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منتدى أفريقيا 2017 بشرم الشيخ : افريقيا ... قارة املستقبل 

يف معرض القاهرة الدوىل لالتصاالت سيكو  

أول موبايل  '' صنع فى مصر '' 

 الوليلي و الشورجبي  بطال العامل يف االسكواش 

ابطال االثقال يرفعون علم مصر يف بطولة العامل بامريكا 6مرات

مصر تدخل عصر الطاقة النووية فى الضبعة 

القاهرة  ترفض اعرتاف 

ترامب بالقدس عاصمة إلسرائيل
وداعًا  صوت  مصر   شادية  
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االفتتاحية

جهود مصرية إلنقاذ  “ السالم  “ بعد قرار ترامب

   شهدت الدبلوماسية املرصية خالل االسابيع االخرية تحركاً نشطاً عىل دوائر عديدة من اجل 

االستقرار والسالم يف الرشق االوسط والتعاون االيجابي مع مختلف الجهود الدولية .. فعقب القرار 

املواثيق  القدس والذي يتناقض مع كل  الواليات املتحدة ايل مدينة  االمريكي االحادي بنقل سفارة 

والقرارات الدولية بشأن القدس بادرت مرص ببلورة موقف دويل جماعي يرفض هذا القرار الذي 

القضية  السالم وحل  اىل تقويض جهود احالل  يرض باالستقرار واالمن يف الرشق االوسط ويؤدي 

الدويل حيث قدمت  التحرك املرصي من خالل عضوية مرص يف مجلس االمن  ، وجاء  الفلسطينية 

االمريكي  الصوت  مقابل  لصالحه  املجلس  اعضاء  من  دولة   14 تصويت  عن  اسفر  قرار  مرشوع 

منفردا ، واالمر نفسه حدث يف شبه اجماع دويل يف الجمعية العامة لالمم املتحدة ، وايضا يف مجلس 

االتصاالت  عن  فضال  استنابول  يف  االسالمي  التعاون  ومنظمة  بالقاهرة  العربية  الجامعة  وزراء 

الثنائية بالعديد من القوي الدولية .

اما عيل الصعيد االفريقي  فقد استضافت مدينة رشم الشيخ جمع كبري من رؤساء الدول ورؤساء 

الوزراء من 19 دول افريقية واعداد كبرية من رواد االعمال ورؤساء املنظمات والتجمعات  االفريقية 

يف فعاليات منتدي افريقيا 2017 ، حيث كان املنتدى فرصة سانحة لتبادل االفكار والرؤى وعرض 

الرئيس السييس  اكد عليه  التنمية املستدامة يف مرص وافريقيا وهو ما  فرص االستثمار وتحقيق 

خالل مشاركته يف اعمال املنتدى .

ويف تطور ايجابي مهم يف العالقات املرصية الروسية  شهدت القاهرة قمة مرصية روسية جديدة 

جمعت بني الرئيسني عبدالفتاح السيىس  وفالديمري بوتني، ..بحثا خاللها القضايا األكثر إلحاحاً 

التوقيع عىل إشارة بدء تنفيذ مرشوع  الرئيسان خاللها  ، و شهد  اإلقليمية والدولية  عىل األجندة 

محطة »الضبعة« النووية، لتدخل مرص نادي الكبار الدويل لالستخدامات السلمية للطاقة النووية 

بني  الطريان  الستناف  قريبة  لعودة  بروتوكول  توقيع  عيل  الجانبان  اتفق  كما   ، ابوابه  اوسع  من 

البلدين وعودة قريبة للسياحة الروسية للمقاصد السياحية املرصية.

االقتصادية  الجوانب  غطت  اخري  موضوعات  القاهرة”  “رسالة  من  العدد  هذا  تضمن  وقد   

والثقافية والرياضية ...
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السيىس  وفالديمري  الرئيسني عبدالفتاح  القاهرة قمة مرصية روسية جديدة جمعت بني   شهدت 

محطة  مرشوع  تنفيذ  بدء  إشارة  عىل  التوقيع  خاللها  الرئيسان  وشهد   ،  2017/12/11 يف  بوتني، 

»الضبعة« النووية، وتزويد مرص بالوقود النووى الالزم لتشغيل املحطة ، وقد وقع االتفاقية عن مرص 

الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة املتجددة، وعن الجانب الروىس املدير العام للرشكة الروسية 

للطاقة.

ويف املؤتمر الصحفي  املشرتك بني الزعيمني عقب القمة اكد الرئيس السييس عىل أن العالقات التي 

تجمع بني البلدين »ذات تاريخ طويل وتتسم بالقوة«، مشرياً إىل أنه ناقش مع الرئيس الرويس »األوضاع 

إىل  التوصل  رضورة  إىل  وأشار  وقت«.  أرسع  يف  البلدين  هذين  يف  السالم  إقرار  وسبل  وليبيا  سوريا  يف 

حل سيايس شامل يحافظ عىل استقرار الشعب السوري، مضيفاً »اتفقت رؤيتنا عىل عدد من املواقف 

لتهيئة  وتوسيعها  التوتر  خفض  مناطق  عىل  للحفاظ  املشرتك  العمل  استمرار  رأسها  عىل  األساسية، 

الظروف املناسبة للمفاوضات السياسية«.

 ولفت الرئيس السييس إىل أن مرص تدعم املسار السيايس يف ليبيا »إلجراء انتخابات رئاسية وترشيعية، 

وتعمل عىل الحفاظ عىل املؤسسة العسكرية يف هذا البلد، مؤكداً عىل أهمية تكاتف املجتمع الدويل لتجنب 

أي فراغ أمني أو سيايس«. وأضاف »اتفقت مع الرئيس بوتني عىل أهمية تعزيز تبادل املعلومات بني 

األجهزة املختصة اتصاالً بجهود التصدي لإلرهاب، وخاصة يف ما يتعلق بانتقال اإلرهابيني من مناطق 

عدم االستقرار إىل دول أخرى، وارتكابهم أعماالً إرهابية يف تلك الدول«.

النموذج المقترح لمشروع محطة  الضبعة النووية
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وأكد أن »مرص تشهد عالمات راسخة عىل التحالف بني مرص وروسيا«، الفتاً إىل أن املباحثات تطرقت 

إىل كيفية دفع العالقات الثنائية وتطويرها، وال سيما تلك التي تتصل بالتصنيع املشرتك وتعزيز التبادل 

املنطقة  يف  روسية  صناعية  منطقة  إقامة  خالل  من  مرص  إىل  الروسية  االستثمارات  وجذب  التجاري 

االقتصادية يف قناة السويس. واضاف الرئيس السييس : »اتفقنا عىل تكليف الوزراء املعنيني بمتابعة 

تلك امللفات وتسوية أي عقبات تواجه االنتهاء من املشاريع التي نعتزم تنفيذها مع روسيا ىف املستقبل 

القريب، أسوة بروح التنسيق التي سادت يف املفاوضات بشأن عقود إنشاء محطة الضبعة وهي أول 

محطة من نوعها يف مرص«.

من جهته اكد الرئيس  بوتني إن محادثاته مع الرئيس السييس كانت »غنية وبناءة جداً«، مبيّناً أن 

اللقاء تناول القضايا األكثر إلحاحاً عىل األجندة اإلقليمية والدولية، ومؤكداً أن روسيا تويل اهتماماً كبرياً 

التسعة  األشهر  خالل  مرص  مع  التجاري  التبادل  »تعزيز  إىل  وأشار  مرص.  مع  الصداقة  لعالقات  جداً 

املاضية، وزيادة حجم التعاون إىل النصف، ليزيد عىل أربعة مليارات دوالر«، مشدداً عىل أهمية مواصلة 

الطاقة،  مجال  يف  خاصاً  اهتماماً  »أولينا  وأضاف  مرص.  مع  الحرة  التجارة  منطقة  حول  املفاوضات 

ومرشوع الضبعة النووي، الذي يعد األول من نوعه يف مرص، وبعد تنفيذ هذا املرشوع ستحصل مرص 

عىل أحدث التكنولوجيات التي ستكون أكثر أماناً، كما بحثنا مرشوع إنشاء املنطقة الصناعية الروسية 

يف مرص«. ويف ما يتعلق بعودة السياح، قال إّن الجانب املرصي بذل جهوداً جبارة من أجل تأمني املطارات، 

مشرياً إىل أن الهيئات الفدرالية الروسية املختصة »قدمت ما يفيد بأننا عىل استعداد الستئناف الطريان 

بني البلدين«، ومؤكداً عىل أنه »سيتم قريباً جداً توقيع بروتوكول عودة استئناف الطريان«.

السييس رئاسة  الرئيس  له منذ تويل  الثانية  الرويس فالديمري بوتني ملرص، هي  الرئيس  زيارة  وتعد 

الجمهورية، كما أن هذا اللقاء هو الثامن بني الرئيسني، حيث التقى الرئيس السيىس بوتني للمرة األوىل 

عام 2014 خالل زيارته لروسيا كوزير للدفاع ىف مرص، ثم عقد الرئيسان 6 لقاءات قمة كانت ثالثة منها 

ىف روسيا، ولقاء قمة ىف القاهرة، ولقاءان ىف الصني خالل حضور الرئيسني قمة مجموعة العرشين، ثم 

قمة مجموعة “بريكس”.

الرئيس عبدالفتاح السييس الحكم يف يونيه 2014  وقد شهدت العالقات املرصية الروسية مع تويل 

نقلة إيجابية كبرية، عىل كافة األصعدة وأسفرت الزيارات املتبادلة بني الرئيسني السييس وبوتني عن 

مستوى رفيع من التفاهم السياىس، كما أسفرت عن توقيع العديد من االتفاقيات منها اتفاق إلنشاء 

محطة لتوليد الكهرباء بالطاقة النووية يف الضبعة، ومذكرة تفاهم بني وزارة االستثمار املرصية ووزارة 

التنمية االقتصادية الروسية لتشجيع  وجذب االستثمارات الروسية، ومذكرة تفاهم بني وزارة االستثمار 

البلدين ومناقشة اقامة  التعاون االستثماري بني  املرصية وصندوق االستثمار املبارش الرويس لتعزيز 

منطقة تجارة حرة بني مرص واالتحاد الجمركي األورايس.

***
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امللفات الثنائية والوضع اإلقليمى 
يضاعفان أهمية اللقاء الثامن بني السيسى وبوتني

زار  حينما   2014 عام  بوتني  فالديمري  والرئيس  السييس  عبدالفتاح  الرئيس  بني  األول  اللقاء  كان 

السييس روسيا بصفته وزيراً للدفاع مع وزير الخارجية آنذاك، وأعلن الرئيس السييس يف ذلك الوقت، ان 

زيارته ملوسكو بمثابة انطالقة جديدة للتعاون العسكري والتكنولوجى بني مرص وروسيا.

ويف أغسطس عام 2014 كانت أول زيارة للرئيس عبدالفتاح السييس إىل روسيا عقب توليه رئاسة 

الجمهورية، حيث عقد مباحثات ثنائية مع الرئيس الرويس فالديمري بوتني، ويف ختام القمة املرصية 

الروسية التي عقدت يف منتجع سوتيش، أعلن الرئيس السييس أن موسكو والقاهرة اتفقتا عىل  إقامة 

منطقة صناعية روسية كجزء من املرشوع الجديد لقناة السويس.

ويف فرباير 2015 زار الرئيس فالديمري بوتني مرص ملدة يومني، ووقع البلدان العديد من االتفاقيات 

خاص  عشاء  حفل  السييس  عبدالفتاح  الرئيس  أقام  الزيارة  هذه  وخالل  املجاالت،  مختلف  يف  خاللها 

يف  البلدين  بني  التاريخية  للصداقة  رمزاً  يعد  والذي  القاهرة  برج  يف  بوتني  فالديمري  الرويس  للرئيس 

الستينيات كما حرض الرئيسان، عرضاً ثقافياً يف دار األوبرا املرصية حول العالقات بني البلدين.

الرئيس السييس يستقبل الرئيس فالديمري بوتني بقرص االتحادية
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روسيا،  إىل  للجمهورية،  كرئيس  الثانية  السييس  عبدالفتاح  الرئيس  زيارة  كانت   2015 مايو  ويف 

للمشاركة يف احتفاالت الذكرى الـ70 النتصار روسيا يف الحرب العاملية الثانية، وكانت املرة األوىل التي 

تدعو فيها روسيا رئيساً مرصياً لهذه املناسبة املهمة لديهم.

الرويس  بالرئيس  والتقي  إىل موسكو،  بزيارة  السييس  عبدالفتاح  الرئيس  قام   2015 أغسطس  ويف 

“فالديمري بوتني” وبحث الرئيسان سبل دعم العالقات االقتصادية، وزيادة التبادل التجاري بني البلدين 

واملرشوعات االستثمارية املشرتكة املزمع اقامتها وامكانية انشاء مرص منطقة للتجارة الحرة مع دول 

االتحاد الجمركي األورايس واالتفاق عىل اتخاذ الخطوات العملية الالزمة لتفعيل فكرة إنشاء صندوق 

التنموية  املرشوعات  من  عدد  تنفيذ  لصالح  واإلمارات  وروسيا  مرص  من  كل  بني  مشرتك  استثماري 

واالستثمارية يف مرص.

