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اإلفتتاحية

المقامة  العالم  كأس  بطولة  نهائيات  في  القدم  لكرة  المصري  المنتخب  مشاركة  تعد 

في روسيا لهذا العام 2018، حدثًا مهمًا بالنسبة لكل الشعب المصري على الصعيدين 

الرياضي واإلعالمي.

فهذه المشاركة تأتي بعد غياب لمدة 28 عامًا عن هذه المناسبة الرياضية العالمية.

ويحدو شعب مصر الكثير من األمل في أداء مشرف للمنتخب المصري في مبارياته 

في هذه النهائيات، خاصة مع وجود نخبة من الالعبين المصريين المتميزين والمعروفين 

عالميًا، في مقدمتهم النجم محمد صالح الذي حصل على جائزة أفضل العب وهداف 

في دوري كرة القدم اإلنجليزي لهذا العام، إضافة إلى ما يملكه الالعبون المصريون من 

سجل مشرف في بطوالت القارة األفريقية على مستوى األندية والمنتخبات، وما تتمتع 

من  العديد  في  ودولية  قارية  وانجازات  طيبة  من سمعة  المصرية عمومًا  الرياضة  به 

األلعاب.

في الوقت نفسه، فإن هذه النهائيات المقامة في روسيا تعد ملتقى دوليًا على المستوى 

اإلنساني للتقريب والتعارف والتواصل بين الشعوب والثقافات.

لــذلــــك تقدم الهيئة العامة لالستعالمات – وهي هيئة إعالمية مصرية – هذا العدد 

من “رسالة القاهرة” لتعريف القراء بالمنتخب المصري والرياضة في مصر، وليقدم لهم 

بعض المعلومات العامة عن مصر تاريخًا وحاضرًا وسياحة وثقافة.

مصر فى املونديال :
املغزى الرياضى واحلضارى
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خلوض  التأهل  القدم  لكرة  املصرى  املنتخب  استطاع 
 28 غياب  بعد   2018 روسيا  فى  العامل  كأس  منافسات 
عامًا عن آخر بطولة صعد هلا الفراعنة فى ايطاليا 1990، 
وقد تصدر املنتخب اجملموعة اخلامسة فى التصفيات املؤهلة 
لكاس العامل 2018 عن افريقيا على حساب منتخبى غانا 
األفريقية  األمم  لكأس  التأهل  أيضًا  استطاع  كم  وأوغندا، 
املباراة  وخسر  باجلابون   2017 يناير  فى  اقيمت  التى 

النهائية أمام الكامريون 1 / 2.
لكرة  االفريقى  االحتاد  جوائز  على  مصر  هيمنت  وقد 
القدم “ الكاف” لعام 2017 وفازت بثالث جوائز ألول مرة 
العاصمة  ومن   2018 يناير  من  الرابع  ففى  تارخيها،  فى 
الغانية اكرا وحبضور جنوم الكرة االفريقية، اعلن “ الكاف” 
جوائزه لكرة القدم لعام لعام 2017 و فازت مصر بثالثة 
ُتوج منتخب  ، حيث  نافست عليها  4 جوائز  منها من أصل 
املصرى لكرة القدم جبائزة افضل منتخب فى إفريقيا لعام 
كما  والنيجريي،  الكامريونى  نظرييه  على  متفوقًا   2017
وفريق  املصرى  املنتخب  جنم  صالح  حممد  الالعب  حصل 
ليفربول االجنليزى على جائزة أفضل العب فى افريقيا لعام 
فريق  العب  ماني,  ساديو  السنغاىل  على  متفوقًا   ،2017
فريق  العب  أوباميانج  بيري-إميرييك  واجلابونى  “ليفربول” 
“هيكتور  االرجنتينى  ُتوج  كما  األملاني،  دورمتوند”  “بروسيا 
القدم، جبائزة  لكرة  الوطنى  للمنتخب  الفنى  املدير  كوبر” 
أعوام   9 بعد   ،2017 لعام  أفريقيا  فى  فنى  مدير  أفضل 
من حصول املدرب األسبق للمنتخب حسن شحاته على هذا 

اللقب،
وقد جنح كوبر فى قيادة الفراعنة لنهائى أفريقيا والتأهل 

لكاس العامل فى روسيا بعد غياب 28 عاًما.
إىل  القدم  لكرة  األول  املصرى  املنتخب  تأهل  جاء  وقد 
بطولة كأس العامل “روسيا 2018” بعد فرتة غياب منذ اخر 
مونديال شارك فيه عام 1990 بايطاليا، وذلك بفوزه على 
نظريه الكونغوىل بهدفني مقابل هدف واحد فى املباراة التى 
أقيمت بينهما فى 8/10/2017 باستاد اجليش املصرى 
اخلامسة  اجلولة  مباريات  ضمن  باإلسكندرية  العرب  بربج 
للمونديال  املؤهلة  األفريقية  للتصفيات  اخلامسة  للمجموعة 
والعب  مصر  جنم  طريق  عن  املصرى  املنتخب  تقدم  وقد 

نادى ليفربول االجنليزى حممد صالح فى الدقيقة 63 من 
املباراة، وتعادل املنتخب الكونغوىل عن طريق الالعب ارنولد 
اهلدف  وأضاف حممد صالح   ،87 الدقيقة  فى  موتو  بوكا 

الثانى من ضربة جزاء فى الدقيقة 94 من املباراة .
نهائيات كأس  الفراعنة إىل  تأهل  الرغم من عدم  وعلى 
أمم  بكأس  فازوا  انهم  اال  بإيطاليا،   1990 منذ  العامل 
أفريقيا أربع مرات فى أعوام 1998، و2006، ,2008، 
األرجنتينى  بقيادة  املصري،  املنتخب  وصل  كما  و2010، 
هكتور كوبر، إجنازا فى اخر نسخة من بطولة امم افريقيا 
باجلابون 2017 إذ تأهل إىل املباراة النهائية، لكنه خسر 

الكأس أمام الكامريون.
مرتني   FIFA العامل  كأس  فى  الفراعنة  شارك  وقد 
فقط خالل تارخيهم حيث كانت املشاركة األوىل فى إيطاليا 
إيطاليا  إىل  جمددًا  العودة  من  عامًا   56 قبل   1934
فى   .1990 عام  أقيم  الذى  العاملى  العرس  فى  واملشاركة 
بعد  البطولة  من  املصرى  املنتخب  خرج  األوىل،  املشاركة 
اجملموعة  فى  وقع  بينما   4-2 بنتيجة  اجملر  أمام  هزميته 
وهولندا  إجنلرتا  من  كل  مع   1990 إيطاليا  فى  السادسة 

وأيرلندا وخرج من مرحلة اجملموعات بعد اداء مشرف .
املنتخب  كوبر  فيكور  االرجنتينى  الفنى  املدير  ويقود 
املصرى بعد قيادته للعديد من األندية مبا فى ذلك أمساء 
منذ  اإليطالي،  ميالن  وإنرت  األسبانى  فالنسيا  مثل  كبرية 
كأس  نهائى  اىل  الفراعنة  قيادة  واستطاع   ،2015 مارس 
روسيا  العامل  كأس  نهائيات  وإىل   2017 األفريقية  األمم 
روسيا  من  كل  تضم  جمموعة  ضمن  يلعب  حيث   2018

واورجواى والسعودية .
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اجلهاز الفىن للمنتخب املصرى الوطىن األول لكرة القدم

يتكون الجهاز الفنى لمنتخب مصر لكرة القدم المشارك رسميًا 

فى كأس العالم بروسيا 2018 من:

 األرجنتينى هيكتور راؤول كوبر

مدير فني :

 انضم رسمًيا إلى الجهاز الفني للمنتخب الوطني األول لكرة القدم بقيادة األرجنتيني هكيتور كوبر
 ثالثة وجوه جديدة وهم

جنح هيكتور كوبر فى جتديد دماء منتخب مصر بعد أن 
وصعد  األفريقية  األمم  كأس  بطولة  عن  الغياب  من  عانى 
 7 بعد غياب  2017 فى اجلابون  أمم  لنهائيات  بالفراعنة 
أعوام، وجنح كوبر فى قيادة مصر لوصافة األمم األفريقية 

اإلجناز  كوبر  حقق  كما  كرويًا.  الفراعنة  أجماد  ليستعيد 
قاد  أن  بعد   1990 منذ  مصر  منتخب  مسرية  فى  األكرب 
كاملة  عامًا   28 دام  غياب  بعد  للمونديال  للتأهل  الفراعنة 

وصعد متصدرًا جمموعته مع غانا وأوغندا والكونغو.

إجنازات “كوبر” مع منتخب مصر

مساعد المدرب 

األرجنتينى سيفيرو كوستافو 

مدرب القوة البدنية
اإليرلندى جون كيلى

مسئول التغذية

اإلنجليزى لوران بانوك 

مدرب مساعد 
أسامة نبيه

مدير إدارى 
عالء عبد العزيز

مدرب حراس مرمى 

أحمد ناجي

طبيب المنتخب

أحمد أبو العال
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كرة القدم املصرية.. إبداع قارى وعاملى

وتعترب كرة القدم هى أكثر األلعاب شعبية فى مصر وقد 
وانضم  1921م  عام  القدم  لكرة  املصرى  االحتاد  تأسس 
لتكون بذلك  1923م  القدم فى  لكرة  الدوىل  إىل االحتاد 
أول دولة إفريقية وعربية تنضم للفيفا، كما تعترب أيضًا من 
املؤسسني لالحتاد األفريقى لكرة القدم عام 1957م، ميثل 
مصر دولًيا “منتخب مصر لكرة القدم” والذى يعد أول فريق 
أفريقى يلعب فى كأس العامل عام 1934،وهو صاحب أكثر 
القدم  لكرة  األفريقية  األمم  كأس  ببطولة  فوز  مرات  عدد 
فقد ناهلا سبعة مرات آخرها عام )2010( بأجنوال، وفى 

2010 وصل املنتخب املصرى فى تصنيف الفيفا إىل املركز 
التاسع عاملًيا.

