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     يأتى هذا العدد 29 من جملة "أفريقيا قارتنا" وسط اهتمام واحتفاء مصرى غري مسبوق على 
الشقيقة  األفريقية  الدول  كافة  مع  املصرية  بالعالقات  والشعبية  الرمسية  املستويات  كافة 
والصديقة، وتواصل مصر مع مضى ما يقرب من 5 أشهر على توليها رئاسة االحتاد األفريقى، 
البنية  مشاريع  فى  االستثمار  وتشجيع  واالقتصادى،  اإلقليمى  للتكامل  األولوية  إعطاء  من 
التحتية، وتعزيز السلم واألمن، وكذلك ضمان التمويل املستدام لالحتاد اإلفريقى وبراجمه، 
املعنية مبا فى ذلك احلكومات واملؤسسات  العمل والتعاون بني مجيع اجلهات  وتطوير جماالت 

املالية الدولية واملنظمات غري احلكومية لتحقيق هذه األهداف.
وخالل الفرتة املاضية احتضنت مصر العديد من األنشطة واملؤمترات واللقاءات األفريقية فى 
كافة اجملاالت فى حراك غري مسبوق، كما قام الرئيس السيسى بالعديد من الزيارات اهلامة 
لعدد من الدول األفريقية واستقبلت القاهرة عدداً من القادة األفارقة، وأجريت أيضًا العديد من 
الزيارات واللقاءات رفيعة املستوى بني مسئوىل مصر وأشقائهم فى البلدان األفريقية، وتوجت 

تلك الزيارات جبوالت تارخيية ناجحة للرئيس السيسى وعلى رأسها جولته إىل غرب أفريقيا.
واستضافت مصر قمتني هامتني أواخر أبريل اجلارى، لبحث األزمة السياسية فى كل من ليبيا 

والسودان .
األفريقية  الوحدة  منظمة  نشأة  منذ  األفريقى  االحتاد  على  قرب  عن  نتعرف  العدد  هذا  فى 
ككيان معرب عن آراء األفارقة وعاكس لتطلعات شعوبهم فى التنمية والرخاء بدعم وتكاتف 
اآلباء املؤسسني حينها، وصواًل إىل االحتاد األفريقى حاليًا ملزيد من الوحدة والتضامن بني شعوب 

القارة، ودفع أطر التعاون االقتصادى بينها آلفاق أرحب من التكامل والوحدة بني مجيع دوهلا.
األفريقية  قارتها  بني  التعاون  وتطوير  لتوثيق  املاضية  الفرتة  خالل  جاهدة  مصر  سعت  وقد 
ومنظمات ودول العامل أمجع وال سيما عاملنا العربى ، فجمعت مصر شباب العرب وأفريقيا على 
تنتمى  الذى  العربى  والوطن  أفريقيا  بني  التعاون  وتوثيق  للتعارف  يهدف  ملتقى  فى  أرضها 

العديد من دوله إليها.
املسرحى  الكاتب  سرية  فنستعرض  أفريقيا  فى  والفن  األدب  عامل  فى  نبحر  العدد  هذا  وفى 
والفليسوف العاملى جزائرى النشأة "ألبري كامو" والذى حصل على جائزة نوبل لآلداب عام 1957، 
وكذلك تناولنا سرية املخرج السنغاىل املبدع "عثمان مسبني" والذى يعد من أهم رواد السينما 

األفريقية، ونأخذكم فى اسرتاحة موسيقية مع آلة "الكاليميا" األفريقية اخلالصة.
كافة  فى  أفريقيا  بهن  تزخر  التى  األفريقية  للمرأة  مشرف  منوذج  على  قرب  عن  ونتعرف 
اجملاالت، فنجد الصومالية "أصلى حسني" التى اقتحمت جمال ُجعل حكراً خالصًا للرجال لتبدع 
أفريقية  أمرأة  أول  لتصبح  استثناء  دومنا  اجملاالت  كل  خوض  على  قادرات  أنهن  وتثبت  فيه 

وعربية تقود طائرة حربية بكل كفاءة وجدارة ال تقل عن أقرانها من الرجال.
عاداتها  من  صورة  ونقلنا  العريق  التاريخ  ذات  الزامبية  "اللوزى"  قبيلة  تناولنا  العدد  هذا  وفى 
وتقاليدها،  كما طفنا بكم فى جولة مع أمجل البقاع األفريقية الساحرة "مدينة أسوان املصرية 

ووادى اجلنة باملغرب".
ويتزامن صدور هذا العدد ومصر تتأهب الستقبال "كأس األمم األفريقية" أكرب حدث رياضى 
فى القارة، عالوة على العديد من املسابقات واملنافسات الرياضية اهلامة املؤهلة للبطوالت العاملية  

واألوملبية.
ختامًا يشرفنا ويسعدنا قراءنا األعزاء اطالعكم على العدد ونرحب باقرتاحاتكم ومساهماتكم فى 

تطوير اجمللة.
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