استضافتها  التي  العرشين،  مجموعة  قمة  أعمال  هامش  عىل  الرئيسان  التقي   2016 سبتمرب  ويف 

مدينة هانجشو الصينية.. كما التقي السييس وبوتني من جديد عىل  هامش قمة مجموعة الربيكس، 

التي عقدت بمدينة شيامن الصينية سبتمرب 2017 والتي تناولت عدداً من القضايا الثنائية والدولية ذات 

االهتمام املشرتك.

وحرص رئيس الوزراء الرويس “ديمرتي ميدفيديف” عىل املشاركة يف احتفاالت مرص بافتتاح قناة 

السويس الجديدة يف اغسطس 2015 حيث قام التلفزيون الرسمي يف روسيا بنقل كافة وقائع مراسم 

االفتتاح واالحتفال عىل الهواء طوال ذلك اليوم.

مراسم توقيع وثيقة محطة الضبعة لتوليد الكهرباء بالطاقة النووية
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“الضبعة”  .. مشروع مصري عمالق باخلربة الروسية

يف عام 2015، وقع الرئيسان السييس وبوتني اتفاقية إلقامة محطة نووية يف منطقة “الضبعة” يف 

التي تدشن دخول مرص عرص تكنولوجيا الطاقة املتجددة من خالل االستخدام  مرص، وهي الخطوة 

السلمى للطاقة النووية عىل نطاق واسع.

وتستوعب محطة الضبعة إنشاء 8 محطات نووية تتم عىل 8 مراحل، املرحلة األويل تستهدف إنشاء 

محطة تضم 4 مفاعالت نووية لتوليد الكهرباء، بقدرة إجمالية 4800 ميجاوات،

وسيتم تمويل مرشوع املحطة النووية بالضبعة من خالل القرض الرويس والذي يقدر ب 25 مليار 

املحطة  تمويل  ويتم  دوالر 

عىل مدى 13 دفعة سنوية 

متتالية ومن املقرر أن يبدأ 

ألول  التجريبي  التشغيل 

مفاعل نووي يف املرشوع 

عام  ويف   2022 عام  يف 

التشغيل  سيكون   2023

بعد  للمرشوع  التجريبي 

تجارب املفاعل األول.

اختيار  أسباب  أما عن 

للتعاون  روسيا  مرص 

املحطة   إقامة  يف  معها 

من  ألكثر  يعود  فهو 

سبب منها ، إن الربنامج 

النووي املرصي بدأ مبكراً 

وكان  الستينيات،  ومنذ 

الجانب  مع  بالتعاون 

الرويس الذى ساعد مرص يف إقامة أول مفاعل نووي عام 1961، كما أنها تعد الدولة الوحيدة التي تقوم 

أية دول أخرى  النووية بنسبة 100%، وال تعتمد عىل استرياد مكوناتها من  املحطة  بتصنيع مكونات 

قد تعرض املرشوع لالحتكار من قبل هذه الدول، إضافة اىل التسهيالت املالية، كما سيتم إنشاء مركز 

معلومات للطاقة النووية ونرش ثقافة التعامل معهاً، وكذلك  إنشاء مصانع روسية يف مرص لتصنيع 

مكونات املحطة محلياً وعقد دورات تدريبية للكوادر املرصية عىل استخدام التكنولوجيا النووية ونقل 

الخربات الروسية للمرصيني .
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حترك مصر يعزز املوقف الدويل يف مواجهة قرار ترامب 

   أثارت قضية نقل السفارة األمريكية  من تل ابيب إىل القدس على خلفية قرار الرئيس دونالد ترامب االعرتاف 
بالقدس عاصمة إلسرائيل ردود فعل غاضبة عربيًا وإسالميا ودوليًا، واستبقت القاهرة اجلميع انطالقًا من مسئوليتها 
وعكست  القدس،  بشأن  األمريكي  للقرار  واستنكارها  رفضها  بإعالن  الفلسطينية،  القضية  جتاه  التارخيية 
التحركات املصرية على كافة املستويات الرمسية والشعبية موقفها الثابت من مدينة القدس، والرافض املساس 
بوضع املدينة، وقد أكد الرئيس خالل اتصال هاتفي مع الرئيس األمريكي على املوقف املصري الثابت بشأن احلفاظ 

على الوضعية القانونية للقدس يف إطار املرجعيات الدولية والقرارات األممية ذات الصلة.

وكان أول تحرك مرصي تجاه اإلعالن األمريكي باعتبار القدس عاصمة إرسائيل، قد تمثل يف بحْث وزير 

الخارجية سامح شكري يف اتصال هاتفي مع نظريه األمريكي ريكس تيلرسون خطورة اعرتاف واشنطن 

بالقدس عاصمة إلرسائيل، وتناول “شكري” خالل االتصال التعقيدات املرتبطة باتخاذ الواليات املتحدة 

األمريكية مثل هذا القرار، وتأثرياته السلبية امُلحتملة عىل الجهود األمريكية الستئناف عملية السالم، 

مشريًا إىل أن مكانة مدينة القدس القانونية ووضعها الديني 
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   وخالل اتصال هاتفي تلقاه الرئيس عبد الفتاح السييس من الرئيس األمريكي دونالد ترامب، تناول 

القرار املزمع اتخاذه من قبل اإلدارة األمريكية بشأن نقل سفارة الواليات املتحدة إىل القدس، أكد الرئيس 

الدولية  القانونية للقدس ىف إطار املرجعيات  الوضعية  الحفاظ عىل  الثابت بشأن  عىل املوقف املرصي 

والقرارات األممية ذات الصلة، مؤكداً رضورة العمل عىل عدم تعقيد الوضع باملنطقة من خالل اتخاذ 

إجراءات من شأنها تقويض فرص السالم ىف الرشق األوسط.

   كما أعربت جمهورية مرص العربية ىف بيان صادر عن وزارة الخارجية عن استنكارها لقرار الواليات 

آثار  إليها، ورفضها ألية  لدولة إرسائيل ونقل سفارتها  بالقدس كعاصمة  األمريكية االعرتاف  املتحدة 

مرتتبة عىل ذلك، وأكد البيان أن اتخاذ مثل هذه القرارات األحادية يعد مخالفاً لقرارات الرشعية الدولية، 

ولن يغري من الوضعية القانونية ملدينة القدس باعتبارها واقعة تحت االحتالل وعدم جواز القيام بأية 

الدولية بشأن  العديد من قرارات الرشعية  إىل  املدينة، مشرياً  القائم يف  أعمال من شأنها تغيري الوضع 

القدس، ومن أهمها قرار مجلس األمن رقم 242 لعام 1967 الذي نص عىل االنسحاب من األرايض التي 

الحكومة  القدس، والقرار رقم 478 لعام 1980 بشأن رفض قرار  احتلت يف عام 1967 ومن ضمنها 

اإلرسائيلية بضم القدس واعتبارها عاصمة أبدية لدولة إرسائيل، وقرار مجلس األمن رقم 2334 لعام 

ضمنها  ومن   1967 عام  حدود  عىل  إرسائيل  تجريها  تغيريات  بأي  املجلس  اعرتاف  عدم  بشأن   2016

والتي  الصلة،  ذات  املتحدة  لألمم  العامة  الجمعية  قرارات  عن  فضال  املفاوضات،  طريق  بغري  القدس 

الجماعية  اإلرادة  تمثل  باعتبارها  القدس  يف  تاريخيا  القائم  الوضع  احرتام  برضورة  جميعها  تطالب 

للمجتمع الدويل.

مظاهرات  فلسطينية  منددة بالقرار االمريكى
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   وأعرب بيان وزارة الخارجية عن قلق مرص البالغ من التداعيات املحتملة لهذا القرار عىل استقرار 

املنطقة، ملا ينطوي عليه من تأجيج مشاعر الشعوب العربية واإلسالمية نظرا للمكانة الروحية والثقافية 

والتاريخية الكبرية ملدينة القدس يف الوجدانني العربي واإلسالمي، فضال عن تأثرياته السلبية للغاية عىل 

مستقبل عملية السالم بني الجانبني الفلسطيني واإلرسائييل، والتي تأسست مرجعياتها عىل اعتبار أن 

مدينة القدس تعد أحد قضايا الوضع النهائي التي سيتحدد مصريها من خالل املفاوضات بني األطراف 

املعنية.

   وأجرى الرئيس عبدالفتاح السييس اتصاالً هاتفياً بالعاهل األردني امللك عبد الله الثاني، وتناول االتصال 

بحث آخر مستجدات األوضاع يف منطقة الرشق األوسط، وخاصة عىل صعيد القضية الفلسطينية وما 

تشهده من تطورات خالل األيام املاضية عقب قرار اإلدارة األمريكية نقل سفارتها يف إرسائيل إىل القدس، 

وتم أيضا خالل االتصال التباحث حول سبل دعم الحقوق املرشوعة للشعب الفلسطيني ويف مقدمتها 

إقامة الدولة الفلسطينية املستقلة وعاصمتها القدس الرشقية.

   كما أجرى الرئيس “السييس” اتصاالً هاتفياً مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس للتشاور بشأن 

القدس،  إىل  املتحدة يف إرسائيل  الواليات  نقل سفارة  األمريكية  اإلدارة  قرار  التطورات عىل صعيد  آخر 

وتم خالل االتصال بحث تداعيات القرار وسبل التوصل إىل حل عادل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني 

املرشوعة يف إقامة دولته املستقلة وعاصمتها القدس الرشقية.

   وخالل زيارة الرئيس الرويس فالديمري بوتني للقاهرة، عقد الرئيسان السييس وبوتني جلسة مباحثات 

ذات  والدولية  اإلقليمية  القضايا  عدد من  إىل  تطرقت  البلدين،  وفدي  أعقبتها جلسة موسعة بحضور 

الواليات  القرار األمريكي بنقل سفارة  الفلسطينية وتداعيات  القضية  االهتمام املشرتك، وعىل رأسها 

عادلة  لتسوية  التوصل  عىل  الجاد  العمل  رضورة  الرئيسان  أكد  حيث  القدس،  إىل  إرسائيل  يف  املتحدة 

وشاملة للقضية الفلسطينية تستند إىل قرارات الرشعية الدولية، التي تنص عىل تسوية كافة الجوانب 

الخاصة بالوضع النهائي بما يف ذلك وضع مدينة القدس عرب املفاوضات املبارشة بني الجانبني الفلسطيني 

واإلرسائييل، وأكد الرئيسان أهمية عدم اتخاذ أية قرارات من شأنها تعقيد األوضاع يف الرشق األوسط 

وتقويض فرص التوصل لسالم عادل ودائم، وأشاد الرئيس الرويس يف هذا الصدد بالدور اإليجابي الذي 

تقوم به مرص يف سبيل تسوية األزمات القائمة بمنطقة الرشق األوسط.

مطولة  مباحثات  جلسة  عقد  وتم  عباس،  محمود  الفلسطيني  الرئيس  السييس  الرئيس  واستقبل     

ضمت وفدى البلدين، حيث تم استعراض آخر املستجدات عىل صعيد القضية الفلسطينية، وذلك عىل 

خلفية قرار الواليات املتحدة االعرتاف بالقدس عاصمة إلرسائيل ونقل سفارتها إليها، حيث أكد الرئيس 

إطار  يف  للقدس  والقانونية  التاريخية  الوضعية  عىل  الحفاظ  برضورة  الثابت  مرص  موقف  السييس 

املرجعيات الدولية والقرارات األممية ذات الصلة، مع استمرار مرص يف دعم الحقوق املرشوعة للشعب 

الفلسطيني يف إقامة دولته املستقلة وعاصمتها القدس الرشقية.

      واتفق الرئيسان عىل مواصلة التنسيق والتشاور املكثف، واستغالل الزخم الدويل الرافض باإلجماع 

املستقلة  دولته  إقامة  يف  الفلسطيني  الشعب  حقوق  عىل  الحفاظ  أجل  من  األخري  األمريكي  للقرار 

وعاصمتها القدس الرشقية.
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نتيجة حترك مصرى: 
إمجاع دوىل فى جملس األمن واجلمعية العامة ضد قرار ترامب 

دول  وسبع  مرص  دعت 

أعضاء بمجلس األمن، وهى 

وإيطاليا  وفرنسا  بوليفيا 

والسنغال والسويد واململكة 

املتحدة وأوروغواى إىل عقد 

اجتماع طارئ ملجلس األمن 

األمريكي  القرار  إثر  الدويل، 

اجتماع  لعقد  األمن  مجلس 

لبحث  للمجلس  طارئ 

تبعات القرار. 

