تحاول 
البلدان  بعض  ىف  املستقرة  غري  األوضاع  استغالل 

العربية لفرض أجنداتها.

 جلسة مباحثات ثنائية بني الرئيس السيىس والشيخ/ خليفة بن زايد آل نهيان
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تسلمت مرص يوم 22 سبتمرب2017 ، الفرقاطة البحرية “الفاتح” من طراز “جوويند”، ىف احتفالية 
كربى شهدها ميناء لوريون بفرنسا، وسط حضور وفد من القوات املسلحة الرصية، بقيادة  قائد 
القوات البحرية، الفريق أحمد خالد. وتقدم  الفرقاطة الفاتح من طراز “جوويند” عدد من اإلضافات 
للجيش املرصي، حيث أنها تضم العديد من املزايا ، منها امتالكها  القدرة عىل اإلبحار ملسافة 4000 
من  والتمكن   البحر.  ىف  القتالية  املهام  إتمام جميع  والقدرة عىل  بالوقود.  التزود  دون  بحري،  ميل 
تنفىذ مهام تأمني خطوط املواصالت البحرية. كما تستطيع الفرقاطة الفاتح حماية القوات الربية 
السواحل  وسالمة  أمن  حماية  إمكانية  ولديها  والدفاعية.  الهجومية  العمليات  ىف  الساحل  بحذاء 
واملياه اإلقليمية واالقتصادية املرصية. وانضمامها للقوات البحرية يعترب إضافة تكنولوجية هائلة 

إلمكانياتيها.
ويصف اللواء بحري محمد إبراهيم، مدير الكلية البحرية األسبق اإلضافات التي تقدمها الفرقاطة 
الفاتح “جوويند” للجيش املرصي والبحرية املرصية، بأنها  أحد أربع سفن تتميز بقدرات عالية جًدا،  
وهي  ال تُرى بأجهزة الرادار املختلفة للعدو، وهي من السفن القوية الرشسة ألنها مجهزة بتجهيز 

قتايل عايل.

الفرقاطة  الفاتح  احدث سالح فى البحرية املصرية
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وأوضح إبراهيم أنه يوجد عىل ظهر الفرقاطة طيارة هليكوبرت، وتستطيع البقاء ىف البحر ملدة أكثر من 
3 أسابيع دون التزود بالوقود.

ىف  كيلومرتًا   55 القصوى  ورسعتها  أمتار،   105 وطولها  طن،   2500 الفاتح”    “ الفرقاطة  وزن  يبلغ 
الساعة، كما تضم راداًرا ثالثي األبعاد، ثنائى اإلشعاع، يبلغ مداه 250 كيلومرتًا، ويستطيع رصد صاروخ 
ذى مقطع رادارى منخفض من مسافة 50 كيلومرتًا و تستخدم الفرقاطة ىف نرش املركبات بدون طيار 
وطائرات بدون طيار تحت املاء، وتقوم بمهمة االستخبار اإللكرتونى ضد موجات الرادار املعادية، ويبلغ 

عدد أفراد الطاقم 80 فرًدا.
تتميز بمنظومة رصد قتال متكاملة مضادة للسفن والطائرات والغواصات، فتمتلك خاصية اإلطالق 
الرأىس وتحتوى عىل 16 خلية إطالق صواريخ دفاع جوي، ولديها قاذفىن رباعيني إلطالق أي من أنواع 

القواذف.
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حصل بسيوني عىل ليسانس الحقوق من جامعة 
إنديانا،  جامعة  من  الحقوق  وليسانس  القاهرة، 
مارشال،  جون  كلية  من  الحقوق  وماجستري 
جورج  جامعة  من  القضائية  العلوم  ودكتوراه 

واشنطن.
من  العديد  “بسيوني”  الربوفىسور  شغل   كما 
بوزارتي  كمستشار  والدولية  الحكومية  املناصب 
الخارجية والعدل بالواليات املتحدة ومنظمة األمم 
املتحدة فضالً عن إنه كان محارضاً زائراً  ىف العديد 
من الجامعات عىل مستوى العالم، فقد كان أستاذاً 
ىف  بول  دي  بجامعة  القانونية  البحوث  ىف  بارزاً 
شيكاغو وظل  يُدّرس بها ملدة )45 عاماً( ، وأستاذًا 
فولربايت- مؤسسة  ىف  الدويل  الجنائي  للقانون 

هايز ىف جامعة فريربغ ىف أملانيا )1970( كما عمل 
جامعة  ىف  الجنائي  للقانون  متفرغ  غري  أستاذا 
ىف  للقانون  زائًرا  وأستاذًا   ،  )1996 )منذ  القاهرة 

كلية الحقوق بجامعة نيويورك )1971( ، وباحثًاً 
زائراً ىف مركز “وودو ويلسون” الدويل للباحثني ىف 
حقوق  قانون  معهد  ورئيس   )1972( واشنطن 
اإلنسان الدويل )عام 1990( ، ورئيس املعهد الدويل 
سرياكوزا  ىف  الجنائية  العلوم  ىف  العليا  للدراسات 
الرشىف  والرئيس   )1988 عام  )منذ  بإيطاليا 
)وكان يشغل  العقوبات  لقانون  الدولية  للجمعية 
الفرتة من 1989 حتى  الجمعية ىف  منصب رئيس 
2004( كما يُعد أحد مؤسيس محكمة الهاي، وأبرز 
الحرب، وانتخب باإلجماع  محقق عاملي ىف جرائم 

لصياغة اتفاقية عدم التعذيب .
القانون  تطوير  ىف  بارز  بدور  بسيوني  أسهم  وقد 
املستوى  رفىعة  إدارته  إثر  عىل  الدويل  الجنائي 
للجنة التحقيق التي شكلها مجلس األمن الدويل ىف 
البوسنة والهرسك ىف يوغوسالفىا السابقة ىف مطلع 
التسعينيات، وكان للتحقيق أثره الكبري ىف تأسيس 

  شّيد صروحًا للعدالة الدولية  ورحل

شريف بسيوني

فقدت مرص والعالم والقانون الجنائى والقانون الدوىل أحد اساطني القانون الذي قدم لإلنسانية 
واملجتمع الدوىل الكثري بفضل كفاءته وخربته وهو الربوفىسور املرصى الدكتور محمود رشيف 
ومؤسس  املاضية  االربعني  و  الخمسة  االعوام  خالل  الدويل  الجنائي  القانون  استاذ  بسيوني 
املحكمة الجنائية الدولية والذي توىف بوالية شيكاغو بالواليات املتحدة ىف 25سبتمرب 2017 عن 

عمر يناهر 80 عاما بعد رصاع مع املرض  .

ولد الربوفىسور “ بسيوني “ ىف القاهرة ىف التاسع عرش من ديسمرب عام 1937، وتقلد “بسيوني” 
عىل  وحصل  الدولية،  املنظمات  من  وغريها  املتحدة  باألمم  الرفىعة  الدولية  املناصب  من  العديد 
العديد من الجوائز واألوسمة، وقد شارك ىف قوات الحرس الوطني التي تصدت للعدوان الثالثي عىل 
مرص عام 1956 ومنح نوط الشجاعة العسكرى من الطبقة األوىل، وكان مرشحاً لجائزة نوبل 

للسالم ىف عام 1999. 
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املحكمة الدولية املختصة بالجرائم ضد اإلنسانية 
ىف يوغسالفىا السابقة، والتي مهدت مليالد املحكمة 
الجنائية الدولية بفضل مبادرته الشخصية خالل 
اجتماع لجنة خرباء القانون الدويل باألمم املتحدة 
ىف روما ىف العام 1989، ما قاد إىل تبني نظام روما 

األسايس للمحكمة الجنائية الدولية
كما ترأس العديد من لجان التحقيق الدولية، ومن 
آخرها لجنة التحقيق الدولية التابعة ملجلس حقوق 
اإلنسان باألمم املتحدة ىف ليبيا عام 2011 ، واللجنة 
 2011 عام  الحقائق  لتقيص  املستقلة  البحرينية 
اإلنسانية  بالجرائم ضد  الخاصة  باللجنة  ، وعمل 
اتفاقية  صياغة  إشكالية  بدراسة  بادرت  التي 
واملعاقبة  البشعة  الجرائم  هذه  مثل  ملنع  شاملة 
هذه  بصياغة  املكلفة  اللجنة  عىل  وأرشف  عليها 

االتفاقية سنة 2014.
الربوفىسور  توىل  املتحدة  باالمم  عمله  وخالل 
املتحدة  األمم  ىف  مختلفاً  منصباً   22 “بسيوني” 
منذ عام 1975م وأهمهم: خبري مستقل ىف لجنة 
-2004( أفغانستان  ىف  اإلنسان  حقوق  شئون 

