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كلمة العدد
امللف السياسى :-

-فى قمتني استضافتهما القاهرة نهاية إبريل 2019: مهلة 6 أشهر للسودان ودعم التسوية السلمية فى ليبيا .
- عام 2019 يشهد زيادة غري مسبوقة للمنح الدراسية والدورات التدريبة فى مصر ألبناء القارة .

- جولة تارخيية للرئيس السيسي فى غرب أفريقيا لدعم وتوثيق العالقات التارخيية ودفع التعاون اإلقتصادى إىل االمام.
ملف العدد

- "االحتاد األفريقي" مزيد من الوحدة والتضامن بني شعوب ودول أفريقيا .. 
ندوات ومؤمترات أفريقية :-

- ملتقى الشباب العربي األفريقي بداية مرحلة جديدة من التكامل بني مصر والدول األفريقية
- ندوة فى مكتبة اإلسكندرية توصى بإنشاء شبكة مصرية أفريقية للمعلومات لتعزيز التعاون التجارىبني دول القارة.

من أدباء وفنانى أفريقيا:
- "ألبري كامو".. وٌمعِضلة اهَلوية واهَلوى.

- " عثمان مسبني "... أبو السينما السنغالية. 
املرأة األفريقية:

- الصومالية  أصلي حسن عبادة: أول إمرأة أفريقية وعربية تقود طائرة حربية يف التاريخ..
مهرجانات أفريقية :

- ا ألقصر جامعة الفن األفريقي حتتفى مبهرجان االقصر للسينما األفريقية فى دورته الثامنة.
قبائل أفريقية:

- قبيلة Lozi  إحدى أهم وأكرب ممالك دولة زامبيا.
السياحة فى أفريقيا: -

- أسوان سحر مجال الطبيعة .
- وادى اجلنة .. سحر أرض املغرب.

الرياضة فى أفريقيا: -
- الرجاء املغربى بطل كأس السوبر األفريقي فى نسخته السابعة والعشرين.

- الزمالك يتوج لكأس السوبر األفريقي لكرة اليد. 
- األهلي ُيتوج ببطولة أفريقيا للكرة الطائرة سيدات للمرة العاشرة يف تارخيه ورجال للمرة الثالثة على التواىل.

- طريق أفريقيا ألوملبياد طوكيو 2020 بطولة أفريقيا للرجال والسيدات لرفع األثقال مبصر.
-  البطولة األفريقية للجودو جبنوب أفريقيا.

-  البطولة األفريقية للمصارعة بتونس.
 - مصر تبهر العالم مع انطالق كأس األمم األفريقية ال32

آالت موسيقية أفريقية: -
- "الكاليمبا".. أحد أرقي أصوات اآلالت املوسيقية األفريقية.

موضوعات متنوعة :
-أصل األساطري األفريقية.

- قطوف من األمثال واحلكم األفريقية .
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