الناديان األكثر شعبية هما النادى األهلى ونادى الزمالك، 
بالبطوالت  فوًزا  املصرية  االندية  اكثر  هو  األهلى  ويعترب 
األفريقية لألندية أبطال الدورى برصيد مثان بطوالت يليه 
بطولة  إىل  باإلضافة  بطوالت  برصيد مخس  الزمالك  نادى 
الثالث  باملركز  األهلى  فاز  كما  اإلمساعيلي،  للنادى  وحيدة 
مخسة  هلا  تأهل  والتى  باليابان  لألندية  العامل  كأس  فى 

مرات.

مباراة مصر والبرتغال

رمسية  كأس  أول  مصر  وعرفت  العشرين،  القرن  مطلع  مع  الظهور  فى  األندية  بدأت 

عام 1913 ، وفى 1921 تأسس أول احتاد مصرى لكرة القدم ، وفى 1922 بدأت كأس األمري 

فاروق التى أصبحت فيما بعد كأس مصر ، كما اشرتكت فى بطولة كأس العامل عام 

.1934‘‘
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مصر وكأس العامل :
ترشح املنتخب املصرى للمشاركة فى أول كأس للعامل التى 
نظمتها أوروجواى عام 1930 نظرًا لفوز املنتخب املصرى 
 ،  1928 عام  األوليمبية  األلعاب  دورة  فى  الرابع  باملركز 
العديد من حكومات  – شأنها شأن  ولكن احلكومة املصرية 
السفر  كان  حيث  املسافة  لطول  املشاركة  رفضت   – العامل 
عام  املنتخب  شارك  ثم  التكاليف،  ارتفاع  وكذلك  بالبحر، 
املقامة  الثانية  العامل  لكأس  املؤهلة  التصفيات  فى   1934
تركيا  مصر،  جانب  اىل  مشلت  جمموعة  فى  ايطاليا  فى 
فى  فلسطني  على  مصر  وفازت  تركيا  انسحبت  وفلسطني. 
 2-4 اجملر  من  وخسرت  البطولة  لنهائى  وتأهلت  مبارتني 

وخرجت من الدور األول .
بطولة  حتى  العامل  كأس  فى  املشاركة  عن  مصر  وغابت 

عام 1990 وصادف انها كانت فى ايطاليا ايضًا، وخرجت 
مصر من دورى اجملموعات حيث كانت فى جمموعة واحدة 
مع  تعادلت  حيث  وايرالندا  وهولندا  اجنلرتا  منتخبات  مع 
املنتخب اهلولندى 1/1 واملنتخب االيرلندى 0/0 وخسرت 
من املنتخب االجنليزى 0/1 ، ثم تأهلت اخريًا لبطولة روسيا 
2018 بعد 28 عاما كاملة انتظرها املصريون حيث جنح 
املنتخب املصرى بقيادة العبه احملرتف بالدورى االجنليزى 
حممد صالح فى التأهل للبطولة األهم فى عامل كرة القدم 
لتصل مصر لنسخة كأس العامل بروسيا – يونيو 2018 بعد 
هدف النجم حممد صالح من ضربة جزاء أمام الكونغو لتقع 

مصر فى جمموعة تضم روسيا والسعودية واألوروجواى

المنتخب المصرى المشارك فى كأس العالم فى ايطاليا عام   1990 
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األهم  األفريقى  العرس  مبثابة  افريقيا  امم  بطولة  ُتعد 
واألعرق فى القارة السمراء، وثالث أهم بطولة لدى االحتاد 
بطولة  العامل،  كأس  بطولتى  بعد  فيفا  القدم  لكرة  الدوىل 
األمم األوربية، لشدة منافساتها حيث تضم املنتخبات التى 
األفارقة  الالعبني  من  خنبة  البطولة  نهائيات  إىل  تتأهل 
احملرتفني فى أفضل األندية األوروبية، باإلضافة إىل أفضل 

الالعبني داخل القارة األفريقية. 
واكثر  االكرب  االجناز  صاحب  هو   مصر  منتخب  ويعترب 
املنتخبات حصوال على لقب زعيم القارة االفريقية، وأفضل 
مصر  حصدت  حيث  النتائج  حيث  من  األفريقية  املنتخبات 
اللقب فى سبع دورات  كما انها صاحبة النسخة االوىل من 
ووصيفة   1957 عام  بالقاهرة  اقيمت  التى  البطولة  تلك 
النسخة االخرية التى اقيمت باجلابون العام املاضى2017

اعوام  األفريقية  األمم  ببطولة  مصر  منتخب  فاز  وقد 
 ،2008،2006  ،1998  ،1986  ،1959  ،1957
2010 كما فاز بلقب الوصيف مرتني، كما حصل 8 العبني 
من مصر على لقب هدافى البطولة األفريقية، ويظل أفضل 
حسن  الالعب  األفريقية  األمم  بطولة  فى  مصر  هدافى 

 11 برصيد  ثم حسام حسن  هدفا،   12 برصيد  الشاذىل 
هدفا، وطاهر أبو زيد وعلى أبو جريشة برصيد 7 أهداف، 

وأخريًا حممد أبو تريكة برصيد 6 أهداف.

املنتخب املصرى وكأس أمم افريقيا :

المنتخب المصرى 2010
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كأس العامل للقارات:
العامل  كأس  فى  القدم  لكرة  املصرى  املنتخب  شارك 
افريقيا  بطل  بوصفه   1999 األوىل عام   ، للقارات مرتان 
 2009 عام  والثانية  املكسيك،  فى  وأقيمت   1998 عام 
بوصفه بطل افريقيا عام 2008 واقيمت فى جنوب افريقيا.

املنتخب العسكرى :
العسكرى  العامل  بكأس  املصرى  العسكرى  املنتخب  فاز 
 ،2005  ،2001  ،1999  ،1993 أعوام  مخس مرات 
2007 كما فاز بلقب الوصيف ثالث مرات أعوام 1951، 

.2011 ،2003

منتخبات الناشئني :
اغلب  يف  املختلفة  لألعمار  الناشئني  منتخبات  شاركت 
ابرز  وكان  العاملية  البطوالت  من  والعديد  القارية  البطوالت 
الربونزية يف بطولة  وامليدالية  الثالث  باملركز  الفوز  نتائجها 
عام  األرجنتني  يف  سنة   19 حتت  للناشئني  العامل  كأس 
 1997 عام  بطولة  يف  الثمانية  لدور  والوصول   ،2004

لنفس املرحلة السنية واليت نظمتها مصر.

بطوالت األندية :
دوري أبطال أفريقيا

فاز به نادي اإلمساعيلي مرة واحدة عام 1969 ، ونادي 
 ،1993  ،1986  ،1984 أعوام  مرات  مخس  الزمالك 
1996، 2002 ونادي األهلي مثان مرات أعوام 1982، 
.2013 ،2012 ،2008 ،2006 ،2005 ،2001 ،1987

بطولة ابطال الكؤوس :
فاز بها نادى األهلى اربع مرات أعوام 1984، 1985، 
1986، 1993، ونادى املقاولون العرب ثالث مرات أعوام 
1982، 1983، 1996 ونادى الزمالك مرة واحدةعام 

2000
كأس الكونفدرالية االفريقية

فاز بها نادى األهلى مرة واحدة عام 2014
بطولة أندية العامل :

 شارك النادى األهلى فى هذه البطولة ثالث مرات  أعوام 
املركز  نتائجه  افضل  وكانت   ،2008  ،2006  ،2005

الثالث عام 2006 .

األهلى بطل أفريقيا
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حممد صالح





ليفربول  جنم  صالح  حممد  الفرعون  حصد  وقد 
اإلجنليزي، جائزة هداف الدورى اإلجنليزى بشكل رمسي، 
32 هدفا، متفوقا على هارى كني مهاجم فريق  برصيد 
لبطولة  التارخيى  اهلداف  ليصبح حممد صالح  توتنهام. 
الثنائى  رقم  ليكسر  واحد،  موسم  فى  اإلجنليزى  الدورى 
ومانشسرت  احلاىل  مدريد  ريال  العب  رونالدو  كريستيانو 
احلاىل  برشلونة  مهاجم  سواريز  ولويس  السابق،  يونايتد 
وليفربول السابق، بعدما سجل كل منهما 31 هدفا من قبل.
فى  العب  أفضل  جائزة  أيضا  صالح  حممد  نال  كما 
احملرتفني،  الالعبني  رابطة  قبل  من  اإلجنليزى  الدورى 
على  حصوله  جبانب  اإلجنليزي،  االحتاد  من  وكذلك 
املنقضي،  املوسم  فى  ليفربول  فى  العب  أفضل  جائزة 

وجائزة أفضل العب فى قارة إفريقيا لعام 2017.
املصرية  الكرة  “أيقونة”  تسلم  مكة  ابنته  وجود  وفى 
بعد  الكبري  للنجم  الثانى  التتويج  هذا  كان  وقد  اجلائزة، 
الدورى  فى  أفضل العب  وقت سابق جائزة  فى  تسلم  أن 
“الربميريليج”  رابطة  من  املوسم  هذا  املمتاز  اإلجنليزى 
لتضاف جلائزتى أفضل العب فى إجنلرتا التى توج بهما 
وفقًا لرابطة الدورى اإلجنليزى ورابطة النقاد الرياضيني.
كما سجل صالح 44 هدفا، حتى اآلن، مع ليفربول فى 
مع  متساويا  املوسم،  هذا  فيها  شارك  التى  البطوالت  كل 
اهلولندى رود فان نيستلروى، ومازالت هناك فرصة لزيادة 
األسباني،  مدريد  ريال  أمام  املقبلة  املباراة  فى  األهداف 

فى نهائى دورى أبطال أوروبا، 26 مايو فى أوكرانيا.