2005( ،خبري مستقل ىف مسائل الحق ىف االسرتداد 
االنتهاكات  لضحايا  االعتبار  ورد  والتعويض 
األساسية  والحريات  اإلنسان  لحقوق  الجسيمة 
املؤتمر  ىف  الصياغة  لجنة  )1998-2000(.رئيس 
محكمة  بإنشاء  املعني  املتحدة  لألمم  الدبلومايس 
يعترب  الصفة  بهذه  وهو   ،)1998( دولية  جنائية 
أب ميثاق روما املحدث للمحكمة الجنائية الدولية. 
شكلتها  التي  التحضريية  اللجنة  رئيس  نائب 
دولية  جنائية  محكمة  إلنشاء  العامة  الجمعية 
املتحدة  األمم  )1996-1998(. رئيس لجنة خرباء 
التي أنشئت بموجب قرار مجلس األمن رقم 780 
القانون  انتهاكات  ىف  التحقيق  بشأن   1992 لعام 
-1993( السابقة  يوغوسالفىا  ىف  الدويل  اإلنساني 

1994(. املقرر الخاص للجنة املعني بجمع الحقائق 
األمم  مؤتمر  )1992-1993(.مستشار  وتحليلها 
الجريمة  بمنع  املعني  والسابع  السادس  املتحدة 
اإلنسان  حقوق  لجنة  )1980-1985(.مستشار 
مشارك  )1980-1981(.رئيس  أفريقيا  جنوب  ىف 
ىف لجنة الخرباء املستقلة املعنية بصياغة اتفاقية 
مناهضة التعذيب )1978(.نائب الرئيس الفخري 
ملؤتمر األمم املتحدة الخامس بشأن منع الجريمة 

.)1975(
ترك  الربوفىسور “بسيوني” 32 كتاباً من مؤلفاته 
القانون  ىف  كتاباً   47 اصدار  عيل  ارشف  كما   ،
املقارن،  الجنائي  والقانون  الدويل،  الجنائي 
األمريكي  الجنائي  والقانون  اإلنسان،  وحقوق 
أشهر  ىف  نرشت  علمية  مقالة   240 عن  فضالً   ،
الواليات  ىف  القانونية  والكتب  والدوريات  املجالت 
كتب  وقد  الدول.  من  وغريها  األمريكية  املتحدة 
والفرنسية  واإلنجليزية  العربية  باللغة  مؤلفاته 
واإليطالية واألسبانية، واُستشهد ببعض مؤلفاته 
الجنائية  واملحكمة  الدولية،  الجنائية  املحكمة  ىف 
الدولية ليوغوسالفىا السابقة، واملحكمة الجنائية 
املتحدة  للواليات  العليا  واملحكمة  لرواندا،  الدولية 
ومحاكمها  املتحدة  الواليات  ودوائر  األمريكية، 
للواليات  العليا  واملحاكم  الجزئية،  الفىدرالية 
املختلفة. كما تُرجم العديد من مؤلفاته إىل اللغات 
العربية والصينية والفارسية والفرنسية واألملانية 
كما   ، واألسبانية  والربتغالية  واإليطالية  واملجرية 
كان للربوفسيور الراحل الفضل ىف تحرير مرشوع 
ميثاق لحقوق اإلنسان والشعوب ىف الوطن العربي 

وذلك سنة 1997 بمعهد سرياكوزا. 
ومن اهم الجوائز التي حصل عليها الراحل ) نوط 
وسام   -  1956 عام  مرص  من  العسكري  الواجب 
 -1976 عام  قائد(  )رتبة  إيطاليا  من  االستحقاق 
وسام االستحقاق العلمي )من الدرجة األوىل( من 
مرص عام 1984 - وسام االستحقاق لجمهورية 
إيطاليا )رتبة الضابط األعظم( عام 1977 - وسام 
االستحقاق )رتبة الصليب األعظم( من جمهورية 
أملانيا الفىدرالية عام 2003 - وسام جوقة الرشف 
)رتبة ضابط( من فرنسا 2003- وسام لنكولن من 
إلينوي ىف الواليات املتحدة األمريكية عام 2001 - 
وسام االستحقاق من النمسا رتبة الصليب األعظم 
الديمقراطية من  املدافع عن  - جائزة  عام 1990 
منظمة “برملانيون من أجل العمل العاملي 1998(.

وقد تمتع الراحل املرصى الكبري بأخالقيات رفىعة 
وموضوعية  وحياد  واستقاللية  ايجابية  وروح 
وبمرصيته  بعروبته  معتزاً  “بسيوني”  وكان 
اإلنسان  حقوق  عن  الدفاع  ىف  عاماً   45 واميض 

وسيادة القانون ىف العالم.
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تأكيداً عىل صحة املسار االقتصادى الذى تنتهجه الحكومة املرصية، أصدر صندوق النقد الدوىل ىف نهاية 
التقرير  شهر سبتمرب 2017 تقريراً بخصوص املراجعة األوىل لربنامج اإلصالح االقتصادى، ويعد هذا 
شهادة جديدة مهمة تؤكد أن االقتصاد املرصى يسري عىل الطريق الصحيح  واالنطالق نحو املستقبل، 
وسط توقعات ملؤسسات دولية أخرى بأن يتحسن وضع مرص االقتصادى بشكل ملحوظ خالل السنوات 

املقبلة.
امليزان  العجز يف  تراجع  إىل  تعانيها مرص، الفتاً  التي كانت  العملة  أزمة  انتهاء  النقد  أكد صندوق  وقد 
التجاري، متوقعاً نمو االقتصاد املرصي بنسبة 4.5% العام املايل الحايل، وزيادة االستثمارات األجنبية 

املبارشة إيل 9.6 مليار دوالر خالل العام املايل الحايل لرتتفع ألكثر من 10 مليارات يف العام املايل املقبل.
كما توقع الصندوق زيادة إيرادات السياحة إيل 4.4 مليار دوالر بنهاية العام املايل الحايل لرتتفع إيل 6.2 

مليار و8 مليارات و10.3 مليار يف األعوام الثالثة املقبلة.
وكشف صندوق النقد الدويل عن وثائق املراجعة األويل لربنامج اإلصالح االقتصادي املرصي ، حيث أكدت 
الوثائق نجاح مرص يف تحقيق أهداف الربنامج االقتصادي مع التحذير من وجود العديد من التحديات  ويف 
سياق متصل توقع “سوبري الل” رئيس بعثة صندوق النقد الدويل ملرص يف مؤتمر صحفي عرب اإلنرتنت 
بعد الكشف عن وثائق املراجعة األويل لربنامج قرض الصندوق ملرص، انخفاض التضخم إيل 22.1% بنهاية 

وانخفاضه  الحاىل،  العام 
ألقل من 10% يف عام 2019 .

من  أنه  إيل  سوبري  وأشار 
مرص  تتلقي  أن  املقرر 
قرض  من  الثالثة  الدفعة 
ملياري  بقيمة  الصندوق 
دوالر قبل نهاية العام الحايل 
املراجعة  أعمال  انتهاء  بعد 
بالتطورات  مشيدا  الثانية، 
اتخذتها  التي  واإلجراءات 
برنامج  تطبيق  يف  مرص 

اإلصالح االقتصادي .
ولم يكن  تقرير صندوق النقد 
اإليجابية  الشهادة  الدوىل 
األوىل بحق االقتصاد املرصي، 
ىف  عديدة  شهادات  فهناك 

4.5 % نسبة منو االقتصاد املصرى

صندوق النقد الدوىل
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هذا السياق منها شهادة وكالة »موديز« للتصنيف 
امليزان  عجز  انكماش  توقعت  التى  االئتمانى 
التجارى املرصى تدريجيا ليصل إىل نحو 3% فقط 
من الناتج املحىل اإلجماىل بحلول نهاية العام املاىل 
الحد  ىف  الرصف  سعر  تحرير  قرار  ونجاح   ،2020
الجارية  الحسابات  ىف  الكبري  العجز  ضغوط  من 
من  التحويالت  زيادة  وتشجيع  املدفوعات  بميزان 

خالل القنوات املرصفية الرسمية. 
الدوىل بمرص  للبنك  املمثل اإلقليمى  وكذلك شهادة 
تشابه  أوجه  لديها  أن مرص  األوسط عن  والرشق 
مثل  االقتصادية  التحديات  بنفس  مرت  دول  مع 
الحكومة املرصية حاليا تتجه  الهند، وأن سياسة 
جهود  وبذل  البرشية،  القدرات  ىف  االستثمار  إىل 
عن  الدولة  داخل  من  موارد  إيجاد  ملحاولة  كبرية 
التعليم  مثل  قطاعات  إىل  الدعم  أموال  نقل  طريق 