مرص  كلمة  وخالل       

األمن  مجلس  جلسة  ىف 

القدس يف 8  الطارئة بشأن 

ديسمرب 2017، أكد السفري 

مندوب  العطا،  أبو  عمرو 

أن  املتحدة،  األمم  ىف  مرص 

مرص تعرب عن استنكارها لقرار الواليات املتحدة األمريكية االعرتاف بالقدس كعاصمة لدولة إرسائيل 

ونقل سفارتها إليها، وتعلن رفضها ألية أثار مرتتبة عىل ذلك، وتؤكد عىل أن اتخاذ مثل هذه القرارات 

األحادية يعد مخالًفا للرشعية الدولية، وبالتايل فإنها قرارات غري ذات أثر عىل الوضع القانوني ملدينة 

القدس كونها مدينة واقعة تحت االحتالل وال يجوز قانونًا القيام بأية أعمال من شأنها تغيري الوضع 

القائم يف املدينة.

كما استعملت الواليات املتحدة حق النقض يف مجلس األمن، التابع لألمم املتحدة، ضد مرشوع قرار وزعته 

مرص يطالب واشنطن بسحب اعرتاف ترامب بالقدس عاصمة إلرسائيل، وحصل عىل موافقة 14 صوتاً 

من اصل 15 صوتا هم كل عدد اعضاء مجلس االمن الدويل االخرين ماعدا الواليات املتحدة االمريكية 

التي استخدمت الفيتو ، كما شاركت مرص بالتصويت لصالح قرار مشابه قدمته كل من اليمن وتركيا 

للجمعية العامة لالمم املتحدة التي صدقت باألغلبية )128 صوتا( عليه ،و اعتربه الفلسطينيون انتصارا 

لحقهم، عىل الرغم من أنه غري ملزم.
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 القمة اإلسالمية الطارئة حول القدس التي انعقدت يف إسطنبول برتكيا

وزراء الخارجية العرب فى الجامعة العربية

القاهرة تستضيف اجتماع وزراء اخلارجية العرب حول القدس
  

العربية  الدول  خارجية  وزراء  طالب   

بمقر  ُعقد  طاريء  اجتماع  خالل 

 9 يف  بالقاهرة  العربية  الجامعة 

ديسمرب، الواليات املتحدة بإلغاء قرار 

إلرسائيل،  عاصمة  بالقدس  االعرتاف 

الشأن  هذا  يف  الصادر  البيان  وأوضح 

أنه تم تشكيل لجنة للعمل مع املجتمع 

الدويل للحد من تبعات القرار األمريكي 

وأن مجلس الجامعة العربية يف انعقاد 

القرار  أن  البيان  واعترب  مستمر، 

“يقوض جهود تحقيق السالم ويعمق 

بدفع  ويهدد  الغضب  ويفجر  التوتر 

املنطقة إىل هاوية املزيد من العنف والفوىض”.

مشاركة مصر يف القمة االستثنائية ملنظمة التعاون اإلسالمي 
ملساندة احلقوق الفلسطينية
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شاركت مرص يف القمة اإلسالمية الطارئة حول القدس التي انعقدت يف إسطنبول برتكيا يف 13 ديسمرب، 

استمراًرا لجهود القاهرة يف دعم القضية الفلسطينية، واستعرض وزير الخارجية  “سامح شكري” يف 

كلمته خالل القمة موقف مرص الرافض للقرار وألية آثار مرتتبة عليه، ومحصلة االتصاالت التي قامت 

وآخرها  القرار،  لهذا  السلبية  التبعات  من  للحد  القاهرة  بها 

القمة املرصية - الفلسطينية التي ُعقدت يف الحادي عرش من 

ديسمرب بالقاهرة.

التي  القمة    ورصح سامح شكري، وزير الخارجية، بأن تلك 

تقرر عقدها بشكل عاجل للتعامل مع تبعات القرار األمريكي 

باالعرتاف بالقدس عاصمة إلرسائيل، أتت يف إطار التعبري عن 

رفض واستنكار قرار الرئيس األمريكي دونالد ترامب، باالعرتاف 

تل  من  األمريكية  العاصمة  ونقل  إلرسائيل،  عاصمة  بالقدس 

القدس، وخرجت بقرارات هامة فيما يتعلق بمؤازرة  إىل  أبيب 

استخالص  استمرار  الفلسطيني، مشدًدا عىل رضورة  الشعب 

التمسك  عىل  مشدداً  الفلسطيني،  للشعب  املرشوعة  الحقوق 

بأن تكون القدس الرشقية عاصمة لدولة فلسطني.

ردود فعل شعبية غاضبة جتاه خطط ترامب بشأن القدس..
 واألزهر والكنيسة يرفضان استقبال نائب الرئيس األمريكي

املرصية  األوساط     ساد رفض شعبى يف كافة 

بني  ما  مظاهره  تعددت  األمريكي  للقرار 

تظاهرات وفعاليات شعبية واعرتاضات برملانية، 

الدينية  الذى عززه موقف املؤسسات  وهو األمر 

داخل مرص، جراء القرار املنفرد الذى أقدم عليه 

الرئيس األمريكى حيال القدس.

  ويف رد حازم عىل إعالن الرئيس األمريكى دونالد 

نقل  وقراره  إرسائيل،  عاصمة  القدس  ترامب 

السفارة األمريكية من تل أبيب إىل املدينة املحتلة، 

األرثوذكسية  والكنيسة  الرشف  األزهر  أعلن 

الرئيس  نائب  بنس  مايك  استقبال  رفضهما 

دول  من  وعدد  ملرص  زيارته  خالل  األمريكى، 

املنطقة خالل شهر ديسمرب 2017
مظاهرات رافضة لقرار ترامب بشأن القدس 

ىف مسجد االزهر الرشيف
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منتدى أفريقيا 2017 بشرم الشيخ :

افريقيا ... قارة املستقبل    

للعام الثانى على التواىل وحتت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، شهدت مدينة شرم الشيخ 
خالل ايام   7- 9 - ديسمرب 2017 انعقاد منتدى أفريقيا 2017 ، مبشاركة 10 زعماء ورؤساء حكومات 
و40 وزيرًا من 24 دولة أفريقية باإلضافة إىل أكثرمن  500 جهة أفريقية ودولية وحنو 1500 مستثمر 
من أفريقيا وخمتلف دول العامل. وقامت بتنظيم املنتدي  وزارة االستثمار والتعاون الدوىل، ووكالة 

االستثمار اإلقليمية التابعة لتجمع “الكوميسا “.
ويمثل منتدى “إفريقيا 2017” أحد ركائز االسرتاتيجية املرصية ىف التحرك تجاه القارة اإلفريقية، 
حيث تتبنى مرص رسالة التنمية والتكامل اإلقليمى بني دول القارة من خالل دعم االستثمارات البينية، 
السنوات  التحركات املرصية ىف  الذى عكسته  األمر  اإلرهاب  الحرة ومكافحة  التجارة  وتطوير مناطق 
األخرية، من خالل العديد من اآلليات أبرزها: استضافة قمة التكتالت الثالث “الكوميسا والسادك ورشق 
إفريقيا” ىف عام 2015، ومنتدى إفريقيا 2016، وافتتاح املعابر الربية والبحرية مع دولة السودان، إىل 
جانب املرشوعات القارية الضخمة “القاهرة – كيب تاون” و”فيكتوريا – املتوسط”، والرؤية املرصية 

للمناطق التنموية بقناة السويس.
القمر  جزر  اتحاد  ورئيس  نيجرييا،  رئيس  بوهارى”  “محمدو  باملتتدي  املشاركني  أبرز  من  وكان 
بول  الرواندي  والرئيس  الحسن وتارا،  اإليفواري  الرئيس  ألفا كوندى،  الغيني  والرئيس  عثمانى غزاىل، 

كاجيمى، والرئيس الصومايل محمد عبد الله فرماجو، وسينديسو نيجوينيا األمني العام للكوميسا، 
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ورئيس وزراء موزمبيق كارلو سدى روساريو، ونائب رئيس وزراء إثيوبيا ديميكى ميكونن، باالضافة 
إىل العديد من الوزراء والخرباء ورؤساء البنوك واملؤسسات الدولية ورجال األعمال بمرص وأفريقيا.

التنفيذيني  املديرين  وكبار  رؤساء  من  اإلفريقية  القارة  يف  القرار  صانعي  جمع  إىل  املنتدى  ويهدف 
واملستثمرين ورجال األعمال من قارة إفريقيا، واملمولني يف العالم من أجل صناعة مستقبل أفضل لدول 
يمكن  وما  اإلفريقية،  الدول  بها  تتمتع  التي  التنافسية  واملميزات  االستثمارية  الفرص  عرض  القارة، 
الدول  بها  تتمتع  التي  التنافسية  املزايا  أيضا  العالم، ويربز  باقي دول  البعض وإىل  لبعضها  أن تقدمه 
اإلفريقية والفرص االستثمارية الهائلة يف العديد من القطاعات االسرتاتيجية الرئيسية وغري املستغلة .

وقد جاءت مشاركات الرئيس عبد الفتاح السيىس خالل فعاليات املنتدى، وكلماته التى ألقاها ىف أكثر 
من جلسة لتعكس حرص مرص عىل الدعوة لعقد الدورة الثانية ملنتدى إفريقيا 2017، ليكون ملتقى 
لتبادل الخربات واألفكار، وللعمل عىل تطوير آليات تسهيل االستثمار واالستفادة من االمكانيات التى 
استثمارات  تيسري  أجل  تألوا جهداً، من  ولن  لم  ان مرص  ايضاً  تؤكد  كما   ، السمراء  القارة  بها  تذخر 
ألشقائنا أبناء القارة اإلفريقية ىف مرص، كما أنها تبذل جهوداً مستمرة من أجل استكمال التزاماتها 
نحو التكامل فيما بيننا، فضالً عن دعم جميع مبادرات االتحاد اإلفريقى واملرشوعات اإلقليمية التى 

تهدف اىل تطوير البنية األساسية ىف القارة السمراء.
- كما اتاح املنتدى ان تعرض مرص رؤيتها والجهود التي تبذلها إلنشاء شبكات ربط وطرق تعزز 
التكامل بني دول القارة، مثل مرشوع الخط املالحى الذى سريبط بني بحرية فيكتوريا والبحر املتوسط، 
وكذلك مرشوع إنشاء طريق القاهرة/كيب تاون، الذى يهدف لتنمية حركة التجارة بني مختلف دول 
القارة اإلفريقية فضال عن تشجيع االستثمارات املرصية ىف القارة اإلفريقية، وخاصة ىف القطاعات ذات 
وتكنولوجيا  واالتصاالت  والزراعة،  والتعدين،  والطاقة  األساسية،  والبنية  التشييد  األولوية كقطاعات 
املعلومات مع االخذ يف االعتبار ان حجم االستثمارات املرصية ىف إفريقيا خالل العام املاىض بلغ أكثر من 
مليار دوالر وبإجماىل تراكمى نحو 9 مليارات دوالر، مما ساهم ىف توفري عرشات اآلالف من فرص العمل 

لشباب القارة.
الفرص  التعاون بني مرص والدول اإلفريقية، من خالل استكشاف  لتعزيز  املنتدى فرصة  وقد كان 
االستثمارية ىف املرشوعات القابلة للتمويل ىف مرص وأيضا ىف القارة اإلفريقية، بجانب تسليط الضوء 
أيًضا عىل ما يحدث ىف املرشوعات اإلقليمية واسعة النطاق، وكذلك اإلصالحات السياسية التى من شأنها 
تحفيز القطاع الخاص اإلقليمى والتجارة عرب الحدود ، كما وقعت مرص خالل املؤتمر عىل اتفاقيات 

تمويلية مع جهات دولية وإقليمية بنحو 2.5 مليار دوالر.
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الفتاح السييس أن مرص ستظل  وىف كلمته اإلفتتاحية ملنتدى افريقيا 2017 أكد الرئيس عبد 
كما كانت داعمة لقضايا القارة اإلفريقية، ورشيكاً يف تنمية قارتنا الغالية، مشدداً عىل أن مرص 
ستكون جنباً إيل جنب مع أشقائها من دول القارة بما يحقق مصالح شعوبها ويلبي تطلعاتها 

يف تحقيق التنمية املستدامة.
وأوضح الرئيس السييس أن تحقيق آمالنا يف املستقبل الذي نرجوه إلفريقيا، يتطلب مواصلة 
العمل الدءوب الذي بدأناه يف الدور األويل ملنتدي إفريقيا يف رشم الشيخ 2016 مشرياً إىل رضورة 
االستثمارات وتدفقات  لجذب مزيد من  املستويات  الجميع وعيل جميع  إرادة قاطعة من  توافر 
عيل  الالئقة  املكانة  يف  ويضعها  لها  جديداً  واقعاً  يوفر  بما  اإلفريقية،  القارة  إيل  األموال  رءوس 
الخريطة االقتصادية للعالم، ويسهم يف تحقيق العدالة االقتصادية واالجتماعية ألبنائها جميعا، 

ويفتح أمامهم آفاق املستقبل.