)25عاما(  صالح  حممد  املصرى  النجم  أصبح  وقد 
ابن قرية جنريج التابعة ملركز بسيون مبحافظة الغربية، 
أيقونة جناح ملاليني املصريني، بعد سيطرته على اجلوائز 
العامل،  فى  الدوريات  أفضل  أحد  اإلجنليزى  الدورى  فى 
روما  فريق  من  ليفربول  إىل  انتقل  الذى  صالح،  وقاد 
صيف  اسرتلينى  مليون   34 قيمتها  صفقة  فى  اإليطاىل 
بعد  العامل  كأس  إىل  للعودة  الفراعنة  منتخب   ،2017
غياب 28 عاما كما جنح فى التأهل مع املنتخب املصرى 
وان يكون هداف تصفيات  لنهائى كأس األمم األفريقية، 

كأس العامل فى أفريقيا برصيد 5 أهداف
باالحرتام،  جديرة  حقيقية  قصة جناح  وحملمد صالح 
ورحلة طموح لشاب حقق حلمه، وبات قدوة ومثاًل أعلى لكل 
العبى مصر والعامل العربى وافريقيا فى العزمية واملثابرة واإلصرار.
انضم الالعب فى البداية إىل نادى “املقاولون العرب”، 
وتدرج فى صفوف الناشئني حتى مت تصعيده إىل الفريق 
وانضم  أوروبا،  فى  اخلارجى  لالحرتاف  اجته  ثم  األول، 
خالل مسريته إىل العديد من األندية الكبرية فى أوروبا 
مثل بازل السويسرى وتشيلسى اإلجنليزى وفيورنتينا وروما 

اإليطاليني وناديه احلاىل ليفربول اإلجنليزي.
حصل حممد صالح على جائزة أفضل العب عربي“ فى 
جائزة ”جلوب سوكر “ لعام 2016، وأفضل العب صاعد 
فى إفريقيا 2012 ومت اختياره ضمن ” فريق العام“ فى 

إفريقيا فى 2016.
السوبر  دورى  فى   ” العب  أفضل   “ جائزة  صالح  نال 

ألفضل  الذهبى  احلذاء  جلائزة  حبصده  إجنلرتا  فى  جناحاته  صالح  حممد  النجم  واصل  وقد 

‘‘هداف فى “الربميري ليج” هذا املوسم للمرة األوىل فى تاريخ الالعبني املصريني والعرب.
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السويسرى عام 2013 و“ أفضل العب ” فى نادى روما، 
ويعد أغلى العب عربى وإفريقى عرب التاريخ حيث تكلف 

انتقاله إىل نادى ليفربول 42 مليون يورو.
احتل حممد صالح املركز 65 فى قائمة أفضل 100 
العب فى العامل لعام 2016، التى أعلنت عنها صحيفة 
“ديلى  صحيفة  اختارته  كما  الربيطانية،   ” “اجلارديان 
ستار“ الربيطاينة ضمن قائمة أفضل 50 العبا فى العامل 

فى 2016.
جتريها  التى  التصويت  قائمة  تصدر  قد  الالعب  وكان 
هيئة االذاعة الربيطانية بى بى سي، ليفوز جبائزة أفضل 
الالعب  كل من  متفوقًا على   2017 لعام  افريقى  العب 
كيتا”  “نابى  والغينى  أوباميانغ“  امريك  “بيري  اجلابونى 

والسنغاىل “ساديو ماني ” والنيجريى “ فيكتور موزيس”.
وفى 10/1/2018 اختار نادى ليفربول اإلجنليزى، 
العبا   11 أفضل  ضمن  صالح  حممد  املصرى  النجم 
أفريقيا ارتدوا قميص “ الريدز ” على مدار تارخيه املمتد لـ 
125 عاما وكشف نادى ليفربول عرب موقعه الرمسى عن 
ارتدوا قميص  الذين سبق وأن  املثالية لألفارقة  التشكيلة 
النجم  تواجد  شهدت  والتى  تارخيه،  مدار  على  ليفربول 

لصفوف  انضمامه  من  الرغم  على  املصرى حممد صالح 
الفريق خالل فرتة االنتقاالت الصيفية العام 2017 فقط. 
اإليطالي، كما حظى حممد صالح،  روما  نادى  قادًما من 
بإشادة واسعة من األملانى يورجن كلوب، املدير الفنى لنادى 
ليفربول الذى رحب بـ“ الفرعون املصري” ، قائاًل، “سعداء 
رهيبة  سرعته  صالح،  حممد  حبجم  العب  مع  بالتعاقد 
الدورى  فى  أرقامه  اخلصوم،  على  كبرًيا  خطًرا  وستشّكل 
االيطاىل التصدق! “ واصفا حممد صالح، بانه العب طموح 

ويرغب دائًما أن يكون فى أعلى مستوى”
وعقب انضمام صالح للفريق االجنليزى ازدادت شعبية 
ثالث  ليفربول  واصبح  املصرية،،  اجلماهري  بني  ليفربول 
أكثر األندية األوروبية شعبية فى مصر، بعد عمالقى الكرة 
ليفربول  حيظى  حيث  وبرشلونة،  مدريد  ريال  األسبانية 
متنى  التى  املصرية  اجلماهري  جانب  من  كبرية  مبؤازرة 
نفسها مبشاهدة “الفرعون” وهو يقود “الريدز” حنو اعتالء 
منصات التتويج، وكانت اجلماهري املصرية ترتقب مباريات 
وبرشلونة  مدريد  ريال  مع  تفعل  مثلما  اإليطاىل  روما 
االسبانيني ملتابعة حممد صالح الذى كان يلعب له وسجل 

15 هدفًا فى مسابقة الدورى اإليطاىل “الكالتشيو”
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الشعب املصري حيبس انفاسه بعد إصابته              

صالح مع املنتخب فى روسيا
والشارع  األول  املنتخب  على  احلزن  من  حالة  سيطرت 
منتخب  جنم  رأس  مسقط  جنريج  قرية  وأهاىل  املصرى 
مصر وليفربول  وهداف الدوري االجنليزي حممد صالح 
وذلك عقب خروجه مصاًبا جبزع يف أربطة الكتف خالل 
مباراة ليفربول وريال مدريد يف نهائي دوري أبطال أوروبا و 
اليت اقيمت يف 26/5/2018 ، نتيجة تدخل عنيف من 
قائد فريق ريال مدريد الالعب “سريجيو راموس”، حيث 

اكدت الفحوصات ضرورة  الراحة ملدة  ثالثة أسابيع علي 
األكثر قبل العودة للمالعب من جديد، وبذل كل احملاوالت 
املمكنة للحاق الالعب باملباراة األوىل للمنتخب املصري يف 

كأس العامل أمام أوروجواي يف 15/6/2018 .
وقد حاول صالح، التحامل على اإلصابة، لعدة دقائق، 
لكنه يف النهاية سقط أرضا من شدة األمل، ليتم استبداله يف 
الدقيقة 30 بزميله آدم الالنا ، وخرج صالح باكيا، بعدما 
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انتهى مشواره يف نهائي دوري 
األبطال، بعد نصف ساعة من 

انطالق املباراة.
وقد اجري السيد الرئيس عبد 

اجلمهورية  رئيس  السيسى  الفتاح 
املنتخب  جنم  مع  هاتفيًا  اتصااًل 

صالح  حممد  القدم  لكرة  املصرى 
حيث  الصحية  حالته  على  لالطمئنان 

صالح  حممد  أن  الرئيس  السيد  أكد 
الرياضية  لألخالق  وطنيًا  رمزًا  أصبح 

والبطولة واإلرادة، وأن احلفاَظ عليه ودعمه 
أمٌر ال شك فيه، وأن ما قدمه ملصر ميثل قيمًة 

ورمًزا حُيتذى به، كونه أصبح منوذجًا للشباب 
املصرى وُملهمًا لكل شباب العامل .. مشددًا على 

ما  لتقديم  الطبية  الدولة  إمكانيات  كافة  وضع 
الفريق الطبى املعاجل،   يلزم لالعب وبالتنسيق مع 

كما متنى سيادته حملمد صالح يف رسالة وجهها له 
العاجل،والعودة  الشفاء  الفيسبوك  على  حسابه  عرب 

للمالعب يف القريب العاجل ليظل جنمًا متألقًا 
وقد حرص حممد صالح  على طمأنة اجلماهري 
املصرية قبل املشاركة يف املونديال واعرب يف تغريدة 

له بعد االصابة  عن ثقته يف تواجده بروسيا وان حب 
الناس له وتشجيعهم سيمنحه القوة اليت حيتاجها .

لكرة  اإلفريقي  لالحتاد  الرمسي  احلساب  نشر  كما 
جنم  ومؤازرة  لدعم  رسالة  تويرت  على  “كاف”  القدم 
فيها   قال  اإلصابة  عقب  صالح   حممد  الوطين  املنتخب 
كأس  يف  لرؤيتك  نتطلع  حنن  أقوى..  ستعود  “حسنًا.. 