والصحة وبرامج تكافل وغريها.
وزيرة  نرص  سحر  الدكتورة  أكدت  جانبها  من 
االستثمار والتعاون الدوىل أن إشادة صندوق النقد 
املرصى  االقتصاد  تقييم  حول  تقريره  ىف  الدوىل 
قبيل رصف الرشيحة الثالثة من القرض تؤكد سري 
الحكومة ىف الطريق الصحيح فيما يتعلق بإجراءات 
أشاد  الصندوق  أن  إىل  االقتصادى.الفتًة  اإلصالح 

أيضاً بقانون االستثمار الجديد وبما تم إنجازه من 
االقتصادية،  القوانني  تحسني  ىف  ترشيعى  إصالح 
بعض  ىف  معدالت  حققت  الحكومة  إن  مضيفًة 
املجاالت فاقت توقعات صندوق النقد الدوىل خاصة 

ىف نسب نمو االقتصاد السنوية.
وأشارت نرص إىل أن إشادة الصندوق سبقها إشادة 
اإلصالح  بربنامج  الدوىل  البنك  رئيس  كيم”  “جيم 
االقتصادى خالل لقائه الرئيس عبد الفتاح السيىس 
مؤخراً ىف أمريكا، حيث اشاد كيم بجهود اإلصالح 
أنه  وأوضحت  مرص،  ىف  االستثمار  مناخ  وتحسن 
سيتم عقد اجتماع ملجلس إدارة الصندوق منتصف 
ديسمرب املقبل للموافقة عىل منح مرص الرشيحة 

الثالثة املقدرة بـ 2 مليار دوالر.
فيما أكد خرباء املال واالقتصاد أن إشادة صندوق 
الذي  االقتصادي  اإلصالح  بربنامج  الدويل  النقد 
انتهجته مرص منذ نوفمرب املايض   لها داللة واضحة 
عيل أن االقتصاد يسري يف منحني صاعد  ويف تحسن 
اإلشادة  أن هذه  إيل  يوم ،  الفتني  بعد  يوما  مستمر 
تعد شهادة ثقة جديدة لالقتصاد املرصي  تسهم يف 
جذب املزيد من رءوس األموال األجنبية لالستثمار 

يف مرص .

مسئول بريطاني يشيد باإلصالحات اإليجابية في مصر
التجاري  املبعوث  دونالدسون  جيفرى  أعرب 
الربيطاني إىل مرص عن ترحيب بالده باالصالحات 
الفتاح  عبد  الرئيس  بها  يقوم  التي  االيجابية 
السييس ىف مرص. وقال دونالدسون - يف ترصيحات 
صحفية خالل زيارته ملرص يوم 2017/9/26 ، إن 
لهذه  األوىل  الجذور  اآلن  نرى  أننا  ذلك  عىل  الدليل 
االصالحات تثمر يف زيادة معدالت النمو االقتصادي 
بريطانيا  أن  عىل  مشددا  ملرص،  جيد  امر  وهو 
لزيادة  تسعى لدعم عملية تنفيذ هذه االصالحات 
فرص العمل والرفاهية للشعب املرصي بما يخدم 

االستقرار يف مرص واملنطقة.
وأوضح انه ىف الوقت الذى تخرج فيه بريطانيا من 

لتضخيم  وتستعد  بريكست(   ( االوروبى  االتحاد 
السوق  العالم فإن  تواجدها وتطوير تجارتها مع 
املرصية يشكل أولوية لربيطانيا ىف املنطقة والعالم 
ولكن  املتميز  االسرتاتيجى  لوضعها  فقط  ليس 
تجرى  التى  والطموحة  الهامة  لالصاحات  نظرا 
فيها والتى ستضع مرص ىف مكانة تنافسية قوية، 
مشرياً إىل أنه اذا كانت خربات الرشكات الربيطانية 
فإن  والغاز  البرتول  مجال  ىف  واضحة  مرص  ىف 
الرشكات التى ترافقه خالل زيارته ملرص وعددها 
14 مهتمة بالعمل ىف قطاعات اخرى الن بريطانيا 
ىف  مرص  مع  تعاونها  وتوسيع  تنويع  ىف  ترغب 

املجاالت التجارية كافة.
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مصر األكثر جذبا لالستثمار بأفريقيا

انتزعت مرص من جنوب إفريقيا صدارة أكثر الدول جذبا 
تقرير  بحسب  السمراء،  القارة  مستوى  عىل  لالستثمار 
بنك  عن  الصادر  2018؟«  لعام  إفريقيا  ىف  تستثمر  »أين 

»راند مريشنت«.
واوضح التقرير ان صدارة مرص ترجع لعدة أسباب، يأتى 
عىل رأسها حصول مرص عىل درجات تصنيف أعىل فىما 
شهدت  الذى  الوقت  ىف  بها،  االقتصادى  بالنشاط  يتعلق 
االقتصادي،   النمو  تباطؤا ىف معدالت  إفريقيا  فىه جنوب 
بينما  التصنيف،  ىف  الثالث  املركز  ىف  املغرب  جاءت  وقد 
ىف  األخرية  لتحل  غانا،  من  الرابع  املركز  إثيوبيا  انتزعت 

املركز الخامس.
وزيرة  نرص،  سحر  الدكتورة  أعلنت  متصل  سياق  وىف 
البنك  لدى  مرص  ومحافظ  الدوىل،  والتعاون  االستثمار 
لضمان  الدولية  للوكالة  التنفىذى  املجلس  أن  الدوىل، 
وافق  الدوىل،  البنك  مجموعة  أجهزة  إحدى   - االستثمار 
عىل  “واشنطن”،  األمريكية  العاصمة  ىف  اجتماعه  خالل 
تقديم ضمانات بنحو 210 مليون دوالر لعدد من الرشكات 
نوعه ىف  املشاركة ىف أضخم مرشوع من  الكربى  الدولية 
سيقام  والذى  مرص،  ىف  الشمسية  الطاقة  إلنتاج  العالم 
التمويل  مؤسسة  كذلك  فىه  وتشارك  أسوان،  بمحافظة 
إلعادة  األوروبى  والبنك   - الدوىل  للبنك  التابعة   - الدولية 
مليار   2 تتعدى  إجمالية  باستثمارات  والتنمية  اإلعمار 
رشكات  من  مجموعات  ست  بمقتضاه  وتقوم  دوالر، 
القطاع الخاص العاملي واملرصي بإنشاء 11 حقال للطاقة 
الشمسية بمحافظة أسوان بتكلفة إجمالية 730 مليون 

دوالر وطاقة كلية تصل إىل 500 ميجاوات.
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زيادة فى إيرادات مصر من السياحة %170 وأعداد السياح 54% 

نرشته  رويرت  لوكالة  تقرير  ىف 
مصدر  عن  نقال   2017/9/5 ىف 
حكومي رفىع املستوى إن إيرادات 
قفزت  السياحة  قطاع  من  مرص 
 3.5 إىل  وصلت  حيث   ، باملئة   170
مليار دوالر ىف أول سبعة أشهر من 
عام 2017  بنسبة زيادة 170% عن 
الفرتة املماثلة ىف العام السابق ، ىف 
الوافدين  السياح  أعداد  زادت  حني 
التحسن  وان  باملئة   54 البالد  إىل 
زيادة  من  بدعم  جاء  األرقام  ىف 
أملانيا  من  الوافدين  السياح  أعداد 
أعداد  بلغت  حيث    ، وأوكرانيا 
 4.3 مرص  إىل  الوافدين  السياح 
أشهر  سبعة  أول  ىف  سائح  مليون 

بنمو حوايل 54 باملئة... 