الرئيس السيسى فى املنتدى :

 فى تنميتها 
ً
مصر ستظل داعمة لقضايا القارة وشريكا

كلمة الرئيس السيسى بمنتدى افريقي 2017
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الدول  بارتباط مستقبلها بمستقبل  اإلفريقي، وإيمانها  بانتمائها  اعتزاز مرص  الرئيس  واكد 
األفريقية الشقيقة، واهتمامنا الكبري بدعم جميع جهود االندماج االقتصادي بني دولنا لتحقيق 

أهداف أجندة التنمية الشاملة يف إفريقيا 2063.
شدد الرئيس السييس عىل أن مرص ستبذل جهودا مستمرة من أجل استكمال التزاماتها نحو 
التكامل فيما بيننا، فضالً عن دعم جميع مبادرات اإلتحاد األفريقي واملرشوعات اإلقليمية التي 
التكامل بني دول  البنية األساسية يف قارتنا وإنشاء شبكات ربط وطرق تعزز  تهدف إيل تطوير 

بني  من  أن  إيل  مشرياً  مرشوع القارة،  املرشوعات  هذه 
سريبط  الذي  املالحي  بني بحرية فيكتوريا والبحر الخط 
مرشوع  وكذلك  القاهرة/املتوسط،  طريق  إنشاء 
مختلف كيب تاون، الذي يهدف لتنمية  بني  التجارة  حركة 

دول القارة اإلفريقية.
مرص  أن  الرئيس  االستثمارات وأضاف  تشجع 
اإلفريقية،  القارة  يف  القطاعات املرصية  يف  وخاصة 
كقطاعات  األولوية  األساسية، ذات  والبنية  التشييد 
والزراعة،  والتعدين،  وتكنولوجيا والطاقة  واالتصاالت 
حجم  أن  إيل  الفتاً  يف املعلومات،  املرصية  االستثمارات 

إفريقيا خالل العام املايض بلغ أكثر من مليار دوالر وبإجمايل تراكمي نحو 9 مليارات دوالر، مما 
أسهم يف توفري عرشات اآلالف من فرص العمل لشباب القارة.

ونوه الرئيس إىل أن مرص حرصت عيل الدعوة لعقد الدورة الثانية ملنتدي إفريقيا 2017، ليكون 
ملتقي لتبادل الخربات واألفكار، وللعمل معاً عيل تطوير آليات تسهيل االستثمار، بهدف تعظيم 
االستفادة مما تزخر به قارتنا من إمكانات هائلة، وقوة برشية شابة، تتطلع بأمل نحو مستقبل 

أفضل.
االقتصادي والنمو  برنامج اإلصالح  السييس خالل كلمته أحدث تطورات  الرئيس  وقد عرض 
املستدام الجاري تنفيذه يف مرص، مشرياً إيل أن مرص تعمل عيل تطوير وتنمية عدد من املرشوعات 
القومية الكربي، ووضع خريطة استثمارية لجميع فرص االستثمار يف جميع أنحاء مرص، وقال 
إن الحكومة قامت بإصدار قانون االستثمار الجديد والئحته التنفيذية، الذي يتضمن منح املزيد من 
الحوافز للمستثمرين، والتوسع يف الضمانات الالزمة لتنمية االستثمار املحيل واألجنبي، وتشجيع 
دور القطاع الخاص ودعم املشاركة بني القطاعني الخاص والعام، وذلك ضمن حزمة إصالحات 
هيكلية يف السياسات املالية والنقدية، بما يحافظ يف الوقت نفسه عيل توفري الحماية االجتماعية 

للفئات األويل بالرعاية واألكثر احتياجاً.

خريطة شاملة 

وقانون جديد 

لتشجيع االستثمار

 فى مصر
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من جانبه ألقي رئيس االتحاد االفريقي ورئيس 
غينيا ألفا كوندي كلمة أكد خاللها أن مرص شاهد 
عىل التضامن اإلفريقي، وعانت من االرهاب الذي 
لم  اإلفريقية  القارة  أن  واوضح   ، العالم  يرضب 
تستفيد بشكل كامل من إمكانياتها االستثمارية، 
الصورة  إعطاء  عىل  القدرة  عدم  إىل  باإلضافة 
الحقيقية الصائبة للمستثمرين، مبينا أن إفريقيا 
هي األقل من حيث املخاطر يف مجال االستثمارات 
عىل املستوى العاملي، مضيفا “يجب علينا القضاء 

بمخاطر  تتعلق  التي  املغلوطة  األفكار  عىل 
اإلستثمار .

يف  كاجامى  بول  الرواندى  الرئيس  اكد  فيما 
التاريخي نحو استقالل  كلمته عىل دور مرص 
الربط بني  املتفرد يف  إفريقيا وتقدمها ودورها 
 ، إفريقيا وبني منطقة الرشق األوسط بأكمله 

مشدداً  عىل أن مستقبل إفريقيا وازدهارها سيتم 
من خالل القطاع الخاص الشامل، 

العاج  ساحل  جمهورية  رئيس  اشاد  بينما 
الفتاح  عبد  الرئيس  بشجاعة  واتارا   الحسن 
السييس وقوة إرادته، ومساهمته يف الخدمات التي 
مكافحة  يف  أجمع  والعالم  اإلفريقية  للقارة  تقدم 

اإلرهاب.
القارة األفريقية تمتلك 60 % من  أن  إىل  مشرياً 
كثرية  مصادر  ولديها  للزراعة  الصالحة  األرايض 
 10 أحد  وتمتلك  املتجددة،  والطاقة  الطاقة  من 

اقتصادات النشطة يف العالم، 
كما استعرض  محمد عبد الله فرماجو رئيس 
الصومال خالل كلمته يف املنتدى فرص اإلستثمار 
أن  إىل  بها، الفتاً  تتمتع  التى  الصومال، واملوارد  ىف 
الصومال يمكن أن تسهم وتدعم األمن الغذائي يف 

منطقة الرشق األوسط وشمال إفريقيا، كما يمكن 
مثمرة   واقتصادية  استثمارية  مرشوعات  اقامة 

مع الدول املجاورة.
االفريقى  االتحاد  مفوضية  رئيس  اكد  فيما 
موىس فكى أن القارة األفريقية تتعرض منذ عقد 
من الزمان لعمليات إرهابية تؤثر يف قدراتنا عىل أن 
نقوم بخلق بيئة تنموية وتحقيق تنمية اقتصادية 
الكرامة  احرتام  رضورة  عىل  مشددا  واجتماعية، 
أجل  من  واالستقرار  األمن  وإرساء  اإلنسانية 

تحقيق هذه التنمية.
الوكالة  رئيس  سالمة”  “هبة  وجهت  بينما 
الكوميسا  ملنظمة  التابعة  لالستثمار  االقليمية 
لتكريسه  السييس  الفتاح  عبد  الرئيس  إىل  الشكر 
مشيدة  االفريقية  القارة  لصالح  والجهد  الوقت 
تديره  الذي  الناجح  االقتصادي  االصالح  بربنامج 

مرص والذي يؤدي إىل زيادة االستثمارات.

قادة أفريقيا :

               مستقبل القارة يبدأ من مصر

رئيس جمهورية غينيا  “ ألفا كوندي “
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نرص  سحر  د.  اكدت  املنتدى  امام  كلمتها  ويف 
من  بالرغم  أنه  الدوىل  والتعاون  االستثمار  وزيرة 
أن قارة إفريقيا عانت لعقود من التهميش يف ظل 
أحيانا،  بالعدالة  يتصف  ال  قد  الذي  اقتصاد عاملي 
فقد شاهدنا يف اآلونة األخرية نجاح عدد كبري من 
الدول االفريقية يف تبني برامج إصالحية اقتصادية 

ساهمت يف تحقيق معدالت نمو غري مسبوقة.
وأوضحت أن العديد من دول قارة إفريقيا اهتمت 
لهم  ووفرت  وشبابها  مواطنيها  يف  باالستثمار 
والصحة  التعليم  بمستوى  لالرتقاء  أفضل  فرص 
القارة  دول  وأن  األساسية،  والخدمات  والتدريب 
أتاحت مناخا استثماريا محفزا ملشاركة أكرب من 
الذي ساهم يف توفري فرص عمل  الخاص  القطاع 

للشباب واملرأة وزيادة معدالت اإلنتاج.
مشرية اىل ان من أهم أولويات الرئيس السييس 
ريادة  ودعم  للشباب  االقتصادي  التمكني  هي 
حزمة  للشباب  تقدم  الدولة  أن  إىل  الفتة  األعمال، 
، فضال عن  الفني  الدعم  و  التمويل  من  متكاملة 

إنشاء مناطق استثمارية وصناعية وتكنولوجية.
وأشارت نرص إىل أن مرص تتبنى خطة تنموية 
من  واالنتهاء  تدشني  من  مرص  مكنت  طموحة 
العمالقة  القومية  املرشوعات  من  كبري  عدد 
أن  مضيفة  املستقبل،  نحو  انطالق  قاعدة  لتكون 
مرص اتخذت خطوات عديدة نحو زيادة تنافسية 
خالل  من  العالم  عىل  وانفتاحه  ونموه  االقتصاد 
تبني برنامج اصالح اقتصادي شامل غري مسبوق 
وبيئة  االستثمار  مناخ  تحسني  دعائمه  إحدى 

األعمال.
وخالل الجلسة االفتتاحية عرض فيلم تسجييل  
انتجته  والذي  مرص”  يف  “استثمر  عنوان  تحت 
ملجمل  وافيا  عرضا  قدم  حيث  االستثمار،  وزارة 
املرشوعات التي تقوم بها الحكومة وكذلك مجمل 
الفرص االستثمارية التي يمكن أن تكون يف مرص 

ويف مختلف محافظاتها، كما قدم الفيلم نماذج 

من املرشوعات التي تتم عيل أرض الواقع من بينها 
االستثمارات السياحية وغريها.

األعمال  ريادة  دعم  األول  اليوم  وناقش  وقد 
واملشكالت التي تواجه نمو ريادة األعمال وفرص 
النمو ودورها يف النمو االقتصادي.كما ناقش اليوم 
الثاني تحديات االستثمار يف إفريقيا، وفرص النمو، 
القطاعات  كل  يف  االستثمار  ورؤية  ومشكالت 
االقتصادية، وناقش اليوم الثالث العديد من امللفات 
دول  بني  واالستثمار  التجارة  حركة  تعوق  التي 
القارة ومن بينها النقل والجمارك وحركة تسهيل 
خروج ودخول البضائع وفتح االعتمادات البنكية، 
بجانب عقد بعض اللقاءات الثنائية بني املسئولني 
والتي  املشاركة  الدول  من  ونظرائهم  املرصيني 
الرؤي من قبل املسئولني بهدف  شهدت توافقا يف 
أمام املصدرين واملستثمرين  العقبات  إزالة جميع 
للوصول إيل مرحلة التكامل االقتصادي والتي أقيم 

عيل أساسها تكتل “الكوميسا”.
القروض  من  عدد  توقيع  املنتدي  وشهد   
جهات  وعدة  املرصية  الحكومة  بني  والتمويالت 
أبرزها البنك الدويل، وتوقيع الرشيحة الثالثة لقرض 
االستثمار  وبنك  دوالر،  مليار   1.15 بقيمة  البنك 

األوروبي ، وبنك التصدير اإلفريقي.