العامل”                        
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عربى  او  مصرى  حكم  أول  قنديل  على  احلكم  يعد  و 
قاد مباراة تشيلى  بعدما  العامل،  يدير مباريات فى كأس 
أقيمت  والتى   1966 العامل  بكأس  الشمالية  وكوريا 
بإجنلرتا، ثم شارك فى مونديال 1970 باملكسيك حيث 
أدار مباراة املكسيك والسلفادور ، وفى مونديال 1974 
بأملانيا الغربية، أدار احلكم مصطفى كامل حممود مباراة 
1994، شارك  الغربية وأسرتاليا ، وفى مونديال  أملانيا 
احلكم عبد اجمليد حسن كحكم راية ، وفى مونديال فرنسا 
مباريات   3 الغندور  الدوىل مجال  احلكم  ادار   ،1998
وأخريا  أمريكا  ضد  يوغسالفيا  و  النمسا  مع  تشيلى  بني 

مباراة الربازيل أمام الدمنارك.
كوريا  مونديال  فى  “الغندور”  مشاركات  وتكررت 
اجلنوبية واليابان 2002، باإلضافة ملشاركة وجيه أمحد 

إسبانيا  بني  مباريات   3 “الغندور”  وأدار  راية،  كحكم 
والبارجواى ومباراة الربازيل وكوستاريكا، وأخريا مباراة 
كوريا اجلنوبية وإسبانيا فى دور الثمانية ، وفى كأس العامل 
2006 بأملانيا، كانت آخر مشاركة للتحكيم املصرى فى 

املونديال، عن طريق احلكم عصام عبد الفتاح.

قضاة مصريون فى املالعب العاملية

مصطفى كامل محمودجهاد جريشة

 “ جريشة  جهاد   “ املصرى  الدوىل  احلكم  “فيفا”،  القدم  لكرة  الدوىل  االحتاد  اختار 

‘‘للتحكيم فى بطولة كأس العامل 2018، املقرر إقامتها فى روسيا .

عصام عبد الفتاح
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العاملية وهو ما أهلها  املواصفات  القدم ذات  تزخر مصر بالعديد من مالعب واستادات كرة 

أربع بطوالت  1997 وكذلك  19 سنة عام  القدم حتت  العامل لشباب كرة  لتنظيم كأس 

قارية لكأس االمم االفريقية

مالعب مصرية مبواصفات عاملية

األول فى  وهو  اإلسكندرية  استاد  املالعب:  وأهم هذه   
الشرق األوسط ، صممه معمارى روسى من وحى أقواس 
ويعد   1929 عام  فؤاد  امللك  وافتتحه  اليونانية  النصر 

واحدا من ضمن أقدم املالعب األوليمبية فى العامل،
املتوسط  للبحر  ألعاب  دورة  أول  تنظيم  االستاد  وشهد 
العربية  البطوالت  من  العديد  شهد  كما  1951م،  عام 
التى  األفريقية  األلعاب  دورة  ومنها:  والدولية؛  واإلفريقية 
للشباب  العامل  كأس  وبطولة   1991 عام  مصر  نظمتها 
لكرة القدم عام 1997م وبطوالت كاس االمم االفريقية 

التى استضافتها مصر .
الذى  نوعه  من  األول  فهو  الدوىل  القاهرة  استاد  اما 
األوسط  الشرق  منطقة  فى  األوليمبية  املعايري  حيقق 
وأفريقيا وقد اكتمل بناؤه عام 1960. وفى عام 2005 

مت تطويره لكى يالئم املعايري األوليمبية القياسية اجلديدة 
فى القرن احلادى والعشرين حيث شهد بعدها بعام بطولة 

كأس األمم األفريقية 2006
املصرى  اجليش  استاد  أو  العرب  برج  استاد  ويعترب 
اقيم  وقد  الشرق األوسط  واحدا من أكرب االستادات فى 
امللعب على مساحة 145 فدان ومت تشييده وفقا ألحدث 
عمليات  واستغرقت  املتطورة  والبنائية  االنشائية  التقنيات 

اإلنشاء فرتة قياسية مل تزد على عامني ونصف .
من  العديد  فى  استادات  املالعب  هذه  اىل  يضاف 
والسويس  سعيد  وبور  اإلمساعيلية  مثل  مصر  حمافظات 
واسوان، ومالعب املقاولون العرب، وبرتوسبورت، والدفاع 
مبواصفات  وكلها  احلديد..  والسكة  والسالم،  اجلوى، 

دولية.

‘‘
ستاد القاهرة الدولى

ستاد بورسعيد
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ستاد برج العرب

ستاد القاهرة الدولى

الصالة المغطاة بستاد القاهرة الدولى
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الرياضة املصرية فى الدورات االوليمبية

بادرت مصر باالشرتاك فى اللجنة األوليمبية الدولية سنة 1910، فكانت هى الدولة رقم 14 فى قائمة الدول التى 
بادرت باالشرتاك فى اللجنة، وقد تشكلت أول جلنة أوليمبية سنة 1910 برئاسة األمري عمر طوسون، وكان أول اشرتاك 
ملصر فى األلعاب األوليمبية سنة 1912، وكانت بدون فرق مجاعية، وكان االشرتاك حمدود على العب واحد وهو أمحد 

حممد حسنني بك، وكان يدرس فى جامعة أكسفورد فى إجنلرتا، ويلعب رياضة الشيش.
وقد نافس أبطال مصر وبطالتها سواء على مستوى الفرق أو املستوى الفردى فى الدورات االوليمبية املتتالية منذ دورة 
األلعاب األوملبية فى أنتويرب ببلجيكا1920 وحتى اخر دورة اقيمت مبدينة ريو دى جانريو فى الربازيل عام 2016 .

خالل هذه المشاركات حققت مصر

7 ميداليات ذهبية فاز بها كال من :

1928
السيد نصير 

امستردام( االثقال  ) رفع 

1938
انور مصباح

برلني( االثقال   )رفع 

1948
ابراهيم شمس

لندن( االثقال   )رفع 

محمد فياض1948
لندن( االثقال   ) رفع 

2004

كرم جابر
اثينا( الرومانية   )املصارعة 

خضر التونى
امستردام( االثقال  1928 ) رفع 

1928

ابرهيم مصطفى
امستردام(  )املصارعة 
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كما حقق أبطال وبطالت مصر و10ميداليات فضية فاز بها كل من :

كما احرز أبطال مصر 13 ميدالية برونزية فاز بها كل من :

صالح سليمان 
برلني(  االثقال  1936) رفع 

محمود حسن  
لندن(  الرومانية  )املصارعة 

عطية حمودة 
لندن ( االثقل  ) رفع 

محمد عثمان 
روما( الرومانية  ) املصارعة 

1948

1948

محمد رشوان 
اجنلوس  (  لوس  )اجلودو 

1984

محمد على رضا 
اثينا( ) املالكمة 

2004

كرم جابر 
لندن(  الرومانية  ) املصارعة 

2012

فريد سميكة  
امستردام( )الغطس 

1928

إبراهيم واصف 
برلني( االثقال  ) رفع 

1948

إبراهيم شمس 
لندن( االثقال  )رفع 

1948
إبراهيم عرابى 

لندن( الرومانية  ) املصارعة 

1952
عبد العال راشد 

هلسنكى( الرومانية  ) املصارعة 

عبد املنعم اجلندى)املالكمة روما(
1960

أحمد اسماعيل ) مالكمة اثينا(

20042004

تامر بيومى )التايكوندو اثينا (

هشام مصباح ) اجلودو بكني(
2008

2016

2016

1928

محمد ايهاب )رفع االثقال ريو دى جانيرو( 

فريد سميكة 
امستردام(  ) الغطس 

1960

عالء ابو القاسم 
لندن( )الشيش 

2012

2012

سارة احمد )رفع االثقال ريو دي جانيرو( 2016

هداية مالك ) التايكوندو  ريو دي جانيرو (

عبير عبد الرحمن 
لندن ( أثقال  )رفع 

1936

طارق يحى )رفع األثقال لندن (2012
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االسكواش املصرى
على عرش البطوالت العاملية

 

خطى االسكواش املصرى خطوات واسعة فى األعوام األخرية، واستطاع فى أواخر 2017 

‘‘أن يرتبع على عرش االسكواش العاملى سواًء كان ذلك على مستوى الرجال أو السيدات 34
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الثالثينيات  حقبة  اىل  الرياضة  بهذه  االهتمام  ويعود 
الفتاح  عبد  الدبلوماسى  خالل  من  العشرين  القرن  من 
عمرو باشا وحممود كريم وعبد الفتاح أبو طالب، الذين 
فازوا ببطولة بريطانيا املفتوحة أعرق بطوالت االسكواش 
العاملية، وفاز بها عبد الفتاح باشا عمرو ست مرات متتالية 
فى إجناز مل يكسره سوى الباكستانى جاهاجنري خان بعد 

واحد ومخسني عاما.
التسعينات  فى  االسكواش  برياضة  االهتمام  عاد  ثم 
بوصول أمحد برادة )املصنف الثانى عامليا( لنهائى بطولة 
العامل وتالها فوز عمرو شبانة بأربع بطوالت عامل، مرورا 
رامى  فوز  ثم  العاملى  للتصنيف  درويش  كريم  بصدارة 
عاشور بثالث بطوالت عامل وتصدره التصنيف العاملى أكثر 
2014 الذى كان مبثابة بداية  من مرة، حتى جاء عام 

اهليمنة املصرية احلقيقية على االسكواش العاملي.
فى 2014 فاز رامى عاشور ببطولة العامل على حساب 
للمرة  العاملى  التصنيف  تصدر  الذى  الشورجبي،  حممد 
أن  الوليلى  رنيم  استطاعت  كما   2014 وفى  األوىل، 
تقفز لصدارة التصنيف العاملى للسيدات للمرة األوىل فى 
تاريخ مصر، ليصبح املصنفان األوالن على مستوى الرجال 

والسيدات مصريني .
وشهد عام 2016 جناحا مبهرًا لالسكواش املصري، 
األوىل  للمرة  للسيدات  العامل  ببطولة  الشربينى  نور  بفوز 
فاز  كما  األوىل  بريطانيا  بطولة  وكذلك  مصر  تاريخ  فى 
سبع  أصل  من  متتالية  كربى  بطوالت  بست  الشورجبى 
بطوالت تقام على مدار املوسم فى إجناز تارخيي، ليتصدر 
احملرتفني  والالعبات  لالعبني  العاملى  التصنيف  الثنائى 

عامليا.
التصنيف الذى صدر فى شهر يونيو 2017 عن االحتاد 
املصرى لالسكواش عكس السيطرة املصرية على اللعبة ، 
الرجال  املصنفني  قائمة  ضمن  مصريني  ستة  بتواجد 
مسعد،  وعمر  الشورجبى  حممد  هم  األوائل،  العشرة 
ومروان الشورجبى ، كريم عبد اجلواد وعلى فرج وطارق 

مؤمن وفارس الدسوقى أفضل العب صاعد فى العامل .
ورنيم   ، الشربينى  نور  أتت  السيدات  مستوى  وعلى 

الوليلى ، ونوران جوهر وأمنية عبد القوى نور الطيب .