وقد شكلت السياحة الوافدة من أوروبا 75 باملئة 
حني  ىف  أشهر  سبعة  أول  ىف  السياح  أعداد  من 

شكلت السياحة العربية 20 باملئة .
ركيزة  السياحة  قطاع  ان  الوكالة  تقرير  واكد 
ملاليني  رزق  ومصدر  مرص  القتصاد  أساسية 
لكن    ، الصعبة  للعملة  رئييس  ومورد  املواطنني 
االضطراب  بشدة جراء سنوات  السياحة ترضرت 
وبعض   2011 عام  يناير  ثورة  عقب  السيايس 
العمليات اإلرهابية التي استهدفت قطاع السياحة 
السياحية بنهاية  اإليرادات  التقرير وصول  وتوقع 
أن  وتوقعات   دوالر،  مليارات  ستة  إىل  العام  هذا 

ثمانية  إىل  العام  هذا  بنهاية  السياح  أعداد  تصل 
ماليني سائح مقابل 4.5 مليون سائح ىف 2016 ... 
حيث هناك تحسن ىف تدفقات السياح خاصة من 

أملانيا وأوكرانيا وإيطاليا خالل الفرتة األخرية .
حمالتها  ستواصل   مرص  ان  التقرير  وذكر 
نهاية  حتى  العربية  والبالد  أوروبا  ىف  التسويقية 
العاملية  السياحة  بورصة  ىف  املشاركة  مع  العام 
ىف روسيا ىف سبتمرب 2017 وىف بورصة لندن التي 
ايل ان  التقرير   ، كما اشار  تقام ىف نوفمرب 2017 
املطارات ىف  أمن  لتعزيز  تبذل جهودا حثيثة  مرص 

إطار مساعي إنعاش قطاع السياحة .
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 االندبندنت  الربيطانية تنصح بزيارة مصر
“االندبندنت”  صحيفة  نرشت 
الصادر  عددها  ىف  الربيطانية 
سياحيا  دليالً   2017/9/20 ىف 
قراءها  ونصحت  القاهرة  ملعالم 
“عىل  قائلة  يومني،  ىف  بزيارتها 
القاهرة  أن  حقيقة  من  الرغم 
أن  إال  ومزدحمة   كبرية  مدينة 

استكشاف قلبها يمكن أن يأخذك إىل أكثر التجارب املثرية خالل رحلتك إىل مرص”. 
وعن أسباب تحتم زيارة القاهرة اآلن..قالت الصحيفة  : “إن املدينة التي حازت ىف السابق عىل لقب 
“باريس الرشق األوسط” تحتفل حاليا بالذكرى الــ 150 لتأسيسها ىف عهد الخديوي إسماعيل الذي 
أعاد عرض القاهرة لتحاكي جمال العاصمة الفرنسية، ولهذا تعكف اللجنة الوطنية املرصية لحماية 
وتجديد الرتاث ىف العاصمة املرصية عىل تجديد وتحديث العديد من املباني الرتاثية ىف املدينة وإعادتها 
لسابق عهدها”.وذكرت الصحيفة : “ يحني الوقت حاليا إلعادة استكشاف روعة قلب املدينة الصاخبة 

ومبانيها التاريخية ومؤسساتها التي تجاور حاليا سلسلة كبرية من املطاعم والفنادق واملتاحف”.
األيوبي  الدين  قلعة صالح  إىل  تاكيس حتى تصل  استقالل  بإمكانك  :”إنه  السائح  وأضافت مخاطبة 
التي تعلو تلة من الحجر الجريي ىف جنوب رشق املدينة وزيارة مسجد محمد عيل باشا الذي تأسس ىف 
القرن التاسع عرش والتمتع باملنظر الخالب من فوق التلة والذي قد يذهب بك إىل رؤية أهرامات الجيزة 
، وال تنس أيضا زيارة املساجد التاريخية املحيطة بالقلعة”. ودعت الصحيفة قراءها إىل القيام برحلة 
قصرية مشيا عىل األقدام لزيارة دار األوبرا املرصية والتمتع بمحتويات متحف الفن املرصي الحديث 
داخل حرم األوبرا بأرض الجزيرة ثم العودة إىل كوبري قرص النيل حتى الوصول إىل ميدان التحرير، 
رمز ثورة 25 يناير عام 2011 ، ثم التوجه شماال حتى ميدان طلعت حرب التاريخي ورؤية املباني 
رسد  ىف  الربيطانية  الصحيفة  مضت  ذاته،  السياق  فرنسا.وىف  بنايات  غرار  عىل  املشيدة  الكالسيكية 
معالم القاهرة وبشكل تفصييل ودعوة قارئيها إىل زيارة املتحف املرصي وشارع خان الخلييل ، والقيام 

بجولة سريا عىل االقدام ىف قلب العاصمة الخديوية ثم تناول اشهر املأكوالت الشعبية املرصية.

قلعة صالح الدين األيوبياملتحف املرصى

http://www.independent.co.uk/travel/48-hours-in/cairo-city-guide-what-to-do-
weekend-break-48-hours-best-restaurants-bars-hotels-a7953891.html

http://www.independent.co.uk/travel/48-hours-in/cairo-city-guide-what-to-do-weekend-break-48-hours-best-restaurants-bars-hotels-a7953891.html
http://www.independent.co.uk/travel/48-hours-in/cairo-city-guide-what-to-do-weekend-break-48-hours-best-restaurants-bars-hotels-a7953891.html
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االختيار   وعقب   ،  2017 لعام  العربية،  للثقافة  عاصمة  األقرص  مدينة  العربية   الجامعة  اختارت   
الثقاىف  بالعمل  للنهوض  املختلفة  األنشطة  من  العديد  تنظيم  عىل  الدولة  ىف  املعنية  الجهات  سعت 
العربى املشرتك، مثل املعارض، وورش العمل، والعروض السينمائية واملرسحية، إىل جانب العمل عىل 
التسويق والرتويج للصناعات الثقافىة، وإطالق املبادرات الثقافىة، وعقد العديد من الندوات لرفع 

الوعى الثقاىف. 
فبعد مرور 21 عاماً عادت اىل مرص شعلة الثقافة العربية، حيث تسلمها الكاتب الصحفى حلمى 
النمنم وزير الثقافة من نظرية التونيس ىف 2017/3/20 بمدينة صفاقس لينقلها اىل مدينة الشمس 
فعاليات  بانطالق  ايذاناً  التاريخ  فجر  بزوغ  منذ  العالم  بحضارتها  اضاءت  ..التي  طيبة  ارض   ..
االحتفاالت باختيار محافظة االقرص عاصمة للثقافة العربية لعام 2017 وملدة اثني عرش شهرا )من 
بالثقافة  النهوض  ايل  الهادفة  االنشطة  العديد من  مارس 2017 حتى مارس 2018( تقام خاللها 

العربية وابراز تنوعها الفكري واالبداعي تأكيدا لدورها ىف خدمة التنمية والتنوير. 
وقد سعت وزارة الثقافة بقطاعاتها املختلفة خالل هذا العام اىل تفعيل املبادرات الثقافىة والفنية 
التعاون  تعزيز  بجانب  الثقافىّة  الحياة  ىف  املجتمعية  املشاركة  خالل  من  اإلبداع  وتنمية  الخالقة 
اإلقليمي والدويل ملواصلة حوار الثقافات وتالقي الحضارات بني الشعوب بهدف نرش املفاهيم والقيم 
التآخي والتسامح بني البرش لذلك اختريت مجموعة من املواقع الهامة ىف  التى تحث عيل  السامية 
املدينة لتحتضن الفعاليات، حيث شهد شهر مارس 2017 اقامة حفالت فنية ىف ساحة معبد الكرنك 

االقصر عاصمة للثقافة العربية لعام 2017
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شاهدة  نقوشاً  جدرانه  عىل  التاريخ  سجل  الذى 
عىل عظمة وعراقة العلوم والفنون املرصية القدم 
املوسيقى  ومطربى  فرق  واحيتها  االرض  شعوب 
من  نخبة  بمشاركة  املرصية  االوبرا  بدار  العربية 
باالضافة  العربى،  والوطن  الطرب ىف مرص  نجوم 
البازارات  منطقة  ىف  الرتاثية  للحرف  معارض  اىل 
املغلقة منذ اكثر من خمس سنوات مع مجموعة من 
بالشوارع  الشعبية  والفنون  الفلكلورية  العروض 
وزوار  املواطنني  جموع  بني  املفتوحة  والساحات 
الدورة  فعاليات  بجانب  رضا،  لفرقة  املدينة 

السادسة ملهرجان االقرص للسينما االفريقية . 
وىف شهر ابريل 2017 اقيمت احتفالية عيد الربيع 
واملهرجان الدوىل للطبول والفنون الرتاثية، وندوات 
عن تاريخ االقرص وواقع الثقافة بها، كما اقيمت 
تجسد  لفرق  للطفل  مرسحية  عروض  مجموعة 
االقرص  ثقافة  بقرصى  الجنوب  فنانى  ابداعات 
اىل  باالضافة  الطارف،  ثقافة  وبيت  طاهر  وبهاء 
العود  بيت  الوركسرتا  وحفل  للتحطيب،  مهرجان 
ىف  للثقافة  االعىل  املجلس  احتفى  كما  العربى، 
امسيات شهرية بعنوان رواد العواصم بشخصيات 