رئيس مفوضية االتحاد االفريقى موسى فكى
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دعم ريادة األعمال اإلفريقية

تم   ودورهم،  الشباب  ودعم  إفريقيا  ىف  األعمال  ريادة  دعم  عىل   2017 إفريقيا  منتدى  من  تأكيدا 
تخصيص يوم لفعالية ريادة األعمال بمشاركة عدد كبري من الشباب اإلفريقى ورواد األعمال من مرص 
وإفريقيا والعالم، وخالل مشاركة الرئيس السييس يف هذه الجلسة اكد عىل وجود رؤية واضحة ىف مرص 
تجاه الشباب، حيث كان هناك حرص خالل الفرتة األخرية عىل دعم دورهم، خاصة من خالل مؤتمرات 
والتفاعل  إليهم  الشباب ىف مرص واالستماع  التحدث مع  يتم خاللها  رائدة  تعد تجربة  والتى  الشباب، 
معهم، وقال إن مرص حرصت عىل تقديم هذه التجربة للعالم من خالل مؤتمر شباب العالم االخري برشم 
الشيخ يف نوفمرب 2017وبمشاركة واسعة الشباب من مختلف الدول ومن القارة اإلفريقية، عن تأسيس 
أول مركز إقليمى لرواد األعمال ىف إفريقيا، ليكون بمثابة منصة للتعاون وتبادل الخربات لدعم ومساندة 
رواد األعمال ىف القارة واشار الرئيس يف قيام الحكومة املرصية لتوفري 200 مليار جنيه عىل مدار 4 أعوام 
تتضمن  استثمارية  خريطة  ووضع  محدودة،  وبفائدة  الصغر  ومتناهية  الصغرية  املرشوعات  لتمويل 
وتوفري  الشباب  قدرات  استغالل  عىل  يساعد  بما  والتأهيل  التدريب  توفري  عن  فضالً  املتاحة،  الفرص 
رواد  ومساندة  لدعم  واملبادرات  الربامج  من  عددا  املنتدى  خالل  الرئيس  واستعرض  لهم  العمل  فرص 

األعمال والرشكات الناشئة واملشاريع الصغرية ومتناهية الصغر واملتوسطة واملستثمرين الشباب 

جلسة “تجربة مصر فى ريادة االعمال “
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إطار  يف   ، السييس  الفتاح  عبد  الرئيس  شارك 
فعاليات منتدي أفريقيا 2017، باملائدة املستديرة 
بحضور  مرص  يف  االستثمار  فرص  ناقشت  التي 
املرصية  الرشكات  ورؤساء  األعمال  رجال  كبار 
واألفريقية والعاملية، باإلضافة إىل عدد من الوزراء 
الرئيس   استعرض  وقد  املرصيني،  واملسئولني 
السيىس يف هذا اإلطار العنارص الرئيسية لربنامج 
 ،2014 عام  تنفيذه  بدأ  الذي  االقتصادي  اإلصالح 
بالبنية  لالرتقاء  تمت  التي  الجهود  عن  فضالً 
التدابري  وكذا  والطرق،  الكهرباء  مثل  األساسية، 
أمام  املناسب  االستثماري  املناخ  لتهيئة  تتم  التي 
األعمال  بيئة  تحسني  خالل  من  الخاص  القطاع 
وتيسري إجراءات االستثمار، سواء من خالل إصالح 
الجوانب الترشيعية، وكذا من خالل دعم الرشاكة 
بني القطاعني العام والخاص ، كما تطرق الرئيس 
إىل املرشوعات التنموية الكربى الجاري تنفيذها 

وما توفره من فرص استثمارية، خاصة من خالل 
السويس،  لقناة  االقتصادية  املنطقة  يف  العمل 
والتي تتميز بموقعها االسرتاتيجي عىل أهم مجرى 

مالحي عاملي.
حواراً  ذلك  عقب  املستديرة  املائدة  شهدت  كما 
الفرص  إىل  تطرق  الحارضين،  بني  مفتوحاً 
مثل  القطاعات،  من  بعدد  املتاحة  االستثمارية 
واإلجراءات  املعلومات،  وتكنولوجيا  االتصاالت 
وتشجيع  األعمال  لتيسري  الحكومة  تتخذها  التي 
من  والسيما  األعمال،  ريادة  وأيضاً  االستثمار، 
السياق  هذا  ىف  الرئيس  أكد  وقد   ، املرأة  جانب 
حرص الدولة عىل تمكني املرأة ودعهما يف مختلف 
القطاعات، مشرياً إىل أن رائدات األعمال هن األنجح 
السيىس عىل دعم  الرئيس  ، وأكد  إدارة األعمال  يف 
مشيداً  املرصيني،  األعمال  لرجال  الكامل  الدولة 
بالدور الهام الذي يضطلعون به ىف تحقيق التنمية، 

الرئيس السيسي يف املائدة املستديرة :
برنامج اإلصالح وضع مصر على طريق التقدم

مشاركة الرئيس السيسي في المائدة المستديرة التي ناقشت فرص االستثمار فى مصر
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ومتطلعاً ألن يزيدوا من جهودهم يف البناء والتعمري 
خالل املرحلة املقبلة مشدداً عىل أن القانون يحفظ 
الجميع، بما يف ذلك رجال األعمال، مؤكداً  حقوق 
أحد  حق  يف  تجاوزات  أية  بحدوث  السماح  عدم 

وحرص الدولة عىل إعالء سيادة القانون.
التي  الجلسة  يف  السييس  الرئيس  شارك  كما 
وتشجيع  األعمال  مناخ  تهيئة  سبل  حول  ُعقدت 
كل  رؤساء  فيها  شارك  والتي  بالقارة،  االستثمار 
من غينيا، ورواندا، وساحل العاج، والصومال ، وقد 
أعرب الرئيس خالل مداخلته بالجلسة عن أهمية 
تطوير التعاون بني الحكومات والقطاع الخاص ىف 
ضوء الدور املحوري الذي يقوم به القطاع الخاص 
يف أفريقيا، مؤكداً ىف هذا السياق رضورة االستماع 
مجتمع  ممثيل  وتقييم  واقرتاحات  لشواغل 
أهم  حول  والدولية  االفريقية  والرشكات  األعمال 
التحديات التي تواجههم خالل العمل بدول القارة 
التنمية  تحقيق  يمكن  حتي  عليها،  التغلب  وسبل 

املستدامة يف افريقيا. 
بني  مفتوح  حوار  الجلسة  ختام  ىف  دار  وقد 
املشاركني والرؤساء االفارقة، تم التطرق خالله إىل 
التكامل  تحقيق  وسبل  الغذائي  األمن  موضوعات 

والتعاون االقليمي عىل مستوي القارة االفريقية، 
وقد أكد الرئيس السيىس ىف هذا السياق أن منتدي 
افريقيا 2017 يعد خطوة عىل بداية طريق التعاون 
والتكامل االفريقي، مشرياً إىل أهمية بذل مزيد من 
سعياً  الالزمة  السياسية  اإلرادة  وتوفري  الجهود 
الذي يحقق  والتكامل  والتقارب  التواصل  لتحقيق 

املصالح املتبادلة للدول االفريقية.
كما شهد املنتدي يف يومه االخري جلسة بعنوان 
يف  التنمية  سبل  استعرضت  وأفريقيا”،  “الصني 
فيها  وشارك  بالصني،  أسوة  األفريقية  القارة 
األمني التنفيذي السابق للجنة االقتصادية ألمريكا 
ورئيس  الكاريبي،  البحر  ومنطقة  الالتينية 
االسترياد  بنك  ورئيس  الصينية  سينوهيدر  رشكة 
والتصدير الصيني وعدد من الخرباء االقتصاديني.

“التنمية  بعنوان  أخرى  جلسة  انعقدت  وقد 
دور  وناقشت   “ الذكية  االستثمارات  املستدامة.. 
القطاع الخاص يف النمو االقتصادي الشامل، فضال 
عن تحديد التغيريات الالزمة لتصميم نماذج أعمال 
جديدة يمكن أن تسهم يف أهداف التنمية املستدامة، 
“عالم  بعنوان  الزراعية  األعمال  فضال عن جلسة 

جديد.. 

جلسة بعنوان “الصين وأفريقيا”
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توصيات املنتدي : 

 النمو فى أفريقيا صعد بالتكامل املشرتك
ويف ختام املنتدي اعلنت سحر نرص وزيرة االستثمار والتعاون الدويل التوصيات التي خرج بها منتدى 

افريقيا 2017  والتي اكدت  عىل اآلتى:
بما  القارة  بلدان  بني  التجارة  األفريقية وتسهيل حركة  القارة  دول  بني  الدويل  التجارة  -إحياء طريق 

يحقق التنمية واملنفعة املشرتكة.

- اإلرتقاء بالقطاعات ذات األولوية لتحقيق املنفعة العامة للقارة األفريقية.
- زيادة التكامل اإلقتصادي وتشجيع ضخ إستثمارات جديدة ىف البلدن األفريقية لرفع معدالت النمو 

اإلقتصادي والتنمية.
- إقامة مرشوعات مشرتكة خاصة ىف مجال البنية األساسية لتدعيم اإلستثمار والتبادل التجارى بني 

دول القارة.
 -تعزيز دور القطاع الخاص األفريقى بني هيئات اإلستثمار من أجل زيادة معدالت اإلستثمار داخل دول 

القارة وتبادل الخربات.
- تنفيذ برامج محفزة لريادة األعمال وتبنى مبادرات إلتاحة التمويل لزيادة مشاركة الشباب كعماد 

لإلقتصاد األفريقي حالياً.
- تمكني املرأة ىف كافة مجاالت النشاط اإلقتصادى كعنرص فعال ىف عملية التنمية ىف أفريقيا وكمحور 

أساىس لتحقيق اإلستقرار اإلقتصادى.
وأكدت نرص أن األمل واإلرادة واإلرصار عيل تحقيق التنمية والرخاء لشعوب قارتنا هو اهم ما شهدته 
فعاليات منتدي افريقيا 2017 بحضور  نحو 3000 مشارك من افريقيا والعالم ، وان جلسات املنتدى  
كانت فرصة لتبادل الخربات وعرض فرص االستثمار يف مرص وافريقيا، وأكدت عيل أهمية التعاون يف 
االقليمية  اللوجيستية  املرشوعات  مجاالت  يف  خاصة  قارتنا  لتنمية  األولوية  ذات  بالقطاعات  االرتقاء 
تفاؤال  أكثر  يجعلنا  ذلك  وكل  واملتجددة،  الجديدة  والطاقة  التحتية  والبنية  الربط  وشبكات  املشرتكة 
وانها   للعالم،  االستثمار  الفرص ومستقبل  ارض  افريقيا هي  أن  بقولها   باملستقبل واختتمت نرص 

بالفعل قارة الحياة..   
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للعام الرابع عىل التواىل وىف إطار الدعم الذى تقدمه الدولة لقطاع االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات، 
كجزء من رؤية مرص 2030 ىف تمكني الحلول التكنولوجية ورفع شعار صناعة مستقبل مرص الحديثة 
، وتحت شعار”خارج التوقعات” افتتح الرئيس عبد الفتاح السيىس، فعاليات معرض القاهرة الدوىل 
لالتصاالت وتكنولوجيا املعلوماتCairo ICT2017   ىف دورته 21، “ بمركز معارض مرص خالل الفرتة 

من 3-6 ديسمرب 2017، بمشاركة 500 رشكة عاملية ومحلية و 1000 خبري .
ويعد معرض القاهرة الدوىل لالتصاالت بمثابة منصة سنوية، تعرض من خالله الرشكات التكنولوجية 
أحدث ابتكاراتها، وقد شارك ضمن دورة هذا العام كربيات الرشكات العاملية مثل مثل أفايا وسيسكو 
وإريكسون وهواوى وموتوروال وديل وإى إم ىس وإل جى ومايكروسوفت وإن إى ىس وتوشيبا وسونى 
وسيمنز وفوجيتسو، فضالَ عن عدد من رشكات الهواتف املحمولة والجهاز القومى لتنظيم االتصاالت 

باإلضافة إىل العديد من رشكات تكنولوجيا املعلومات املحلية والعاملية والبنوك،
كما شهد انطالق عدد من الفعاليات واإلنجازات واملبادرات وإطالق عدد من املنتجات اإللكرتونية كان 
من أبرزها اطالق أول هاتف مرصى الصنع، وأول تأشرية الكرتونية e-visa. ، وكشف املهندس يارس 
القاىض وزير االتصاالت، أن مرص تستعد حاليا بالدراسات والتجارب إلدخال تكنولوجيا الجيل الخامس 

لتكون من أوائل دول املنطقة املستخدمة لهذه التكنولوجيا.
جدير بالذكر أن املعرض شهد إطالق االسرتاتيجية الوطنية للتجارة االلكرتونية بالتعاون مع منظمة 
الرقمى،  االقتصاد  وترسيخ  املستدامة  التنمية  نحو  هامة  كخطوة  والتجارة،  للتنمية  املتحدة  األمم 
التكنولوجى، والذى سيتم تنفيذها ىف جميع محافظات  اإلبداع  إىل تدشني مبادرة مجمعات  باإلضافة 
مرص من أجل نرش اإلبداع التكنولوجى وتعزيز دمج االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات بشتى املجاالت 
لتكنولوجيا  املختلفة، وإقامة مجمعني  املعرفة ىف محافظات مرص  الرقمى واقتصاد  التحول  لتحقيق 
املعلومات ىف كل من محافظة بنى سويف ومدينة السادات العام القادم  ليحتويان باإلضافة إىل مراكز 

ومعامل لقياس الجودة واعتمادها.
كما  شهد املعرض خالل فعالياته انطالق ثالثة معارض أخرى وهى املؤتمر واملعرض الرابع للشمول 

الرقمى وتكنولوجيا املدفوعات الرقمية”PAFIX”  واملعرض واملؤتمر الثالث ألنظمة األمن والدفاع 

فى معرض القاهرة الدوىل لالتصاالت 
       '' سيكو ''  أول موبايل ...  '' صنع فى مصر '' 
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الثالث  واملؤتمر  واملعرض   ”DSS“ والسالمة 
 Smart“ الذكية  واملجتمعات  املدن  لتكنولوجيا 
االبتكار  مبادرة  إىل  باإلضافة   ،”Communities
In- املستقب البتكارات  الثانى  امللتقى  ىف  لململتمثلة 

novation Arena – . بمشاركة 50 مجموعة من 
شباب املبتكرين وأصحاب األفكار الواعدة والذين 
سيشاركون ىف سباقات متتالية ىف مجاالت الصحة 
الذكية  واملدن  االجتماعى  والتواصل  والتعليم 
تخدم  إلكرتونية  وتطبيقات  الرقمية  واملدفوعات 

ذوى االحتياجات الخاصة قابلة للتطبيق. 
وقد قام املهندس يارس القاىض، وزير االتصاالت 
وتكنولوجيا املعلومات، باهداء الرئيس عبد الفتاح 
السيىس أول تليفون محمول صنع ىف مرص خالل 
فعاليات املؤتمر بنسبة مكونات مرصية تصل إىل 45 
%، وإطالق العالمة التجارية »SICO« لتصبح أول 
عالمة تجارية مرصية ىف مجال الهواتف املحمولة، 
السليكون،  لصناعات  املرصية  الرشكة  ستطلقها 
وهى رشكة مساهمة مرصية نشأت بالرشاكة بني 
واحة  سليكون  ورشكة  تكنولوجى  سيكو  رشكة 
اململوكة لوزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات.