وفى عام 7 201 واصل أبطال مصر منفردين اهليمنة 
هلم  ودانت  العام  طوال  الكربى  العاملية  البطوالت  على 
أربعة  الكاملة  بالعالمة  الكربى  البطوالت  على  السيطرة 

بطوالت من أربعة.
حيث جنح حممد الشورجبى ورنيم الوليلى فى حتقيق 
لقب بطولة العامل للمرة األوىل فى تارخيهما والثامنة فى 
تاريخ الرجال والثالثة فى تاريخ السيدات ملصر، حافظت 
العام  طوال  العاملى  التصنيف  على صدارة  الشربينى  نور 
لتصبح ثانى العبة فى العامل تسيطر على التصنيف طوال 
العام بعد أسطورة اللعبة نيكول دافيد، كما حقق الزوجان 
أحد  املفتوحة  أمريكا  بطولة  لقب  الطيب  ونور  فرج  على 
البطوالت الكربى فى اللعبة ليصبحا أول زوجني فى التاريخ 

حيققا بطولة عاملية فى نفس اليوم.
هى  مصر  ان  هو  املصرى  االسكواش  مييز  ما  وأهم 
الالعبني  من  بها عدد ضخم  يوجد  التى  الوحيدة  الدولة 
ClassA، ثالث من أول 10 سيدات و6 من أول 10 

رجال .
اللعبة إن الالعب املصرى ميلك املوهبة  وجيمع خرباء 
امللعب  فى  بالذكاء  ويتميز  االسكواش.  لعبة  فى  الفطرية 
متاما مثل الالعب الربازيلى فى كرة القدم، وهناك ميزة 
التى  القتالية  الروح  وهى  املصرى  الالعب  فى  إضافية 
اللعبة  فى  للخيال  امتالكه  عن  فضال  نقطة  ألخر  يتحلى 
العمرية  الفئات  العديد من األبطال فى  كما متتلك مصر 

الصغرية.
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تزخر جدران املعابد املصرية جبداريات وصور ونقوش تربهن على ان احلضارة املصرية كانت 

الذهنية  او  اجلسدية  سواء  الرياضة  انواع  خمتلف  ومارست  عرفت  التى  احلضارات  اوىل  من 

والروحية عرب العصور وحتمل املعابد فى سقارة ، تل العمارنة بنى حسن – املنيا ، مقربة أبيدوس 

وغرب مدينة األقصر دالئل تعرب عن مدى إدراك املصرى القديم بأهمية الرياضة وفوائدها على 

اليت تشكل أساس كثري من  الرياضات  العديد من  القدماء  املصريون  والعقلوقد عرف  اجلسم 

بقرون  اإلغريق  قبل  املالكمة  رياضة  مارسوا  من  أول  فهم   ، حاليًا  املوجودة  الرياضية  االلعاب 

طويلة .

الرياضة في مصر القديمة
“الفراعنة”.. مارسوا الرياضة البدنية 

والذهنية ..ووضعوا اصولها 

‘‘
كرة  اخرتاع  أصحاب  ايضًا  هم  القدماء  املصريون 
اليد حيث تظهر نقوشها علي جدران مقابر”بين حسن “ 
مبحافظة املنيا ، واليت تظهر نقوشها ايضًا ان لعبة اهلوكي 
لعبة مصرية خالصة ، وكانت رياضة “العدو” معروفة يف 
أساسيًا  العدو شرطًا  الفرعون يف  كان جناح  مصر حيث 
لتولي احلكم لكي يثبت انه بصحة جيدة تؤهله الي حكم 

البالد ، وتظهر بعض النقوش باملقصورة احلمراء مبعبد 
حتشبسوت بالكرنك امللكة وهي تعدو ، كما ظهرت أشكال 
بتاح  مقربة  علي  والصبية  األطفال  بني  املصارعة  رياضة 
علي  املصارعة  رياضة  متثل  أخري  ونقوش  بسقارة  حتب 

جدران مقربة األمري “باكت” ببين حسن باملنيا .
رياضة  مبمارسة  مغرمني  القدماء  املصريون  وكان 
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السباحة فكانوا دائمًا خيرجون الي شاطئ النيل ملمارسة 
رياضة السباحة ، كما تعترب مصر القدمية هي اليت وضعت 
املرأة  ممارسة  وكذلك  اجلمباز  أللعاب  األولي  األصول 

املصرية القدمية أللعاب اجلمباز مبصاحبة املوسيقي.
املصرية  اآلثار  على  املنقوشة  الرسوم  سجلت  كما 
القدمية ممارسة رياضة الفروسية منها نقوش علي معبد 

رمسيس الثاني
كما تعكس بعض النقوش الفرعونية ان لعبة املبارزة ) 
الشيش حاليًا ( لعبة مصرية خالصة ، كما اهتم املصريون 
للدفاع عن الوطن ضد  الرماية كتدريب  القدماء برياضة 
الغزاة ، وعرف املصريون القدماء ايضًا كانت رياضة القفز 
العالي أو ما يسمي بالوثب العالي حيث تظهر مناظرها يف 
مقربة الوزير ) بتاح حتب ( املوجودة يف سقارة ، ومن بني 
الرياضات اليت تندرج حتت ألعاب القوي مصارعة الثريان 
وتعترب مصر القدمية أولي الشعوب اليت اجتهت أنظارها 
الي احليوان يف ممارسة الرياضة وهي بذلك تسبق مجيع 
األمم يف تلك الرياضيات فتظهر يف النقوش األثرية كيف 

حياول الفرعون ايقاع العجل ومصارعته .

PHOTO BY :ANTHONY OSMOND -EVANS

وكان من الطبيعي أن ميارس املصريون القدماء الذين 
عشقوا النيل ان ميارسو رياضة التجديف سواء يف نهر النيل 
أو البحار احمليطة مبصر وحتتفظ اآلثار املصرية بالعديد 
من  التجديف  رياضة  توضح  اليت  والنماذج  النقوش  من 
الدولة القدمية ومنها منظر اجملدافني من الدولة احلديثة.
عند  الرياضات  أهم  من  الصيد  رياضة  كانت  كما 
املصريني القدماء فكان املصريون القدماء خيرجون لصيد 
السباع والفيلة والثريان الوحشية واعتاد النبالء والعظماء 
الربدي  من  املصنوعة  الصغرية  القوارب  يركبوا  ان 
أسرهم  ومعهم  الدلتا  أحراش  الي  رحلة  يف  وخيرجون 

وخدمهم وذلك لصيد األمساك والطيور
وجبانب الرياضيات البدنية عرف املصري القديم نوعًا 
مدراك  تنمي  أن  شأنها  من  كان  اليت  الرياضة  من  آخر 
العقل واعمال الفكر ، ويعود فضل اخرتاع لعبة الشطرنج 
علي  الفرعونية  املقابر  يف  عثر  حيث  القدمية  مصر  الي 
جمموعة من أدوات اللعب اليت تتشابه يف اشكاهلا وطريقة 

لعبها مع هذه اللعبة .
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املوقع واملساحة ×
  تقع مجهورية مصر  العربية عند ملتقى قارات العامل 
القديم   أفريقيا – أسيا – أوروبا ، وتطل على حبرين 
هما البحر األمحر والبحر األبيض املتوسط ، وتشرف على 
أرضها  وعلى  العقبة،  وخليج  السويس  خليج  هما  خليجني 

جتري قناة السويس أحد املمرات املائية الدولية اهلامة.
وتقع مصر فلكيًا بني خطي عرض 22 °و 32 ° مشال 
خط االستواء، وبني خطي طول °24 و°37 شرقي خط 

تصوير : أحمد المغربى

قارة  من  الشرقي  الشمالي  الركن  فى  وتقع  جرينتش، 
جزيرة  شبه  هو  آسيا  قارة  يف  يقع  جزء  وبها  أفريقيا، 

سيناء، تبلغ مساحة مصر حوالي 1.002.000  كيلو 
مرت مربع وُتقسم مصر إدارًيا إىل 27 حمافظة، وتنقسم 
كل حمافظة بالتالي إىل عدد من املراكز واملدن واألحياء 

والقرى واجملتمعات العمرانية.

38

رسالة القاهرة



الطبيعة والتضاريس ×
على مظاهر السطح يف مصر طابع االستواء.ونهر النيل 
يشق  أرض مصر من اجلنوب إىل الشمال ، حاماًل  احلياة 
والنماء ألرض مصر، اليت شيدت على ضفافه حضارات 
مصر املتعاقبة ، وهو ماجعل معظم السكان يرتكزون  يف 
العالي  السد   مشروع  إقامة  كما متت  النيل.  ودلتا  وادي 
على مياهه حلماية مصر من الفيضانات العالية اليت كانت 
تغرق مساحات واسعة من األراضي، أو تضيع دون استفادة 
منها يف البحر املتوسط ، ويعترب هذا املشروع إحدى مثار  

التعاون املصري الروسي .