ثقافىة بارزة من العواصم العربية منها االمارات، 
السودان،  سوريا،  العراق،  املغرب،  السعودية، 

فلسطني، لبنان، عمان، الكويت والجزائر . 
فعاليات  بعض  اقيمت   2017 مايو  شهر  وخالل 
العربى  املرسح  ملهرجان  عرش  الخامسة  الدورة 
والتى تحمل عنوان هوية عربية .. ابداع بال قيود 
الفائز   “ “ خريف  العرض املرسحى  بتقديم  وذلك 
محمد  بن  سلطان  الدكتور  الشيخ  سمو  بجائزة 
القاسمى، باالضافة اىل ندوة مرسحية تحدث فىها 
ناقشت  وقد   ، العرب  املرسحيني  كبار  من  نخبة 
العربية  الثقافتني  بني  املتبادلة  التأثريات  الندوة 
للسينما  القومى  املركز  نظم  كما  واالفريقية، 
االقرص،  مدينة  عن  التسجيلية  لالفالم  اسبوعا 
واستضافت ساحة ابو الحجاج مهرجان االلعاب 
الفلكلور  اطلس  من  باحثني  بمشاركة  الشعبية 
لشعبية  للفنون  اسوان  لفرقة  احداهما  وعرضني 

واالخر لفرقة القوصية لالنشاد الدينى . 
ومع شهر يونيو 2017 خالل شهر رمضان نُظمت 
مسابقة اثار االقرص للشباب، وحفل لفرقة املولوية 
وابتهاالت  التونى  عامر  املنشد  بقيادة  املرصية 

احتفاالت محافظة األقرص 
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وتواشيح دينية للشيخ محمود التهامى وعروضاً 
فنية لفرقة رضا والفرقة القومية للفنون الشعبية 
الشعبية  واالالت  للموسيقى  القومية  والفرقة 
للموسيقى  اسيوط  وفرقة  الشباب  انغام  وفرقة 
الشعبية،  للفنون  الجديد  الوادى  وفرقة  العربية 
باالضافة اىل ورشة للفنون الرتاثية واملرأة باالقرص 
الثقافة  ىف  النفس  لعلم  ارهاصات  بعنوان  وندوة 

املرصية القديمة والحديثة . 
تنبض  تزال  ال  القدس  ان  تأكد  يوليو  شهر  وىف 
بالحياة ىف قلب الثقافة املرصية والعربية وذلك من 
التسجيلية وندوة عن  اقامة اسبوع لالفالم  خالل 
كتاب سياحة اثرية من االقرص اىل اسوان وعروض 

لفرقتى سوهاج واالقرص للفنون الشعبية . 
اشهر  ىف  العربية  الثقافة  عاصمة  واستضافت 
للخط  الدوىل  امللتقى  العمال  معرضاً  اغسطس 
عيون  ىف  االقرص  تناقش  ندوة  واقيمت  العربى، 
فنية  عروض  اىل  باالضافة  واالعالم،  الصحافة 
لفرقة االقرص لالالت الشعبية وقنا لالنشاد الدينى 
لفرق  حفالت  ُقدمت  سبتمرب2017  شهر  وخالل 
التى  الشابة  الفرق  وبعض  العربية  املوسيقى 
للكتاب  ومعرضني  متفردة،  فنية  تجارب  قدمت 
مهرجان  فعاليات  بعض  انتقلت  كما  والصور، 

الروحية  واملوسيقى  الدينى  لالنشاد  الدوىل  سماع 
اىل ساحة معبد االقرص ليقدم رسالة سالم للعالم 

من الحضارة املرصية القديمة. 
ومن املتوقع ان تتواصل الفعاليات ىف شهر اكتوبر 
باقامة الدورة الـ 21 للمهرجان القومى للسينما 
املرصية وملتقى القاهرة الدوىل السادس للمأثورات 
الشعبية واملؤتمر الدوىل للرتاث الثقاىف باالضافة اىل 
للفنون  واسيوط  العربية  املوسيقى  لفرق  حفالت 
الشعبية والنيل لالالت الشعبية كما يتم االحتفال 
بمرور 200 عام عىل اكتشاف مقربة سيتى االول . 
وىف شهر نوفمرب 2017 ستحتفل االقرص بعيدها 
القومى الذى يتواكب مع االحتفال بمرور 95 عام 
سنة  و113  امون  عنخ  توت  مقربة  اكتشاف  عىل 
عىل اكتشاف مقربة نفرتارى حيث تقدم عروض 
للفنون  الحرية  وفرقة  الرتاثية  التنورة  لفرقة 
الشعبية وعرض غناء مرصى لفريق مركز االبداع 

الفنى . 
بملتقى  ديسمرب  شهر  خالل  االحتفاالت  وتتواىل 
االقرص االدوىل للتصوير الذى يشارك فىه عدد كبري 
العربية ويحتفل بمرور 42 عام  الدول  من فنانى 
عىل افتتاح متحف االقرص وتقام عروض للفنون 

الشعبية ولفرقة توشكى التلقائية . 

تسلم وزير الثقافة حلمي النمنم شعلة انطالق “األقرص عاصمة الثقافة العربية”
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وفرباير  يناير  شهرى  وخالل   2018 مطلع  ومع 
شخصيات  عن  وندوات  موسيقية  حفالت  تقام 
والفنون  للخرائط  ومعارض  االقرص  من  بارزة 
التشكيلية وورش عمل للفنون التقليدية والحرف 

الرتاثية . 
وتختتم الفعاليات ىف شهر مارس باحتفاالت فنية 
ضخمة تتضمن جميع اشكال الفنون باالضافة اىل 
مراسم تسليم الشعلة اىل مدينة البرصة بالعراق . 

ىف  واملعابد  اآلثرية  املعالم  تشهد  أن  املتوقع  ومن 
الربين الرشقى والغربى بمحافظة األقرص ىف الفرتة 
املقبلة توافد أعداد كبرية من السائحني من مختلف 
دول العالم لالستمتاع بسحر الحضارة الفرعونية 
العاملية،  السياحة  عاصمة  ىف  الخالبة  والطبيعة 
وذلك قبل أسابيع قليلة من انطالق املوسم السياحى 
عىل  املحافظة  له  تستعد  والذى  الجديد  الشتوى 
قدم وساق ويحمل بشائر خري جديدة للمحافظة، 
الشتوى  السياحى  املوسم  يكون  أن  املأمول  ومن 
 25 ثورة  أعقبت  التى  السنوات  أفضل  العام  هذا 
تبعتها، وتشري نسب  التى  الفوىض  يناير وأحداث 
الثابتة  للفنادق  والحجوزات  السياحى  اإلشغال 
بموسم  األقرص  محافظة  ىف  والدهبيات  والعائمة 
سياحى مميز، حيث إن السائحني من دول رشق 
رأسهم  وعىل  الحجوزات،  مقدمة  ىف  يأتون  آسيا 
الصينيني واليابانيني والكوريني وغريهم من باقى 
األوروبية  الدول  أبناء  بعدهم  يأتى  ثم  الدول،  تلك 

مثل أملانيا وإنجلرتا وباقى الدول األوروبية.

خالل  األقرص  محافظة  تستقبل  أن  املقرر  ومن 
عدد  من  املبارشة  الطريان  رحالت  الجديد  املوسم 
وذلك ىف برشى  أسبوعية،  العالم بصورة  دول  من 
السياحية  األمجاد  ذكريات  لألذهان  تعيد  سعيدة 
ىف مدينة األقرص إبان الفرتة التى سبقت ثورة 25 
تسري  التى  األجنبية  الدول  قائمة  وتشمل  يناير، 
رحالت طريان مبارشة إىل محافظة األقرص، وأهم 
القادمة من مطارات “طوكيو”  الرحالت هى  تلك 
طريان  رحالت  لألقرص  تصل  كما  و”أوساكا”، 
مبارشة عارضة من فرنسا إىل األقرص تبدأ ىف أكتوبر 
أسبانيا،  مطارات  من  مبارشة  وطريان  املقبل، 
يستعدان  إيطاليا  من  أسبوعياً  طائرتني  وكذلك 
الطريان  الشتوى، وتستمر رحالت  املوسم  لدخول 
يجرى  كما  بلندن،  “هيثرو”  مطار  من  املبارشة 

تسيري رحالت مبارشة من إسطنبول إىل األقرص .
إن الشهور األخرية قد شهدت  للنظر  الالفت  ومن 
عودة تدريجية لرحالت الطريان املبارش إىل محافظة 
األقرص قادمة من أملانيا وإيطاليا وتركيا، وقد ذكر 
تقرير أصدرته منظمة السياحة العاملية “إن مرص 
العالم  حول  نموا  السياحية  املقاصد  أرسع  ثانى 