وتحمل هواتف SICO ألول مرة شعار »صنع ىف 
مرص«، حيث يتم تصنيعها  محلياً بمصنع الرشكة 
املرصية لصناعات السليكون بالقرية التكنولوجية 
طاقته  تُقدر  والذى  الجديدة،  أسيوط  بمدينة 
اإلنتاجية بحواىل 1.8 مليون جهاز سنويا، واملقام 
عىل مساحة 4520 مرتا مربعا، وتم تصميمه طبًقا 
اإللكرتونيات  لصناعة  العاملية  املواصفات  ألحدث 
من حيث األرضية املقاومة للشحنات، والدهانات 
التى  واملخازن  اإلنتاج  وصاالت  لألتربة  املقاومة 
يتم التحكم ىف درجة نقاء هوائها ودرجة حرارتها 

ورطوبتها بشكل رقمى متطور.
وتبلغ نسبة التصنيع املحىل للهواتف حواىل %45، 
بالهاتف،  الخاصة  األم  اللوحة  تصنيع  يتم  حيث 
بشاشة  الخارجية  الشاشة  ضغط  عىل  عالوة 
خطوط  عىل  التجميع  يتم  ثم  ومعايرتها،  اللمس 
باستخدام  جدا  دقيقة  اختبارات  وإجراء   SKD
أحدث أجهزة االختبار املتطورة عامليا، وقد رصح 

املهندس محمد سالم، رئيس مجلس إدارة 

بأن  السليكون،  لصناعات  املرصية  الرشكة 
يأتى  محىل  محمول  هاتف  أول  تصنيع  مرشوع 
بحجم  جنيه،  مليون   400 إىل  تصل  باستثمارات 
وإدارى،  وعامل  وفنى  مهندس   500 يبلغ  عمالة 

منهم حواىل 200 فرد من محافظة أسيوط .
األحدث  تعد  إنتاج  خطوط   5 باملصنع  ويوجد 
ىف منطقة الرشق األوسط وأفريقيا، بواقع خطني 
إلنتاج اللوحة األم SMT، وخطني لتجميع األجهزة 
ويُعد  املتكامل،  التغليف  خط  إىل  باإلضافة   ،SKD
الصينية  التكنولوجيا  املصنع ترسيخا لفكرة نقل 
مع  بالتعاون  إىل مرص  االتصاالت  أجهزة  لتصنيع 
الرشكات  إحدى  تعد  التى   Malata Group رشكة 

العمالقة لصناعة املحمول ىف العالم.
خدمات  شبكة  وجود  عىل  العمل  سيتم  كما 
من  كل  ىف   ،SICO لهواتف  والصيانة  الفنى  للدعم 
القاهرة والجيزة واإلسكندرية والرشقية وأسيوط 
بجميع  صيانة  نقطة   25 إىل  باإلضافة  واألقرص، 
محافظات مرص، بجانب 40 مركز خدمة متعاقدا 
عليها باملنطقتني العربية واألفريقية لتقديم الدعم 
الكامل لكل العمالء، وقد حصل املصنع عىل جميع 
اإللكرتونيات،  بتصنيع  الخاصة  الجودة  شهادات 
خالل  للخارج  لتصديرها  املنتجات  تؤهل  والتى 
إبرام  من  الرشكة  انتهاء  بجانب  املقبلة،  الفرتة 
وكوالكوم  جوجل  رشكات  مع  تعاون  اتفاقيات 

العامليتني.
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حبضور جنوم هوليود 

“دورة استثنائية”.. هكذا يصف املهتمون بالحركة السينمائية الدورة الـ 39 من مهرجان القاهرة 

السينمائى ، خالل الفرتة من 21-30 نوفمرب 2017 ، بمشاركة مميزة لنجوم مرص والعالم، وعىل رأسهم 

النجم العاملى نيكوالس كيدج، وأدريان بوردى، ونبيلة عبيد، ويرسا، وإلهام شاهني، ونيلىل كريم، ليعود 

للمهرجان صاحب الصفة الدولية فئة )أ( بحسب تصنيف اتحاد املنتجني الدوىل، بريقه وتميزه.

وقد اعادت الدورة 39 ملهرجان القاهرة، لألذهان جزءا من النجاحات، التى حققها املهرجان األقدم 

ىف املنطقة ، والذي كان قد بدأ من خالل مبادرة من جمعية 

كتاب ونقاد السينما، وكانت الدورة األوىل منه عام 1976، 

خالل  مرص  شهدتها  التى   ، السياسية  األحداث  ورغم 

فرتة انعقاد املهرجان عيل خلفية الحادث  االرهابي الذي 

تعرض له “ مسجد الروضة “ بسيناء ، إال أن املهرجان 

حيث  من  األخرية  الدورات  تفوق  مبهرة  بصورة  خرج 

العام  هذا  املهرجان  به  تفرد  ومما   ، واملضمون  الشكل 

عن األعوام السابقة هو الرشاكة بني املهرجان وقنوات 

دى ام ىس لتغطية فعاليات املهرجان وهو اجراء متبع يف 

اغلب املهرجانات العاملية .

االول يف مهرجان القاهرة السينمائي الـ 39
تطفل ” 

ُ
“ امل
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الفيلم  اإلفتتاح  يف  املهرجان  عرض  وقد 

اخراج  من  وهو  بيننا”  “الجبل  األمريكي 

الجنسية”   “فلسطيني  اسعد  ابو  هاني 

القاهرة  ملهرجان   39 الدورة  إهداء  تم  كما 

السينمائي للفنانة الراحلة شادية 0

املهرجان  من  الدورة  هذه  وشهدت 

مشاركة أكثر من 175 فيلما من 53 دولة، 

غانم  سمري  الكوميدي  النجم  فيها  وكرم 

التقديرية،  حمامة  فاتن  جائزة  ومنح 

واملمثلة  الكدواني  ماجد  الفنان  منح  كما 

حمامة  فاتن  جائزة  صربي  هند  التونسية 

للتميز.

الفائزين  عن  املهرجان  إدارة  وأعلنت 

بجوائزه، والتي قدمها الفنان حسني فهمي 

ماجدة  بمشاركة  التحكيم  لجنة  رئيس 

واصف رئيس املهرجان ووزير الثقافة حلمي 

النمنم. حيث نالت الفنانة اللبنانية دياموند 

أبو عبود جائزة أفضل ممثلة عن دورها يف 

جائزة  وذهبت  سوريا”.  يف  “التورط  فيلم 

أفضل ممثل للتونيس رؤوف بن عمار. وفاز 

بجائزة  الفرنيس   - التشييل  “الكالب”  فيلم 

وحصل  سيناريو.  كأفضل  محفوظ  نجيب 

عىل  الهولندي   - النرويجي  “اختفاء”  فيلم 

جائزة أفضل مشاركة فنية.

كانت  فقد  الربونزي،  الهرم  جائزة  أما 

من نصيب الفيلم السلوفاكي “نينا”، فيما 

“قتل  لفيلم  الفيض  الهرم  جائزة  ذهبت 

للمهرجان  الكربى  بالجائزة  وفاز  عيىس”، 

من  وهو  “املتسلل”،  فيلم  الذهبي  الهرم 

إنتاج )إيطايل سويرسي فرنيس( مشرتك.

نيكوالس  هيوليود  مشاهري  عرب  وقد 

كيدج وهيالري سوانك وأدريان برودي عن 

مهرجان  ختام  حفل  لحضور  سعادتهم 

بعد  كيدج  نيكوالس  وقال  الدويل.  القاهرة 

بحضوري  سعيد  “أنا  الحفل:  يف  تكريمه 
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ملدينة القاهرة من جديد بعد أن زرتها منذ عدة سنوات. ومن هنا 

أعلن تضامني معكم بعد الحادث اإلرهابي الذي حصل، فقد جئت 

من الس فيجاس التي مرت بظروف صعبة مثلكم منذ عدة أسابيع، 

وأقول لإلرهابيني أنكم لن ترهبوني أبدا”.

سعادتها  عن  عربت  فقد  سوانك  هيالري  هوليود  نجمة  أما 

بالتكريم الذي حصلت عليه يف املهرجان، ولزيارتها “مدينة القاهرة 

الرائعة، التي تعد ملهمة للفنانني بالفعل”.

كما عرب أدريان برودي عن بهجته بالقدوم إىل القاهرة ، منوها إىل 

أنه “يجب تذكر العنف املوجود يف هذا العالم”، وأن “روح التعاطف 

هي التي ستمنع تكرار هذا العنف يف املستقبل”.

قرص  يف  املنارة  قاعة  مرسح  عىل  أقيم  الختام  حفل  أن  يذكر 

أنغام  الفنانة  أحيته  حيث  الخامس،  التجمع  يف  الدولية  املؤتمرات 

التي أدت أغنية “سينما”، وارتدى نجوم الحفل اللباس األسود حدادا 

عىل رحيل الفنانة الكبرية شادية، التي كان املهرجان قد كرمها قبل 

رحيلها بإهداء هذه الدورة إىل “معبودة الجماهري”.

وقد جاءت جوائز المهرجان تفصيال كالتالي :-
جوائز المسابقة الرسمية

 	 – “امُلتطفل”  للمنتج:  وتمنح  فيلم  ألحسن  الذهبي  الهرم 

إخراج: “ليوناردو دي كوستانزو” )إيطاليا، سويرسا، فرنسا(

الهرم الفىض– جائزة لجنة التحكيم الخاصة ألحسن مخرج 	 

: “قتل عيىس” – إخراج “ الورا مورا” ، ) كولومبيا، األرجنتني(

الهرم الربونزى ألحسن عمل أول للمخرج: “نينا” – إخراج : 	 

يوراج ليهوتسكي ، )جمهورية سلوفاكيا، جمهورية التشيك( .

جائزة أحسن ممثل: “رؤوف بن عمر” عن دوره ىف فيلم ” 	 

تونس بالليل” إخراج : إلياس بكار ، )تونس، فرنسا(

جائزة أحسن ممثلة: “دياماند أبو عبود” عن دورها ىف فيلم 	 

“يف سوريا” – إخراج: فيليب فان ليو ، )بلجيكا، فرنسا، لبنان(

جائزة نجيب محفوظ ألحسن سيناريو : “الكالب” –  إخراج: 	 

مارسيال سيد  ، )تشييل، فرنسا، األرجنتني، الربتغال(

بودوفني 	  إخراج:   – “إختفاء”   : فني  إسهام  أحسن  جائزة 

كول ،  )هولندا، النرويج(

لفيلم: “قتل 	   : الدولية )فيربىس  النقاد  لجنة تحكيم  جائزة 

عيىس” – إخراج: الورا مورا – )كولومبيا ، األرجنتني(
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جوائز مسابقة آفاق السينما العربية الجديدة
جائزة سعد الدين وهبه ألحسن فيلم عربى:“اصطياد أشباح”- إخراج: رائد أنضوني ، )فرنسا، 	 

فلسطني، سويرسا(0

القصة 	  املألوف ىف رسد  الخروج عن  للموضوع.  الفيلم من معالجة درامية متميزة  ملا يتضمنه 

وأعطاء املساحة للمشاهد لتفاعل To Interact عوض عن التلقني املبارش لرسد القصة(.

جائزة صالح أبو سيف )جائزة لجنة التحكيم الخاصة(: “نصـــــــــــــــر”- إخراج: بديع 	 

مسعد، أنطوان واكد ، )لبنان(

لسالسة املوضوع، ترابطات األحداث وتمكنه لطرح قضية التضحية ىف صناعة السينما من خالل 	 

اختيار شخصية مميزة عىل الصعيد الشخىص عىل الصعيد الشخىص والفنى.