العملة ×
 = دوالر   1  ( الرمسية  العملة  هو  املصري  اجلنيه 

17.60 جنيه ( / 2018م

املناخ ×
مبناخ  املتميز،  اجلغرافى  موقعها  نتيجة  مصر  تتمتع 

معتدل طوال العام، دافئ شتاًء ومعتدل صيفًا، 
ويبغ متوسط درجات احلرارة فى مصر فى شهر يناير 
يوليو  شهر  مئوية(  درجة  والعظمى24  )الٌصغرى11 
فى  مئوية(  درجة  درجة   35 والعظمى  )الصغرى25 

املتوسط.

اللغة الرمسية ×
انتشار  إىل  باإلضافة  الرمسية  اللغة  العربية هى  اللغة 

اإلجنليزية والفرنسية. 

العيد القومى ×
 23 ثورة  ويوافق ذكرى  والذى  يوليو من كل عام   23

يوليو 1952.

العملة ×
 = دوالر   1  ( الرمسية  العملة  هو  املصرى  اجلنيه 

17.60 جنيه ( / 2018م

 علم مصر ×
يتكون علم مجهورية مصر العربية من  ثالثة مستطيالت 
ثم  األمحر،   باللون  العلوى  املستطيل  متساوية،  عرضية 
األدنى   واملستطيل  األبيض،  باللون  األوسط  املستطيل 
باللون األسود، ويتوسط العلم شعار النسر باللون الذهيب.
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قناة السويس

العاصمة ×
العربية،  مصر  مجهورية  عاصمة  هى  القاهرة   مدينة 
وُتعد أكرب مدينة فى العامل العربى وأفريقيا من حيث عدد 
السكان حنو )عشرة ماليني نسمة (، وهى مدينة عريقة 
أكثر  قبل  وُشيدت  العامل،  عواصم  بني  بارزة  مكانة  ذات 
الكربى هى مركز احلكم  القاهرة  ومدينة  الف عام،  من 
برج  وأبو اهلول،  األهرامات  أبرز معاملها  ومن  فى مصر، 
وجامع  االزهر،  اجلامع  الدين،  صالح  قلعة  القاهرة، 
السلطان حسن، حصن بابليون  واملتحف املصرى واملتحف 

اإلسالمى،  واملتحف القبطى .. وغريهم

املدن الرئيسية ×
السويس،،  بورسعيد،  اإلسكندرية،  القاهرة،اجليزة،  
األقصر، ، أسوان، الغردقة، شرم الشيخ، مطروح، مرسى 

علم .

قناة السويس ×
بالبحر  األمحر  البحر  تربط  التى  السويس  قناة  تعترب 
املتوسط والتى حفرها املصريون فى منتصف القرن التاسع 
عشر واحدًة من أهّم القنوات املائية فى العامل كله،  ومت 
نوفمرب   17 فى  إمساعيل  اخلديوى  عهد  فى  افتتاحها  
من  تعرب  التى  العاملية  التجارة  حجم  ويرتاوح   ،1869
خالل هذه القناة ما بني -%8 %12 تقريبًا من إمجاىل 
مشاريع  عدة  شقها  منذ  القناة  وعرفت  العاملية،  التجارة 
لتوسيعها السيتيعاب حركة التجارة العاملية التى متر منها، 
وكان أحدث هذه املشروعات افتتاح قناة السويس اجلديدة 
الستيعاب حركة السفن فى االجتاهني مشاال وجنوبا وكان 

ذلك فى 6 أغسطس 2015.

السكان ×
 104.2  (  2017 الحصاء  طبقًا  السكان  عدد  بلغ 

مليون نسمة (
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التاريخ ×
ُتعد مصر من أقدم احلضارات بالعامل التى ظهرت قبل 
البدائية  الشعوب  استوطنتها  التاريخ، حيث  وتدوين  كتابة 
 ( القديم  احلجرى  العصر  أواخر  إىل  تعود  القدم  منذ 
ترجع  التى  الفرتة  وفى  امليالد،  قبل  عام  آالف   110(
إىل 5500  اهتدى اإلنسان املصرى إىل الزراعة، وأنتج 
احلبوب، واستأنس احليوان وعاش حياة االستقرار والنظام 

وأقام املساكن فظهرت التجمعات السكانية .
يبدأ تاريخ مصر القدمية من عام 3150 ق.م، عندما 
ونشأة  والسفلى  العليا  مصر  نارمر(   ( مينا  امللك  وحد 
من  سلسلة  تارخييًا  ضمت  األوىل،  الفرعونية  األسرة 

املمالك املستقرة سياسيًا.
القدمية  الفرعونية  املصرية  احلضارة  أضافت  وقد    
الكثري إىل الرتاث اإلنسانى العاملي؛ فقد شهد وادى النيل 
إنشاء أول سلطة مركزية فى التاريخ، واملساهمة فى ابتكار 
عديد من العلوم منها احلساب واهلندسة والطب والفلك، 
عصر  من  بدءأ  والفنون  التقويم،  و  املعادن  واستخراج 
بالدولة  وانتهاًء  الوسطى  بالدولة  مرورًا  األهرامات،  بناة 

احلديثة التى تعد أقوى وأزهى عصور مصر القدمية .
نهضة  مصر  عرفت   والرومانى  اليونانى  العصر  وفى 
وصناعيًا   زراعيًا  وازدهارًا  وحضارية  وثقافية  عمرانية 
أكرب  “اإلسكندرية”  آنذاك  املصرية  العاصمة  وأصبحت 
ومع  املتوسط،  البحر  شرق  فى  وصناعى  جتارى  مركز 
بروح  القبطية  العمارة  نهضت  اىل مصر  املسيحية  دخول 
فى  شيدت  التى  الكنائس  وُتعد  القديم،  الفرعونى  الفن 

القرن اخلامس امليالدى منوذجًا للعمارة والفن القبطى .
 وبعد الفتح االسالمى ملصر اصبحت مصر اهم واليات 
انتهاء   وحتى  األموية  الدولة  من  اإلسالمية  دولة اخلالفة 

الدولة العثمانية.
 ثم كان تأسيس الدولة املصرية احلديثة فى عهد “حممد 
علي”  الذى توىل حكم مصر فى 1805، ثم قيام ثورة 
اجلمهورية  وتأسيس  امللكى  النظام  وإلغاء   1952 يوليو 

عام 1953.
البالد  شهدت  والستينيات  اخلمسينيات  عقدى  وخالل 
من  جديدة  مرحلًة  الناصر  عبد  مجال  الرئيس  مع 

االنطالق الوطنى فى كافة اجملاالت  بالتزامن مع تصاعد 
الدور املصرى إقليميا ودوليا،

ومع انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيسا للبالد 
تنموية شاملة  2014 شرعت مصر فى عملية  يونيو  فى 
اكتسبت زمخًا كبريًا من خالل املشروعات الوطنية الكربى 

التى تشمل جماالت الزراعة والصناعة والعمران.

النظام السياسى ×
من  أكثر  منذ  متطورًا  سياسيًا  نظامًا  مصر  عرفت   
150 عامًا مبؤسساته احلديثة من دستور وحكومة وبرملان 

وتنظيم إدارى.

الدستور ×
يبدأ تاريخ الدساتري املصرية منذ أول دستور عرفته عام  
1882، اال ان اول دستور من الناحية الفعلية هو  دستور  
عام 1923 الذي انعقد وفقه أول برملان مصري يف 15 

مارس سنة 1924.
يقوم   ،2014 فى  الصادر  املصرى  للدستور  وطبقا 
النظام السياسى على أساس التعددية السياسية واحلزبية، 
والتداول السلمى للسلطة، والفصل بني السلطات، والتوازن 
حقوق  واحرتام  السلطة،  مع  املسئولية  وتالزم  بينهما، 
ميارسها  وحده،  للشعب  والسيادة  وحرياته،  اإٍلنسان 
الوطنية  وحدته  ويصون  السلطات،  مصدر  وهو  وحيميها، 
التى تقوم على مبادئ املساواة والعدل وتكافؤ الفرص بني 

مجيع املواطنني.

السلطة التنفيذية: ×
رئيس اجلمهورية

السلطة  ورئيس  الدولة  رئيس  هو  اجلمهورية  رئيس 
رئيس  وُينتخب  الدستور  بأحكام  ويلتزم  التنفيذية، 
العام  االقرتاع  طريق  عن  سنوات  أربع  ملدة  اجلمهورية 

السرى املباشر .
والرئيس احلاىل  جلمهورية مصر العربية  هو الرئيس 
يونيو   8 منذ  منصبه  توىل  الذى  السيسى  الفتاح  عبد 
حرة  انتخابات  خالل  من  انتخابه  أعيد  وقد   ،2014
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المحكمة الدستورية العليا

وملدة   2018 يونيو   8 من  اعتبارَا  ثانية  لفرتة  مباشرة 
أربع سنوات.

احلكومة
للدولة،  العليا  واإلدارية  التنفيذية  اهليئة  هى  احلكومة 
ونوابه،  الوزراء،  رئيس جملس  من  للدستور  وفقًا  وتتكون 
رئاسة  الوزراء  جملس  رئيس  ويتوىل  ونوابهم،  والوزراء، 
أداء  فى  ويوجهها  أعماهلا،  على  ويشرف  احلكومة، 

اختصاصاتها.
ومبوجب الدستور يكلف رئيس اجلمهورية رئيًسا جمللس 
الوزراء، بتشكيل احلكومة ويعرض برناجمه على الربملان، 

للحصول على ثقة أغلبية أعضائه.