خالل العام الجارى 2017”.
وتجدر االشارة اىل ان مبادرة اختيار عاصمة الثقافة 
العربية عىل غرار عاصمة الثقافة األوروبية، حيث 
ملؤتمر  عرشة  الحادية  الدورة  انعقاد  خالل  تم 
الثقافة ىف الوطن العربي ىف الشارقة بدولة  وزراء 
اإلمارات العربية املتحدة خالل شهر نوفمرب  1988 
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إقرار مرشوع العقد العربي للتنمية الثقافىة الذي 
قدمته املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم اىل 
اليونسكو، وبدأت التجربة بإعالن القاهرة عاصمة 
للثقافة العربية عام 1996 تلتها تونس ومن بعدها 
العراق  ىف  البرصة  مدينة  اختريت  حتي  دول  عدة 
للعام 2018، ومدينة بورسودان ىف السودان للعام 
الفلسطينية  األرايض  ىف  لحم  بيت  ومدينة   ،2019
 ،2021 للعام  األردن  ىف  أربد  ومدينة   ،2020 للعام 
وتنظم   ،2022 للعام  الكويت  ىف  الكويت  ومدينة 
كل مدينة تحظى بهذا اللقب العديد من األنشطة 
الرامية إىل النهوض بالعمل الثقاىف العربي املشرتك 
الثقافىة  واألسابيع  العمل  وورش  املعارض  مثل 
من  وغريها  واملرسحية  السينمائية  والعروض 

األنشطة.
ىف  السياحية  املدن  تاج  بحق  هي  واألقرص...   
العالم بوجود ثلث آثار العالم بني جنباتها ىف أكثر 
املرصية  للدولة  عاصمة  كانت  و  مزار،   800 من 
القديمة طوال 900 سنة، تحت مسميات مختلفة 
منها “مدينة الـ 100 باب” و”الشمس” و”طيبة” 
عىل  استقرت  حتى  و”الصولجان”  و”النور” 
العرب  عليه  أطلقه  الذي  الحايل”األقرص”  اسمها 

كجمع لكلمة قرص بعد الفتح االسالمي، لتعكس 
هذه األسماء عظمة املدينة، وتشهد آثارها بروعة 

عمرانها.
للحياة  يرمز  قديما  منها  الرشقي  الجزء  كان 
الرب  يرمز  فىما  الشمس،  جانبه  من  ترشق  حيث 
الغربي للحياة اآلخرة، ولذلك بنيت به مقابر ملوك 
التاريخ،  ىف  امللكية  املقابر  أشهر  وبه  الفراعنة، 
ىف  كاملة  أكتشفت  التي  أمون،  عنخ  توت  مقربة 
يوم 4 نوفمرب عام 1922، وهو اليوم الذي اتخذته 
التي   املدينة  ايضا  وهي  لها،  قوميا  عيداً  املدينة 
يزورها ما يزيد عىل 3.5 مليون سائح من مختلف 
دول العالم، وهو ما يقارب 45% من إجمايل زوار 
عىل  املشهورة  معابدها  زيارة  بهدف  وذلك  مرص، 
والكرنك،  األقرص،  معبد  وأهمها،  العالم  مستوي 
املوجود  األول  وسيتي  والرمسيوم،  وحتشبسوت، 
وادي  مقابر  وكذلك  “القرنة”،  الصغرية  بالقرية 
امللكة  مقربة  يحتوي  الذي  امللكات،  ووادي  امللوك 
نفرتاري، وعدد من التماثيل املهمة، اشهرها تمثال 
منون، وبعض املتاحف مثل متحف االقرص الكبري، 
بحيوان  الخاص  واملتحف   ، التحنيط  ومتحف 

التمساح الذي كان يحتل مكانة عند الفراعنة.

احتفاالت محافظة األقرص 
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الفرتة من 21- االسماعيلية خالل  شهدت مدينة 
25 اغسطس 2017 انطالق فعاليات الدورة الثامنة 
عرش ملهرجان اإلسماعيلية الدوىل للفنون الشعبية 
وسرييالنكا  املكسيك  من  دولية  عربية  بمشاركة 
املالديف  وجزر  وتونس  والهند  والجزائر  وبلغاريا 
وفلسطني  ونيجرييا  وبنجالديش  والسودان 
وجنوب أفريقيا وإندونيسيا والعراق، باإلضافة إىل 
عدد من فرق الفنون الشعبية املرصية ومنها فرق 
)توشكى- سوهاج- الرشقية- الحرية السكندرية- 
اإلسماعيلية  بورسعيد-  جامعة  العريش- 
، وكانت  األقرص(  بورسعيد-  املرصية- مطروح- 

الهند ضيف رشف املهرجان لهذه الدورة 
الصيفي  املرسح  عيل  االفتتاح  حفل  اقيم   وقد 
العروض  توالت  اثم  االسماعيليه  ثقافة  بقرص 
 ، رشق  القنطرة   ، فايد   ، “الدنفاة  مسارح   عىل 
الفريوز “  بمحافظة   ، الكبري  التل   ، قنطرة غرب 

اإلسماعيلية .
وقد اكد اللواء ياسني طاهر محافظ اإلسماعيلية 

بعد  التواىل  عىل  الثانى  للعام  املهرجان  عودة  أن 
هى  مرص  أن  عىل  للعالم  رسالة  أبلغ  هو  توقفه 
العاملية  الفرق  استضافة  وأن  واألمن  السالم  بلد 
الثقاىف  بالتبادل  نسميه  ما  بحق  يمثل  باملهرجان 
العام بما  التنظيمى هذا  املؤثر، كما أشاد بالجهد 
يليق بمكانته العاملية وتاريخه .مشرياً ايل تحركات 
املدينة  شوارع  ىف  وإستقرار  أمن  بكل  الوفود 
ومسارحها  لتقدم فنونها املختلفة، مطالبا الوفود 
شعوبهم،  إىل  املهرجان  رسالة  بتوصيل  املشاركة 
وأن ينقلوا لهم ما شاهدوة بصدق، وأن مرص  بلد 

التقدم والرقى واألمان .
أن  الثقافة،  وزير  النمنم  الكاتب حلمى  اكد  بينما 
املهرجان رسالة للعالم بأن مرص أمنة وأننا نحارب 
أرض  عىل  ومن  الفن  خالل  من  واإلرهاب  الظالم 
اإلسماعيلية نرسل للعالم، أننا مستمرون ىف حربنا 
ضد الظالمية والرجعية،  مريا اىل ان  املهرجان نجح 
يف  نقل صورة حضارية رائعة عن مرص وشعبها 
والحياه  والحضارة  والثقافة  للفن  املحب  الراقى 

مهرجان اإلمساعيلية الدوىل للفنون الشعبية  
رسالة  سالم وامان للعامل
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نقلها  التي  والصورة  الفرق  انطباعات  ان  مؤكدا 
االعالم للعالم عكست صورة مرص الجديدة الرائدة 
الثقافة  وزير  واقتصاديا.وكرم  وسياسيا  ثقافيا 
ومحافظ اإلسماعيلية الفنانة فريدة فهمى نجمة 
بإهدائها درع وزارة  الشعبية،  للفنون  فرقة رضا 
اإلسماعيلية  لفرقة  التأسيىس  لدورها  الثقافة 
الشعبى  الفن  ىف  ودورها   ، الشعبية  للفنون 
للفنون  اإلسماعيلية  فرقة  وقدمت   . عام  بشكل 
عىل  بضيوفنا  نرحب  بعنون  إوبريت  الشعبية، 
تابلوة  الفرقة  نفس  قدمت  ثم  اإلسماعيلية  أرض 
إستعراىض لرقصة املالعق، والتى صممتها الفنانة 
بها  اإلحتفاء  إطار  ىف   1979 عام  فهمي  فريدة 
وتكريمها  ، وقامت كل فرقة من الفرق املشاركة 

إلستعراض  دقائق   5 ملدة  راقص  تابلوة  بتقديم 
حفل  .ويف  املشاركة   الدول  من  دولة  كل  فنون 
اإلسماعيلية  ومحافظ  الثقافة  وزير  قام  الختام 
، وعددهم 22  باملهرجان  املشاركة  الفرق  بتكريم 
فرقة من بينهم 15 فرقة أجنبية وعربية و7 فرق 
مرصية . كما قام باهداء الدروع والهدايا لرؤساء 
الفرق ، و قدمت الفرق املشاركة رقصة جماعية 
عىل انغام االغنية االساسية والتاريخية للمهرجان 
»كل الشعوب جاية تغنى يف مهرجان االسماعيلية 
والكل هيقدم فنه من الفنون الشعبية« ثم قدمت 
واختتم  3دقائق  ملدة  مستقل  عرض  فرقة  كل 
وحضور  كبرية  احتفالية  اجواء  وسط  املهرجان 