جوائز مسابقة اسبوع النقاد الدولى
 	 ، هيورليفسدوتري  هيلغا  آسا  إخراج:  “البجعــة”-   : فيلم  ألحسن  السالم  عبد  شادى  جائزة 

)ايسلندا(

جائزة فتحى فرج ألحسن اسهام فنى :”نجــوم القرية”- إخراج: ريمــــا داس ، )الهنــــد(	 

تقييم لجنة تحكيم مسابقة سينما الغد الدولية
: لفيلم ” شحــن” – إخراج: كريم رحباني )لبنان – قربص – 	  جائزة لجنة التحكيم الخاصة 

فرنسا(

جائزة يوسف شاهني ألحسن فيلم قصري: “بال سقف”- إخراج: سينا سليمى – )إستونيا(	 

كما منح املهرجان جائزة فاتن حمامة التقديرية للفنان سمري غانم نظري ما أنجزه يف مشوار 	 

عمره الفني املديد0  

جائزة فاتن حمامة للتميز للفنانة التونسية األصل هند صربي واملمثل املرصي ماجد الكدواني0	 
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يف األول من نوفمرب 2017 ، انطلقت فعاليات الدورة الـ 26 من مهرجان_املوسيقى العربية، الذي 

تحتضنه دار األوبرا املرصية كل عام واستمرت فعالياته حتى منتصف الشهر ،وقد شاركت ثمان دول 

عربية يف خمس واربعني حفل فني احتضنتها مسارح األوبرا بالقاهرة واإلسكندرية ودمنهور0

دورة هذا العام حملت اسم املطرب الراحل “محسن فاروق” والذى وافته املنية يوم 23 يوليو 2017 

عن عمر يناهز 56 عاما ، وهو أحد أبرز األصوات املرصية ، برع ىف أداء أغانى موسيقار األجيال محمد 

عبد الوهاب وقدم عددا من الحفالت الناجحة يف الداخل والخارج ، ونجح ىف اعداد مجموعة من االصوات 

للموسيقى  نويرة  الحليم  عبد  فرقة  العربي من خالل  الطرب  تراث  واداء  القادرة عىل حفظ  الواعدة 

العربية.

املطرب  اسم  بينهم  من  الفنية  الحياة  إثراء  يف  ساهمت  شخصية   24 تكريم  املهرجان  شهد  كما   

السعودي الراحل طالل_مداح، والذي اقيمت أمسية فنية تستعرض مسريته خالل فعاليات الدورة. كما 

كرم ايضاً اسم املطرب الراحل عماد عبد الحليم واسم الشاعر الغنائي الراحل سيد حجاب، واملوسيقار 

راجح داوود واملوسيقار التونيس أمني بوحافا واإلعالمية إيناس جوهر.

يف القاهرة 

جنوم الطرب العرب

مدحت صالحعاىص الحالنىعىل الحجار

لطفى بشناقرامى عياشهانى شاكر

يشدون
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طالل_مداح

عبد الحليم حافظعبد الحليم حافظ أيناس جوهر

سيد حجاب

الدراما  يف  املوسيقى  دور  تناول  حيث  املوسيقية”  “الدراما  اسم  الدورة  افتتاح  حفل  حمل  وقد 

تم  اوركسرتا  ضمن  بالعزف   - األوبرا  دار  رئيس   - الدايم  عبد  ايناس   0 د  فيه  وشاركت  املرصية، 

تكوينه خصيصا لهذه املناسبة بقيادة املايسرتو أحمد عاطف.

وشارك يف دورة هذا العام 70 مطربا ومطربة من 8 دول عربية أبرزهم: هاني شاكر وعىل الحجار 

خوري  ومروان  عياش  ورامي  الرباعي  وصابر  الحالني  وعايص  ومحمد_عساف  صالح،  ومدحت 

ولطفي بوشناق وعبد الله الرويشد،. وشهد املهرجان فاصال غنائيا خاصا بمناسبة الذكرى الـ 40 

لرحيل  العندليب األسمر عبد الحليم حافظ وذلك يف حفل الثاني من نوفمرب، كما ُخصص فاصل 

موسيقى ملؤلفات املوسيقار الراحل عىل اسماعيل. 

واقيم بالتزامن مع املهرجان ، “مؤتمر املوسيقى العربية”، يف الفرتة من الثاني إىل السادس من 

نوفمرب، 2017وقد اهتم بالجانب األكاديمي والعلمي للموسيقى العربية وتطورها.

وقد شارك يف املؤتمر 42 باحثا من 16 دولة عربية وأجنبية، ناقش ثالثة محاور هي )إشكالية 

املصطلح يف املوسيقى العربية( و)أثر املوسيقى الدرامية يف تغري املوسيقى العربية( و)تأثري التغريات 

الراهنة عىل املنتج املوسيقي العربي(.

كما شمل مهرجان ومؤتمر املوسيقى العربية مسابقة للمواهب الجديدة من سن 17 إىل 40 عاما 

شملت الغناء والعزف وغناء األطفال.
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الفنانة  النمنم   حلمي  الثقافة  وزير  نعى  هكذا 
 ،  2017/11/28 يف  رحلت  التي  شادية،  القديرة  
إىل  إثرها  نقلت عىل  أزمة صحية  بعد  عن 86 عاما 

املستشفى.
وقد ولدت شادية بالقاهرة عام 1931، واسمها 
يهوى  ألب  شاكر،  كمال  أحمد  فاطمة  الحقيقي 
عىل  شجعها  مما  الغناء  ويحب  العود،  عىل  العزف 

االشتغال بالفن.
وقدمت شادية أفالما متنوعة يف بداية اشتغالها 
بدور  واشتهرت  الكوميدي،  الطابع  حملت  بالفن 
الفتاة املدللة حتى أطلق عليها لقب “دلوعة السينما” 
لتثبت  أفالمها  الغناء يف عدد من  أنها تخلت عن  إال 
خفيفة  فنانة  مجرد  وليست  متمكنة،  ممثلة  أنها 

الظل أو نجمة غنائية.
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وأطلت عىل الجمهور ألول مرة يف دور ثانوي يف فيلم “أزهار وأشواك” عام 1947 قبل أن تشارك يف 
نفس العام يف فيلم “العقل يف إجازة” أمام املطرب محمد فوزي من إخراج حلمي رفلة.

كانت شادية قد أعلنت اعتزال الفن عام 1986 بعد أن تجاوز رصيدها 112 فيلماً من أبرزها “يشء من 
الخوف” و”املرأة املجهولة” و”معبودة الجماهري” و”دليلة” و”نحن ال نزرع الشوك” و”أضواء املدينة” 

و”مراتي مدير عام” و”الزوجة 13”.
ومن بني أفالمها عدد كبري مأخوذ عن روايات األديب الراحل نجيب محفوظ منها “اللص والكالب” 

و”مريامار” و”زقاق املدق”.
ولشادية نحو 650 أغنية متنوعة بعضها وطني والكثري منها عاطفي ضمن معظم أفالمها.

التي لحن معظمها  الوطنية  الستينيات لقب “صوت مرص”، حني قدمت عدداً من األغاني  نالت يف 
الراحل بليغ حمدي، ومنها “يا حبيبتي يا مرص” و”قولوا لعني الشمس”.

قدمت آخر أفالمها “ال تسألني من أنا” عام 1984 بعد مشاركتها يف املرسحية الوحيدة التي ظهرت 
فيها عىل خشبة املرسح “ريا وسكينة” مع املمثلة سهري البابيل.

وجاءت وفاة شادية قبل 48 ساعة من انقضاء الدورة التاسعة والثالثني ملهرجان القاهرة السينمائي 
الدويل التي أطلقت إدارة املهرجان اسمها عليه تكريماً لها كما منحت أكاديمية الفنون بالقاهرة شادية 

الدكتوراه الفخرية يف حفل أقيم يوم 27 أبريل 2015 
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اعربت ملكة جمال روسيا “ فيكتوريا لوبريوفا” عن سعادتها لزيارة مرص ضمن جولتها الخارجية 
التي تقوم بها للتسويق ملونديال روسيا 2018، كونها سفرية البطولة.

وغردت فيكتوريا لوبرييفا، بالعربية عيل موقع التواصل االجتماعي تويرت “ ان روسيا ارسلتها إىل 
مرص للرتويج لكأس العالم وللرتويج عن هذه البطولة التي ستقام عىل أراضيها “

وكانت “ لوبريوفا “ قد وصلت اىل القاهرة يف 2017/12/11 ىف زيارة استغرقت  عدة أيام زارت خاللها 
املنطقة االثرية باالهرامات وابوهول وأعربت عن انبهارها بالحضارة املرصية القديمة وبعظمة بناء 
األهرامات، واستمعت لرشح تفصييل عن تاريخ املنطقة األثرية، وحرصت عىل التقاط العديد من الصور 
التذكارية مع زائري منطقة الهرم، مبدية عن سعادتها بتواجدها يف القاهرة وبزيارة أهم منطقة أثرية 

يف العالم. 
وكتبت “لوبريوفا “عرب حسابها عىل موقع تويرت: “مرحبا لجميع املرصيني، عندما كنت صغرية كنت 
اقرأ الكثري من الكتب عن الحضارة املرصية والفراعنة”. وكتبت ايضاً “كان حلمي أن أزور األهرام.. ها 

أنا اليوم هنا.. شكرا ملرص وحسن استقبالكم”.
كما حرضت ملكة جمال روسيا  خالل زيارتها ملرص  االحتفالية الرسمية بأحد فنادق القاهرة، ىف 
حضور باسكال بورتيه الرئيس التنفيذى للرشكة املسئولة عن تذاكر مباريات الـ vip من قبل الفيفا ىف 

كافة أنحاء العالم.
يذكر أن فيكتوريا لوبريوفا ، من مواليد 26 
روسيا  جمال  ملكة  واخرتيت   ،1983 يوليو 
بمجاالت  للعمل  تتنقل  ان  قبل   ،2003 لعام 
ومقدمة  ومضيفة   أزياء  كعارضة  اخري 
عارضة  والدتها   ، وممثلة  تلفزيونية  برامج 
رساًما  فكان  والدها  أما  وصحفية،  أزياء 
والثقافة،  العلم  فكتوريا  أحبت  شهريًا، 
ومن  والرسم  واللغات،  املوسيقى  فدرست 

أبرز هواياتها التزحلق عىل الجليد.

ملكة مجال روسيا أمام االهرامات 
شكرا لمصر وحسن استقبالكم 
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بعد اقل من اسبوع من فوز نجم منتخب مرص 
االنجليزي  ليفربول  نادي  وهداف  القدم   لكرة 
يف  اقريقيا   يف  العب  احسن  بجائزة  صالح  محمد 
الربيطانية   االذاعة  هيئة  اجرته  الذي  التصويت 
هي  جديدة  بجائزة  صالح  يتوج   “ يس  بي  “بي 
احسن العب يف الدوري االنجليزي عن شهر نوفمرب 
2017 .. متفوقاً عيل نجوم  اندية مانشسرت سيتي 
بروين  دي  )كيفني  مثل  وتشيليس  واالرسنال 
وايدن  مصطفي  وشكودران  سرتلينج  ورحيم 
هازارد (  ويتصدر حاليا محمد صالح قائمة هدايف 
احرز منها 7  االنجليزي برصيد 13 هدفا  الدوري 

خالل شهر نوفمرب 2017 
التى  التصويت  قائمة  تصدر  قد  الالعب  وكان 
تجريها هيئة االذاعة الربيطانية بي بي يس ، ليفوز 
بجائزة أفضل العب افريقي لعام 2017 متفوقاً عىل 
كل من الالعب الجابوني “بيري امريك أوباميانغ” 
والغيني “نابي كيتا” والسنغايل “ساديو ماني” 

والنيجريي “فيكتور موزيس”.

بالجائزة،  بالفوز  سعادته  عىل  صالح  وأكد 
مؤكداً “فوزك بجائزة ما دائما يعد شعورا خاصا. 
تشعر وكأنك أنجزت شيئا مهما يف تلك السنة، ولذا 
فأنا أشعر بسعادة كبرية. وأود أن أفوز بالجائزة يف 

العام املقبل أيضا”.
وقد سبق ان حصل الالعبان  “محمد ابو تريكة، 
عيل  االهىل  والنادى  مرص  العبا  بركات|  ومحمد 
افريقيا  ىف  العبني  كأفضل  الدولية  الجائزة  نفس 

عامى 2005، 2008
وكان  25عاماً  العمر  من  يبلغ  صالح  ان  يُذكر 
يلعب لنادي املقاولني العرب قبل ان  يخوض رحلة 
وانجلرتا،  ايطاليا  و  سويرسا  ىف  ناجحة  احرتاف 
قائمة  إىل  اسمه  ويضيف  الجائزة،  بهذه  ليفوز  
بييل  ابيدي  أمثال  من  األفارقة  الالعبني  أساطري 
وجورج وياه وجاي جاي أوكوشا وديديه دروغبا 
الذين فازوا سابقا بجائزة بي بي يس ألفضل العب 

افريقي.