السلطة التشريعية ×
الربملان "جملس النواب"

منذ  احلديث  مبفهومها  الربملانية  احلياة  مصر  عرفت 
وبعد عدة جمالس استشارية مت  150عامًا،  مايزيد عن 

تكوين أول برملان مصرى فى العصر احلديث هو  )جملس 
شورى القوانني( عام 1866، ويبلغ عدد أعضاء  الربملان 
  89 نائبًا  منهم    596  ،2015 املصرى املنتخب عام 

من النساء و 185 من الشباب .

السلطة القضائية ×
عرفت مصر النظم احلديثة فى التنظيم القضائى منذ 
املصرية،  احلكم  مؤسسات  كسائر  عشر،  التاسع  القرن 
العادي،  القضاء  قسمني:  إىل  املصرى  القضاء  وينقسم 
هى حمكمة  مصر  فى  العليا  واحملكمة  اإلداري،  والقضاء 
النقض وهى أعلى حمكمة فى مصر، كما توجد احملكمة 

الدستورية العليا التى تفصل فى دستورية القوانني .

األحزاب السياسية ×
مصر  تاريخ  فى  عميقة  جذور  السياسية  لألحزاب 
عشر،ومت  التاسع  القرن  نهاية  مع  ظهرت  حيث  احلديث، 
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مجلس النواب 

الرئيس عبد الفتاح السيسى 
أمام الجمعية العامة لألمم المتحدة   

فى  احلديث  باملفهوم  سياسى  حزب  أول  عن  اإلعالن 
الزعيم  أسسه  الذى  الوطنى  احلزب  وهو   ،1907 عام 

مصطفى كامل .
وقد حدد الدستور املصرى كيفية إنشاء األحزاب حيث 
أكد أن للمواطنني حق تكوين األحزاب السياسية، مبجرد 
إخطار السلطات املعنية بذلك، وال جيوز حل األحزاب إال 
حبكم قضائى، وفى مصر اكثر من )100( حزب سياسى 

من خمتلف االجتاهات متارس نشاطها بكل حرية .

السياسة اخلارجية املصرية ×
فى   املصرية  اخلارجية  السياسة  مبادىء  أهم  تتمثل 
دعم السالم واالستقرار فى احمليط اإلقليمى والدولي، و 
دعم مبدأ االحرتام املتبادل بني الدول، والتمسك مببادئ 
دور  ودعم  واملواثيق،  العهود  واحرتام  الدولي،  القانون 
وكذلك  الدول،  بني  التضامن  وتعزيز  الدولية  املنظمات 
تلتزم  الدولية، كما  للعالقات  االقتصادى  بالبعد  االهتمام 
عدم  مبدأ  على  ترتكز  متوازنة  خارجية  بسياسة  مصر 
باألهداف  وترتبط  للغري،  الداخلية  الشئون  فى  التدخل 
واملصاحل االسرتاتيجية فى إطار استقالل القرار املصرى  
إجناز  لضمان  املصرية  اخلارجية  السياسة  تسعى  كما 
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حقل غاز طبيعى

املصرية  واملصاحل  املصرى  القومى  األمن  محاية  أهداف 
العليا، وحتقيق التنمية الشاملة بأبعادها املختلفة، وتعزيز 
مقومات األمن واالستقرار والتنمية فى القارة االفريقية، 
الشرق األوسط،  العادل فى منطقة  السالم  والسعى حنو 
من  خالية  منطقة  إىل  األوسط  الشرق  لتحويل  والسعى 
املستوى  على  اإلرهاب  ومواجهة  الشامل،  الدمار  أسلحة 

الدوىل  باتباع اسرتاتيجية شاملة .
العربية  الدول  جلامعة  املؤسسني  األعضاء  من  ومصر 
مؤسس  عضو  هى  كذلك  هلا،  الرئيسى  املقر  بها  ويوجد 
باإلضافة إىل عضويتها   ،1945 منذ  املتحدة  األمم  فى 
باالحتاد األفريقى الذى ساهمت فى إنشائه، و العديد من 
االحتادات واملنظمات الدولية، ولديها عالقات دبلوماسية 

مع أغلب دول العامل.

االقتصاد املصري: ×
منطقة  دول  اقتصاديات  أكثر  من  املصرى  االقتصاد 
الشرق األوسط  وافريقيا الواعدة تنوعًا، فهو يرتكز على 
والسياحة  والصناعة  الزراعة  فى  تتمثل  خمتلفة  دعامات 

واخلدمات بنسب متقاربة.
القومى   الدخل  موارد  اهم  أحد  الزراعى  القطاع  ويعد 
وتبلغ مساحة  بالزراعة،  ارتبطت مصر وحضارتها  حيث  
فى  ويعمل  فــدان،  ماليني   10 حنو  الزراعية  الرقعة 
كما  العمل،  قوة  إمجاىل  من   %  30 حنو  القطاع  هذا 
اإلمجالي،  احمللى  الناتج  من   %  14.8 بنحو  يسهم 
وتسهم الصادرات الزراعية حبواىل 20 % من إمجاىل 

الصادرات السلعية.
مثل  الصناعات  من  الكثري  املصريني  قدماء  عرف 
استخراج املعادن  كالنحاس والذهب والفضة وتصنيعها، 
واملعدات  الزراعية  واألدوات  اآلالت  صناعة  عرفوا  كذلك 
مع  الصناعات  هذه  واستمرت  السفن،  وبناء  احلربية 

تطورها حسب كل حقبة.
باشا  على  حممد  بدأ  عشر،  التاسع  القرن  بداية  ومع 
صناعات  فأدخل  كبرية  صناعية  سياسة  إرساء  فى 
احلربية؛  والصناعات  املنسوجات  بصناعة  جديدة،واهتم 

وأقام ترسانة لصناعات السفن.

بعد ثورة 1952 بدأت الدولة فى االهتمام بالصناعات 
الثقيلة مثل صناعة احلديد والصلب والصناعات التعدينية 
فى  التوسع  جبانب  الكيماوية  والصناعات  والبرتولية 

صناعات الغزل والنسيج والصناعات الغذائية.
وميثل قطاع الصناعة فى مصر فى الوقت الراهن أحد 
القطاعات األكثر تنوعا،ويشمل صناعات النسيج واألغذية 
الطاقة،   و صناعة  الثقيلة  واملركبات  السيارات  وصناعات 
الناتج  من   20% بـحواىل  الصناعة  قطاع  يساهم   كما 
احمللى اإلمجاىل وتعمل الدولة على رفع القدرة التنافسية 
التيسريات،  العديد من  املستثمرين  ومنح  املصرى  للمنتج 
تتوافر فى مصر شبكة مواصالت متنوعة تسهل نقل  كما 

السلع واملنتجات إىل األسواق احمللية والعاملية
كما متتلك مصر كميات هائلة من الثروات الطبيعية مثل 
األحجار  وكذلك  والفوسفات،  واملنجنيز  والذهب  احلديد 
ورمل  واحلجر اجلريى  والرخام  والبازلت  اجلرانيت  مثل: 
الطبيعى  والغاز  والبرتول  الفحم  إىل  باإلضافة  الزجاج، 
الذى اكتشفت كميات كبرية منه فى املياه املصرية بالبحر 

املتوسط بدءا من عام 2016.
السياحة فى مصر فتعد عنصرًا مهمًا من عناصر  أما 
النشاط االقتصادى والدخل القومى، نظرًا ملا متتلكه مصر 
من موقع جغرافى فريد، وطقس معتدل على مدار العام، 
وثروات وكنوز أثرية تعكس عمق ومتيز حضارتها على مر 
العصور تشكل متحفًا مفتوحًا، فضاًل عن متتعها بشواطئ 
التسهيالت  كافة  بتقديم  الدولة  عنيت  اجلمال،  رائعة 
قطاعات  أهم  من  السياحة  تعترب  كما  بها،  لالستثمار 
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جامعة القاهرة

الدولة توفريا لفرص العمل حيث تصل نسبة الذين يعملون 
حواىل  إىل  مباشرة  غري  أو  مباشرة  بصورة  سواء  بها 

%14 من إمجاىل قوة العمل فى الدولة.
إصالحية  سياسات  مصُر  اتبعت   2014 عام  ومنُذ 
والتوسع  والتدرج فى خططها،  التنوع  تعتمُد على  هيكلية، 
التنموية  واملشروعات  األساسية  البنية  مشروعات  فى 
واللوجستية  والصناعية  الزراعية  اجملاالت  فى  الكربى 
متهَد  أن  شأنها  من  والتى  وغريها،  واملالحية  والتجارية 
الطريَق أمام االستثمار األجنبى املباشر، وخلق املزيد من 
فرص العمل وتنشيط احلياة االقتصادية وحتسني اخلدمات 
العامة مع مراعاة البعد البيئى فى هذه املشروعات للتوافق 
فى  مصُر  وضعتها  التى  املستدامة  التنمية  أهداف  مع 
أساسية  حمطة  وهى   2030 لعام  االسرتاتيجية  رؤيتها 
احلاضر  تربط  مصر  فى  الشاملة  التنمية  مسرية  فى 
العريقة،  املصرية  احلضارة  إجنازات  وتستلهم  باملستقبل 
لتبنى مسرية تنموية واضحة لوطن متقدم ومزدهر تسوده 
العدالة االقتصادية واالجتماعية،وبدأت هذه اجلهود تؤتى 
عن  لتزيد  االقتصادى  النمو  معدالت  ارتفاع  مثل  مثارها 
%5 عام 2017-2016مقارنًة بـ %2 خالل الفرتة 

اىل  بها  الوصول  املستهدف  ومن   ،2011-2013 من 
معدالت أعلى فى السنوات التالية.