جماهريى فاق كل التوقعات.
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البحر  عيل  الساحلية  الجونة  بمدينة  اقيم  كبري  حفل  ويف   “ االنسانية  اجل  من  السينما  شعار”  تحت 
االحمر و حرضه عدد كبري من النجوم  العامليني  منهم املمثلني األمريكيني 
ديالن مكديرموت، ومايكل مادسون، باإلضافة للنجمة الفرنسية إيمانيول 
الدورة  إنطلقت  والعرب  املرصيني  للنجوم  كثيف  لحضور  باإلضافة  بيغ، 
األوىل ملهرجان الجونة السينمائي ، خالل الفرتة من 22-29 سبتمرب 2017 
، وشهد الحفل تكريم الفنان  عادل إمام، وتسلمه جائزة اإلنجاز اإلبداعي 
من قبل مؤسس مهرجان الجونة السينمائي املهندس نجيب ساويرس، 
والنجمة الكبرية يرسا ،  وسبق التكريم عرض فيديو خاص عرض بعض 
اللقطات من أهم أعمال عادل امام ، كما كرم املهرجان أيضا يف حفل 
تقديرا  العريس،  إبراهيم  اللبناني  السينمائي  الناقد  إفتتاحه 
األوسط  الرشق  يف  والثقافة  السينما  مجايل  يف  الهامة  إلسهاماته 
اإلقليمي والدويل. حيث قامت  املستويني  الكبري عىل  لتأثريه  نتيجة 

الفنانة التونسية املرصية، وعضو اللجنة اإلستشارية للمهرجان 
هند صربي بتقديم الجائزة.

يف الدورة األوىل ملهرجان اجلونة  : 
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“شيخ  لفيلم  األول  بالعرض  الحفل  واختتم   
وكان  سالمة   عمرو  اخراج  مرص،  يف  جاكسون” 
مهرجان  فعاليات  خالل  للفيلم  االول  العرض 
تورونتو السينمائي الدويل يف سبتمرب2017 ، حيث 
تم استقبال الفيلم بحفاوة وحصل عىل العديد من 

الشهادات  اإليجابية من النقاد الدوليني.
الحفل اعرب  سميح ساويرس، املؤسس   وخالل 
عن  السينمائي،  الجونة  مهرجان  يف  املشارك 
عىل  للفنانني  رسالة  املهرجان  يرسل  ان  يف  أمله  
مهرجان  أن  تؤكد  والدويل  اإلقليمي  املستويني 
واملواهب  بالسينما  سيحتفي  السينمائي  الجونة 
الحقيقية عىل مستوى العالم” فيما اكد  املهندس 
نجيب ساويرس، املؤسس املشارك يف املهرجان  أن 
هو  املهرجان  هذا  تأسيس  وراء  الرئييس  السبب 
حبه  الكبري للسينما، وتطلعه لنجاح الدورة  األوىل 

للمهرجان حتي يقام بشكل سنوي”.
  بينما اكد  السيد إنتشال التميمي مدير مهرجان 
إن  الحفل  خالل  كلمته  يف  السينمائي  الجونة 
خاصا  إهتماما  يويل  السينمائي  الجونة  مهرجان 
منطقة  يف  الشابة  واملواهب  األفالم  صناع  لتزويد 
الالزمة  باألدوات  أفريقيا  وشمال  األوسط  الرشق 

وفرص التواصل مع محرتيف الصناعة يف العالم .
يف  مادسون  مايكل  الكبري  األمريكي  املمثل  وعرب   
الجونة  يف  لوجوده  الجيدة  انطباعاته  عن  كلمته 
تعد  األفالم  ان  اىل  مشرياً   ، باالمان  يشعر  وانه 
رسالة  وتمثل  الخلود،  لتحقيق  مميزة  طريقة 
الشعوب،  بني  املشرتك  التفاهم  لتحقيق  دعوة 
وهو ما يعكسه شعار املهرجان، السينما من أجل 

اإلنسانية”.
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وخالل حفل اإلفتتاح قدم الفريق الغنائي املرصي 
“فابريكا” وصلة غنائية مميزة اعادو فيها  إحياء 
املرصية  الغنائية  األفالم  أهم  أغاني  من  عدد 

والعاملية. 
ويهدف املهرجان إىل تقديم برنامج سينمائي حافل 
وتشمل  والدولية،  العربية  األفالم  وأحدث  بأهم 

أقسام
الثالث  الرسمية  داخل مسابقاته  أفالماً  الربنامج؛ 
)مسابقة األفالم الروائية الطويلة، مسابقة األفالم 

الوثائقية
وبرنامجاَ  القصرية(  األفالم  ومسابقة  الطويلة 
خاصة،  برامج  اىل  اضافة  املسابقة  خارج  رسمياً 
باهتمام  اإلنساني  املنحى  ذات  األفالم  وتحظى 

خاص من املهرجان.
كما نظم املهرجان وبشكل مواٍز للعروض “منصة 
الجونة السينمائية” وهي ملتقى ابداعي واحرتايف 
مصمم من أجل تنمية ودعم املواهب الواعدة من 
العربية، والتي ستخلق فضاًء للقاء  مرص والدول 
والدوليني  العرب  واملوزعني  واملنتجني  املخرجني 
اإلنتاجية  الرشاكة  فرص  تعزيز  الرئييس  وهدفها 
لتطوير السينما العربية. باإلضافة لذلك تم تنظيم 
فعاليات تضم حلقات نقاش وورش عمل و ندوات 

ومحارضات.

تمنح  التي  “الجونة”،  منصة  بجوائز  فاز  وقد 
ملشاريع األفالم قيد التنفيذ، كل من املخرج رشيف 
جائزة  وهي  الكربى،  الجائزة  نال  حيث  البنداري 
مهرجان “الجونة” وقدرها 20 ألف دوالر ملرشوع 
فيلم “أوضتني وصالة” ، فيما ذهبت جائزة رشكة 
“نيوسينرشي” وقدرها 10 آالف دوالر إىل مرشوع 
من  عقل  مونيا  للمخرجة  برافا”  “كوستا  فيلم 
دوالر  آالف   10 وقدرها  “إبداع”  وجائزة  لبنان، 
بسام  للمخرج   ”1989 زعبل  “أبو  فيلم  ملرشوع 
“أروما”،  رشكة  جائزة  أما  مرص،  من  مرتيض 
وقدرها 5 آالف دوالر ذهبت إىل مرشوع فيلم “يوم 
فيما  مرص،  من  شوقي  بكر  أبو  للمخرج  الدين” 
فاز بحائزة أروما لخدمات ما بعد التطوير مرشوع 
بو  هند  للمخرجة  العحائب”  بالد  يف  “نورا  فيلم 
أرابيا”  “مونتور  جائزة  أما   ، تونس  من  جمعة 
وقدرها 5 آالف دوالر ذهبت إىل مرشوع فيلم “200 
بينما   ، فلسطني  من  نايفة  أمني  للمخرج  مرت” 
آالف   5 وقدرها  فاكتوري”  “فيلم  جائزة  ذهبت 
دوالر، إىل مرشوع “كواليس” للمخرجة عفاف بن 

محمود من املغرب.
جوائز  اعلنت   للمهرجان  الختامي  الحفل  ويف 
شهدت  والتي  الطويلة،  الروائية  األفالم  مسابقة 
منافسة قوية بني أفالم من مختلف أنحاء العالم، 
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volu-  ججاءت الجوائز عىل النحو التايل: - نجمة الجونة ألفضل ممثلة، ذهبت للفنانة ناديا كوندا يف فيلم
bilis. والتي اكدت ان الفيلم يرسل رسالة اننا ممكن ان نقف يدا واحدة يف وجه اإلرهاب بالحب”.