احسن العب بالدوري االجنليزي يف نوفمرب.. ويف افريقيا لعام  2017
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هيئة  من  أفريقيا  ىف  العب  أفضل  جائزة  وتعد 
من  الثانية  الجائزة   ،”BBC“ الربيطانية  اإلذاعة 
لكرة  األفريقى  االتحاد  جائزة  بعد  األهمية  حيث 
ىف  العب  ألفضل  ستمنح  والتى  “كاف”،  القدم 
بمدينة  يناير 2018  الرابع من  ىف  السمراء  القارة 

“أكرا” الغانية.
النجاحات  من  العديد  صالح  محمد  حقق  وقد 
سواء عىل الصعيد الجماعى أو الفردى خالل عام 
الحصول عىل جائزة  والتى منحته فرصة   ،2017
أفضل العب ىف أفريقيا من هيئة اإلذاعة الربيطانية 
منتخب  قاد  إذ  الكروية،  مسريته  ىف  األوىل  للمرة 
األفريقية  األمم  كأس  نهائى  إىل  للصعود  مرص 
بعد  الحاىل  العام  مطلع  بالجابون  أقيمت  التى 
“الفراعنة”  قاد  كما  متتالية،  دورات  ثالث  غياب 
تستضيفها  التى  العالم  كأس  بطولة  إىل  للصعود 
عاماً،   28 دام  غياب  بعد  املقبل  الصيف  روسيا 
وسجل محمد صالح خمسة أهداف ىف التصفيات 
االفريقية املؤهلة للمونديال، ليلعب دوراً حاسماً ىف 

صعود منتخب بالده لبطولة كأس العالم.
لم تتوقف إنجازات محمد صالح عند هذا الحد، 

ىف  أخر  هدفا   11 وصنع  هدفاً   15 سجل  بعدما 
اإليطاىل  الدورى  مسابقة  من  املاضية  النسخة 
“الكالتشيو” الذى يشتهر بقدراته 
إىل  روما  ليقود  الدفاعية 
الثانى  املركز  احتالل 
لدور  مبارشة  املؤهل 
بمسابقة  املجموعات 
أوروبا،  أبطال  دورى 
روما  مع  سجل  كما 
بجميع  هدفاً   19
ليكون  املسابقات 
لنادى  الثانى  الهداف 
اإليطالية  العاصمة 
بعد  املاىض  املوسم 
البوسنى دجيكو، قبل أن ينتقل 
لصفوف ليفربول اإلنجليزى خالل فرتة 
االنتقاالت الصيفية األخرية مقابل 42 مليون يورو 
بجانب 8 ماليني يورو “حوافز”، ليصبح أغىل العب 

عربى وافريقى حتى اآلن.
محمد  انضمام  عىل  أشهر   6 نحو  مرور  وبعد 
األول  الهداف  أصبح  ليفربول،  لصفوف  صالح 
كما  هدفاً،   19 برصيد  املسابقات  بجميع  للفريق 
الدورى  هداىف  قائمة  املرصي”  “الفرعون  يتصدر 
املمتاز “الربيمريليج” برصيد 13 هدفاً  اإلنجليزى 
منافسيه  أقرب  عىل  وحيد  هدف  بفارق  متفوقاً 

هارى كني العب توتنهام.
القياىس  الرقم  تحطيم  ىف  نجح  صالح  محمد   
املسجل باسم أسطورة النادى روبى فاولر، بعدما 
ليفربول  مع  مباراة   12 أول  ىف  أهداف   9 سجل 

ببطولة الدوري.
وقد تطايرت األخبار مؤخراً برغبة النادي امللكي 
املرصي  النجم  هذا  ضم  يف  مدريد  ريال  األسباني 
عىل  مدريد  ريال  موقع  يعرف  00وكلنا  املتألق 
خريطة الكرة العاملية ، كما ينتظر الشعب املرصي 
كأس  يف  متميزاً  اداءاً  ورفاقه  صالح  محمد  من 

العالم القادمة “ روسيا2018”

http://www.bbc.com/sport/football/42308421

http://www.bbc.com/sport/football/42308421
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 الوليلي و الشورجبي  بطال العامل يف االسكواش 

اصبح االسكواش املرصي بالفعل تاجر السعادة والفرحة للمرصيني بعد اإلنجاز الجديد الذى حققه 
التى  العالم  بطولة  ىف  للفردى  العالم  كأس  بلقبى  بفوزهما  الوليىل  ورنيم  الشوربجى،  محمد  الثنائى 

استضافتها مدينة مانشسرت اإلنجليزية، 
فقد حققت الالعبة “ رنيم الولييل” انجازاً تاريخياً بعد بفوزها  بلقب بطولة العالم لسيدات االسكواش 
التي اقيمت  يف مدينة مانشترس الربيطانية ، وذلك للمرة األوىل يف تاريخها بعدما حصدت املركز الثاني 
للبطولة مرتني من قبل ، وقد تغلبت رنيم الولييل عىل زميلتها نور الرشبيني حاملة لقب أخر نسختني 
والتي حصدت لقب النسخة املاضية أمام رنيم، وجاءت املباراة بينهما رسيعة ونجحت نور الرشبيني يف 
الفوز بالشوط األول 11-3 قبل أن تعود رنيم الولييل بقوة وتفوز بثالثة أشواط متتالية 12-10 و7-11 

و11-5 يف مباراة استغرقت ساعة إال ربع الساعة.
وبهذه النتيجة  تحصد مرص لقب بطولة العالم للمرة الثالثة عىل التوايل والثالثة يف التاريخ واملرة األوىل 

يف مشوار رنيم الولييل.
العاملي وذلك يف سبتمرب 2015 واستمرت  التصنيف  إىل قمة  أول مرصية تصل  الولييل  رنيم  وتعترب 
أربعة أشهر يف الصدارة، حيث اصبحت نور الرشبيني هي املصنفة األوىل عامليا يف الوقت الحايل و ترتبع 

عىل قمة التصنيف منذ أكثر من 20 شهرا.

محمد الشوربجى ورنيم الوليلى
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واكدت »رنيم« ، أن تتويجها ببطولة العالم كان حلم حياتها، مؤكدة أنها نجحت يف تحقيقه وتسعى 
حاليًا العتالء التصنيف العاملي ، وأعربت بطلة العالم يف اإلسكواش، عن شعورها بالفخر عقب تتويجها 

باللقب، موضحة أن الحدث كان مصدر فرح للشعب املرصي.
الالعبني  سيشجع  اإلسكواش،  لعبة  يف  العاملية  بالبطوالت  املرصيني  الالعبني  تتويج  أن  إىل  وأشارت 
العالم يف اإلسكواش، حرصها عىل تنفيذ  ، وأكدت بطلة  اللعبة  أيًضا عىل ممارسة  الناشئني واألطفال 
بالدرجة  التعليمات تصب يف مصلحتها  بأن هذه  لثقتها ويقينيها  دقة وتركيز،  بكل  تعمليات مدربها 

األوىل.
الشوربجى،  مروان  شقيقه  عىل  بتغلبه  اللقب  عامليا،  الثانى  املصنف  الشوربجى  محمد  حقق  وقد 
إال  دقيقة متواصلة،   71 استغرقت  والتى  البطولة  مباريات  أقوى  واحدة من  أشواط 3 /2 ىف  بنتيجة 
قدمه  الذى  الرائع  األداء  بعد  بالغة، خصوصا  النهاية بصعوبة  ىف  األكرب حسمها لصالحه  الشقيق  أن 
الشقيق األصغر ىف املباراة و أكد محمد الشوربجى، بطل العالم للمرة األوىل، انه انتظر كثريا من أجل هذه 

اللقبمتمنياً ان ينجح شقيقه مروان ىف تحقيق نفس اللقب  ىف املستقبل. 
بذلك يحقق محمد الشوربجي اللقب للمرة األوىل يف تاريخه بعدما حصد وصافة البطولة مرتني من 
قبل بينما مروان يحصد الوصافة يف أول نهائي بطولة عالم له وبذلك تحقق مرص اللقب للمرة الثامنة 
يف التاريخ إذ توج عمرو شبانة باللقب أربع مرات من قبل بينما توج رامي عاشور ثالث مرات وكريم 

عبد الجواد مرة واحدة.
املعدة  ثابتة وفقا للخطط  أن اإلسكواش املرصى يسري بخطى  وأكد عاصم خليفة، رئيس االتحاد، 
مسبقا من أجل تربع مرص عىل عرش اللعبة واالحتفاظ بمعظم األلقاب سواء عىل مستوى الفردى أو 
أنهما  العالم للمرة األوىل، مؤكدا  الوليىل، ومحمد الشوربجى بكأس  الفرق، مؤكدا سعادته بفوز رنيم 
صربا واجتهدا كثريا من أجل هذه اللحظة التى استحقوا فيها الفوز وكتابة اسميهما بحروف من نور ىف 

سجالت كأس العالم لإلسكواش، وتمنى أن يكون التوفيق حليفهما ىف الفرتة املقبلة.
وكشف »خليفة« عن أن مجلس إدارة االتحاد الجديد يعد خطة للناشئني والناشئات بحثا عن تقديم 
الرشبينى،  نور  املرصى  الرباعى  تأهل  أن  البطوالت، مؤكدا  اإلنجازات وحصد  قادر عىل مواصلة  جيل 
ورنيم الوليىل، ومحمد الشوربجى ومروان الشوربجى لنهائى الرجال والسيدات إنجاز كبري ودليل عىل 

تفوق االسكواش املرصى. 

محمد الشوربجى ومروان الشوربجى رنيم الوليلى ونور الشربينى
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أبطال االثقال 

محمد إيهاب

شيماء أحمد خلف

 يف بطولة العامل بأمريكا 6مرات
يرفعون علم مصر

ايهاب يوسف  الالعب / محمد  حصل 
علي ثالث ميداليات ذهبية 

احمد خلف  / شمياء  الالعبة  وحصلت 
علي نيدالية فضية و برونزية 

السيد  الالعب / سارة سمير  وحصلت 
الكلين   علي ميدالية ذهبية في رفعة 

النطر

سارة سمير
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استمراراً لالنجازات الرياضية املرصية 

الالعبان،  استطاع  الدويل  الصعيد  عيل 

محمد إيهاب وسارة سمري بطال منتخب 

ذهبية  ميداليات   4 تحقيق  األثقال  رفع 

خالل  برونزية  واخرى  فضية  ووميدالية 

أناهيم  بمدينة  أقيمت  التى  العالم  بطولة 

بوالية كاليفورنيا األمريكية، يف الفرتة من 

28 نوفمرب حتى 6 ديسمرب 2017.وحقق 

برونزية  صاحب   ( إيهاب  محمد  الرباع 

ميداليات  ( ثالث  ريودي جانريو  اوملبياد  

ذهبية ىف مسابقات لنطر والخطف واملجموع يف وزن 77 كجم ليكون أول رباع مرصى ىف التاريخ يصعد 

الرباعة  بينما حققت  متتالية، وهى 2015، 2016، 2017،  أعوام   3 العالم  ببطوالت  التتويج  ملنصات 

سارة سمري ذهبية النطر ىف وزن 69 كجم أن رفعت ثقال يزن 143 كيلوغرام.

 وقد توجت الرباعة شيماء خلف العبة املنتخب الوطنى لرفع األثقال بامليدالية الفضية ىف منافسات 

النطر وزن +90 كجم، فضالً عن برونزية املجموع ىف نفس الوزن، يًذكر أن الالعب محمد إيهاب، سبق 

وأن فاز بامليدالية الربونزية  ىف بطولة أوملبياد ريودى جانريو 2016 التى اقيمت بالربازيل، حصل عىل 3 

ذهبيات ىف منافسات وزن 77 كجم بالخطف والكلني واملجموع، كما سبق لالعبة سارة سمري الحصول 

عىل برونزية أوملبياد ريو دى جانريو 2016 

وقد شاركت مرص  ىف هذه البطولة بـ5 العبني فقط وهم أحمد سعد ورجب عبد الحى ومحمد إيهاب 

وسارة سمري وشيماء خلف .

وقد اشادت مختلف وسائل االعالم والدولية بما حققه ابناء مرص من انجازات غري مسبوقة، مؤكدين 

أن فوزهم لم يكن سهال وإنما جاء بعد مجهود كبري وفق امكانات محدودة إال أنه تحقق لتوافر ارادة 

وعزيمة لم يتمكن االبطال االخرون من قهرها او التغلب عليها.

ايهاب  محمد  ان  اىل  االشارة  وتجدر 

العب منتخب مرص، هو أول العب عربي 

وإفريقي يحصد ثالث ميداليات ذهبية يف 

تاريخ بطوالت العالم يف رفع األثقال، كما 

تصدر التصنيف العاملي لعام 2017.

و قال البطل محمد إيهاب عىل صفحته 

ببطولة  الفوز  إن  “فيسبوك”،  بموقع 

العالم كان حلًما واليوم عىل أرض أمريكا 

أصبح حقيقة، الفتا بأنه “رفع راية بلده 

الحبيبة بإنجاز يسطر بحروف من نور”.