اما جائزة  نجمة الجونة ألفضل ممثل، حصل عليها الفنان دانيال كاتشو عن فيلمه “زاما”، وتسلم 
الجائزة مدير املهرجان انتشال التميمي، اما جائزة نجمة الجونة ألفضل فيلم عربي، حصل عليها فيلم 

“فوتو كوبي” للمخرج تامر عرشي، بطولة محمود حميدة وشريين رضا. 
بينما ذهبت  نجمة الجونة الربونزية لفيلم “آرثميا”، الرويس  و نجمة الجونة الفضية، لفيلم “القضية 
23” أو “اإلهانة”، وتسلمها املخرج اللبناني زياد دويري، فيما حصل  عىل جائزة نجمة الجونة الذهبية، 

الفيلم الجورجي “أم مخيفة”.
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خطا االسكواش املرصي خطوات واسعة ىف األعوام األخرية، واستطاع ىف األشهر األخرية من عام 2017 
أن يرتبع عىل عرش االسكواش العاملي سواًء كان ذلك عىل مستوى الرجال أو السيدات.

هذه الرياضة التي بدأت تصبح شعبية مؤخرا يعود االهتمام بها ايل حقبة الثالثينيات من القرن املاض 
فازوا  اللذين  أبو طالب،  الفتاح  باشا ومحمود كريم وعبد  الفتاح عمرو  عبد  الدبلومايس  من خالل  

ببطولة بريطانيا املفتوحة أعرق بطوالت 
االسكواش العاملية، والتي انطلقت قبل أول بطولة عالم ىف اللعبة بسبعة وأربعني عاما، وهو ما كان 
الفتاح  العالم، وفوز عبد  انطالق بطولة  البطولة قبل  بتتويجهم بثالث عرشة نسخة من  إنجازا  يعد 
باشا عمرو  بها ست مرات متتالية ىف إنجاز لم يكرسه سوى الباكستاني جاهانجري خان بعد واحد 
وخمسني عاما.  ثم عاد االهتمام برياضة االسكواش ىف تسعينات القرن املايض بوصول أحمد برادة ) 
املصنف الثاني عامليا (  لنهائي بطولة العالم وخسارته أمام االسكتلندي بيرت نيكول. وكانت هذه هي 
البداية، وتالها نبوغ عمرو شبانة وفوزه بأربع بطوالت عالم وتصدر التصنيف العاملي لالعبني ل33 
شهرا متتاليا، مرورا بصدارة كريم درويش للتصنيف العاملي ثم فوز رامي عاشور بثالث بطوالت عالم 
وتصدره التصنيف العاملي أكثر من مرة، حتى جاء عام 2014 الذي كان بمثابة بداية الهيمنة املرصية 

الحقيقية عىل االسكواش العاملي.

ابطال وبطالت مصر يف  املراكز  االولي يف التصنيف العاملي                                         

االسكواش املصري  ..  حاضر له تاريخ
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عىل  العالم  ببطولة  عاشور  رامي  فاز   2014 ىف 
التصنيف  تصدر  الذي  الشوربجي،  محمد  حساب 
العاملي للمرة األوىل ىف الشهرين األخريين من العام، 
كما واصل تصدره للتصنيف حتى نوفمرب من عام 
مسلطة  األضواء  كانت  أيضا   2014 وىف   ،2015
أكثر عىل االسكواش عندما نظم نادي وادي دجلة 
وفىها وصلت  ديسمرب،  ىف  للسيدات  العالم  بطولة 

بصورة  وخرست  النهائية  للمباراة  الولييل  رنيم 
أسطورة  ديفىد  نيكول  املاليزية  أمام  دراماتيكية 
أشهر  تسعة  وبعد  التاريخ،  عرب  األوىل  االسكواش 
استطاعت رنيم الولييل أن تقفز لصدارة التصنيف 
العاملي للسيدات للمرة األوىل ىف تاريخ مرص، ليصبح 
والسيدات  الرجال  مستوى  عىل  األوالن  املصنفان 

مرصيني.
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وشهد عام 2016 نجاحا مبهراً لالسكواش املرصي، 
ببطولة  عاما  العرشين  ذات  الرشبيني  نور  بفوز 
العالم للسيدات للمرة األوىل ىف تاريخ مرص وكذلك 
أعرق  بطولة بريطانيا األوىل ىف تاريخ مرص وهي 
البطوالت العاملية وأكثرها قيمة بعد بطولة العالم، 
متتالية  الشوربجي بست بطوالت كربى  فاز  كما 
ىف  املوسم  مدار  عىل  تقام  بطوالت  سبع  أصل  من 
العاملي  التصنيف  الثنائي  ليتصدر  تاريخي،  إنجاز 

لالعبني والالعبات املحرتفىن عامليا.
عن   2017 يونيو  شهر  ىف  صدر  الذي  التصنيف 
السيطرة  عكس  لالسكواش  املرصي  االتحاد 
املرصية عيل اللعبة  ، بتواجد ستة مرصيني ضمن 
هم  األوائل،  العرشة  الرجال  املصنفىن  قائمة 
مسعد  وعمر  الصدارة  ىف  عاما(   25( الشوربجي 
)28( ىف املركز الثالث، ومروان الشوربجي )22( ىف 
وعيل   )24( الجواد  عبد  كريم  ثم  السادس،  املركز 
من  املراكز  ىف   )27( مؤمن  وطارق   )24( فرج 
الخمس  املراكز  ىف  العبني  بخالف  للعارش،  الثامن 
التالية هم رامي عاشور وفارس الدسوقي أفضل 

العب صاعد ىف العالم .
 20( الرشبيني  نور  أتت  السيدات  مستوى  وعىل 
املركز  ىف   )27( الولييل  ورنيم  الصدارة،  ىف  عاما( 
الخامس،  املركز  ىف   )18( جوهر  ونوران  الثالث، 
وأمنية عبد القوي )31( ىف املركز السابع، بخالف 
تقريبا  املوسم  نصف  عن  غابت  التي  الطيب  نور 

لإلصابة لترتاجع من املركز الرابع للرابع عرش.
املوسم،  ختام  عن  للعبة  الدويل  االتحاد  اعلن  وقد 
وفىها حصل محمد الشوربجي عىل جائزة أفضل 
ومروان  العبة،  أفضل  عىل  الرشبيني  ونور  العب، 
الشوربجي عىل أفضل العب صاعد، ونوران جوهر 
محمد  مباراة  وكانت  صاعدة،  العبة  أفضل  عىل 
ويلسرتوب  جيمس  االنجليزي  مع  الشوربجي 
عيل  من  كل  وفاز  املوسم،  ىف  مباراة  أفضل  هي 

والعبة  العب  أفضل  بجائزتي  ونورالرشبيني  فرج 
الجماهري، يخالف حصول  اختيارات  ىف  املوسم  ىف 
رياضية من  األكثر روحا  الالعب  فرج عىل جائزة 

قبل زمالئه الالعبني.
مرص  ان  هو  املرصي  االسكواش  مايميز  واهم 
هي الدولة الوحيدة التي يوجد بها عدد ضخم من 
و6  سيدات   10 أول  من  ثالث    ،Class A الالعبني 
من أول 10 رجال، مثال حني يتدرب محمد ومروان 
عامليا  والخامس  الثالث  هما  سويا،  الشوربجي 
وبالتايل لديهما الفرصة كي يرفعان من مستواهما 
الحضور  يكون  بطوالت  بتنظيم   مرص  تقوم  .ما 
يتواجدون  كثر  وأطفال  قويا   فىها  الجماهريي 
أبطال  باللعبة ويرون نجاح  يهتمون  املدرجات  ىف 
مرصيني بها، فىرغبون بتكرار هذا النجاح، وهكذا 

سيستمر تواصل األجيال”.
ويقول النجم الفرنيس “جريجوريه جوتييه”  النجم 
الفرنيس واملصنف األول عامليا ان لعبة االسكواش 
الفتا  شعبية   لعبة  هي  و  مرص،  ىف  كبري  باع  لها 
ايل  تنظم البطوالت ىف مرص تحت سفح األهرامات 
وىف عديد من املدن . وأضاف “تنظيم تلك البطوالت 
عىل  السري  ملحاولة  يدفعهم  األطفال  أعني  تحت 
نهج النجاح، ومع اهتمام الدولة ورصف األموال، 

نجحت مرص ىف السيطرة عىل اللعبة”.
يملك  املرصي  الالعب  إن  اللعبة  خرباء  ويجمع 
ويتميز  االسكواش.  لعبة  ىف  الفطرية  املوهبة 
ىف  الربازييل  الالعب  مثل  تماما  امللعب   ىف  بالذكاء 
كرة القدم،  وهناك ميزة إضافىة ىف الالعب املرصي 
وهي الروح القتالية  التي يتحىل ألخر نقطة فضال 
مرص  تمتلك  كما  اللعبة  ىف  للخيال  امتالكه  عن 
الصغرية..  العمرية  الفئات  ىف  األبطال  من  العديد 

وتلك هي نقطة القوة لدى مرص”.