التعليم ×
وسجلوا  والتعليم،  بالعلم  القدماء  املصريون  اهتم 
 . العريق  وتراثهم  القدمية  لغتهم  طريق  عن  حضارتهم 
أدخل  م   1805 عام  مصر  ُحكم  على  توىل حممد  ومع 
البشرى  الطب  مدرسة  فأنشأ  احلديث،  التعليمى  النظام 
وازداد  واأللسن،  اإلدارة  ومدرسة  املهندسخانة  ومدرسة 
االهتمام بالتعليم وأرسلت البعثات إىل أوروبا، ومت انشاء 
"اجلامعة املصرية" عام 1925م  ثم تواىل بعد ذلك 
انشاء اجلامعات املصرية .. باإلضافة إىل جامعة األزهر 
التى يعود التعليم بها اىل اكثر من 1000 عام. وقد بلغ 
  2018 عام  فى  جامعة   24 احلكومية  اجلامعات  عدد 
الطلبة  عدد  بلغ  فيما  خاصة،  جامعة   26 إىل  باالضافة 

املقيدين فى املرحلة اجلامعية 2.7 مليون طالب
نسبة  بتخصيص  الدولة  دستور مصر)2014(  وألزم 
من اإلنفاق احلكومى التقل عن  %4 من الناتج القومى 

اإلمجاىل لإلنفاق على التعليم.
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املرأة ×
توىل الدولة فى مصر اهتمامًا  لتمكني املرأة واالرتقاء 
تكفل  أن  على  الدستور  وأكد  اجملاالت،  شتى  فى  بدورها 
الدولة حتقيق املساواة بني املرأة والرجل فى مجيع احلقوق 

املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية.
حقوقها  كافة  على   املصرية  املرأة  حصول  وكان 
لتمتعها  بداية  العشرين  القرن  مخسينايت  فى  السياسية 
الوظائف  تقلد  فى  احلق  مثل  األخرى  احلقوق  من  مبزيد 
العامة والعليا، وفى االعرتاف بها كقوة انتاجية على قدم 
املساواة مع الرجل، وقد توج هذا التطور بتعيني أول وزيرة 

إسناد  التاريخ  ذلك  منذ  واستمر   1962 عام  فى مصر 
مناصب وزارية للمرأة فى مجيع احلكومات املصرية  حتى 
وصل عددهن فى احلكومة عام 2018 ) 6 ( وزيرات، 
ميثلن 20 % من احلقائب الوزارة فى احلكومة املصرية، 
كما تشغل املراة املصرية 89 مقعدًا بالربملان )-2015
2020(، كما مت تعيني أول امرأة  مستشارًا  لألمن القومى 
لرئيس اجلمهورية،  فضال عن ترسخ متثيلها فى املؤسسات 
السلك  وفى  واإلعالمية،   واحلزبية  والسياسية  التشريعية 

الدبلوماسى والقنصلى واجلهاز االدارى  للدولة .
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 أجيال متعاقبة من املبدعني واألدباء يف كل فنون األدب يف مصر
من  خمتلفة  أنواعًا  القدماء  املصريون  عرف 
املوسيقى  فنون  فى  فربعوا  واألداب،  الفنون 
والنحت والرسم، ومازالت اثار هذه الفنون باقية 
اليت  القصص  هناك  كانت  كما  اليوم،  إىل 
أو  للتسلية  املصريني  قدماء  رواها 
أخالقية،   حكمة  مضمون  إليصال 
تأثر  فقد  القبطي  األدب  أما 
كثريا باألدب اليوناني، ومع دخول 
اإلسالم مصر ازدهرت احلركة 
بأمر  واالهتمام  األدبية 
وازدهر  والكتب،  املكتبات 

الثقافة املصرية

األدب  ازدهر  احلديث  العصر  ويف  والشعر،  الفين  النثر 
القصصي من رواية وقصة قصرية بشكل كبري، وامتألت 
ساحة األدب بالعديد من األدباء الذين نالوا شهرة عاملية 
واسعة، ومنهم الكاتب الروائي جنيب حمفوظ والذي حصل 
على جائزة نوبل يف األدب عام 1988، و توفيق احلكيم 
طه  الدكتور  العربي  األدب  وعميد  القدوس  عبد  وإحسان 
أمري  كان  الشعر  جمال  ويف   ، العقاد  وعباس   ، حسني 
الشعراء أمحد شوقى وحافظ ابراهيم وفى جمال الفنون 
التشكيلية حممود سعيد والنحات حممود خمتار وكثريون 

غريهم.
 وفى جمال املوسيقى والغناء أحدث سيد درويش نقلة 
مهمة فى حتديث املوسيقى العربية مما خلق مناخا أفـرز 
أمثال حممد عبدالوهاب  العربى  الغناء  أعالمًا فى فنون 

وأم كلثوم وعبداحلليم حافظ وغريهم.
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دار االوبرا املصرية ×
دار االوبرا املصرية ×

مت افتتاح اول دار لألوبرا فى مصر عام1869،حيث أقيم عليها حفل افتتاح قناة السويس، وكانت األوىل فى قارة 
أفريقيا واعترب مسرحها واحدًا من أوسع مسارح العامل رقعة واستعدادا وفخامة آنذاك، ثم مت افتتاح املركز الثقافى 
القومى )دار األوبرا املصرية( احلديثة أحد أهم املنارات الثقافية فى مصر، فى عام 1988، ومنذ ان مت افتتاحها وهى 
تقدم الفنون الرفيعة واألنشطة االبداعية املختلفة التى تستمتع بها كل فئات الشعب املصرى والشعوب العربية وزوار مصر 

من السياح.
باليه القاهرة ×

ييسجل التاريخ أن الفراعنة هم أول من صنعوا الدراما الراقصة التى حتكى بالرقص قصصًا وحكايات ومعان , والتى 
ُتعد الفكرة األوىل للرقص التعبريى أو الباليه الذى نعرفه اليوم،  وقد جتلى ذلك فى نقوش األسرة اخلامسة 2500 ق 
م والتى اوضحت حنتًا لنساء يرقصن فى مجاعات منتظمة تشبه متامًا ما نراه فى أحدث أنواع رقصات الباليه احلاىل.

فى بداية الستينيات من القرن العشرين مت انشاء العديد من الفرق الفنية، وكان من بينها فرقة باليه القاهرة التى 
انشئت عام 1966، حيث تقدم عروضًا بصفة منتظمة على مسارح دار األوبرا املصرية وكذلك العديد من العواصم 

العربية والعاملية .
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املسرح املصري ×
عرف املصريون القدماء فن املسرح حيث تدل النقوش 
عنصر  وجود  على  املعابد،  جدران  على  اكتشفت  اليت 
الدينية وخاصة  القائم على األساطري  الدراما يف املسرح 
أسطورة “إيزيس وأوزوريس ” إله اخلري يف صراعه مع إله 
الشر“ست ”  وهو ما يصلح مضمونا للفن املسرحي، ولكنه 
مل يأخذ شكل الصورة املسرحية كما ظهرت عند اليونان .

وعرفت مصر فن املسرح مبفهومه احلديث منذ بداية القرن 
طابع  املصري  املسرح  على  يغلب  كان  حيث  عشر  التاسع 
حقق  ثم  العشرين،   القرن  بداية  حتى  والغناء  التطريب 
املسرحية  التليفزيون  فرق  بظهور  طفرة  املصري  املسرح 
ارتبط  واقعية  مسرحية  نهضة  مثلت  اليت  الستينييات  يف 
بها اجلمهور املصري والعربي،ومازالت متواصلة،  وبرز يف 
مصر كتاب بارعون يف الكتابة للمسرح وخمرجون وممثلون 
تستضيف  كما  املسرحي،  العمل  كل جماالت  ومبدعون يف 
مصر مهرجانات اقليمية ودولية مسرحية عديدة.                                                                                                

السينمــا فى مـصــــر ×
السينما  بدء صناعة  مع  بالسينما  بدأت عالقة مصر   
مصر  فى  سينمائى  عرض  أول  ُقدم  فقد  العامل،  فى 
فى  عرض  وتبعه   ،1896 عام  يناير  فى  باإلسكندرية 
القاهرة فى نفس الشهر، وذلك بعد أيام من أول عرض 
سينمائى فى العامل الذى كان فى باريس فى ديسمرب عام 
1895.  وقد ُعرض أول فيلم مصرى ناطق عام 1932 
وفى عام 1935 تأسس ستديو مصر والذى كان مبثابة 

قاعدة لبداية نهضة سينمائية حقيقية فى مصر.
أكثر  املصرية  السينما  أصبحت  التالية  العقود  فى 
اوسع  شكل  على  املصرى  الفيلم  انتشار  وبدأ  ازدهارًا، 
فى  قومية  صناعة  السينما  وأصبحت  العربية؛  الدول  فى 

البالد، وازداد عدد دور العرض السينمائي.
وعلى مدى أكثر من مائة عام قدمت السينما املصرية 
املصريني  الفنانني  أبرز  ومن  فيلم،  آالف  أربعة  من  أكثر 
الشريف  عمر  الفنان  عامليًا  واسعة  شهرة  حققوا  الذين 
جلوب،  جولدن  جوائز  بثالثة  وفاز  لألوسكار  رشح  الذى 
ومن األمساء الالمعة فى اإلخراج صالح أبوسيف ويوسف 
والعاملية  املصرية  األفالم  من  العديد  قدم  الذى  شاهني 
وحاز على العديد من اجلوائز العاملية و املخرج شادى عبد 
السالم الذى أثار دهشة العامل الغربى عندما قدم فيلمه 

الشهري " املومياء " عام 1969.
العامل  فى  الريادة  موقع  املصرية  للسينما  ومازال 

مصرية  ومدن  القاهرة  وتستضيف  وافريقيا،  العربى 
اخرى مهرجانات عربية واقليمية ودولية للسينما اشهرها 
بانتظام  يعقد  الذى  الدوىل  السينمائى  القاهرة  مهرجان 

منذ عام 1976 .
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آثار وسياحة
شاهدة  األثرية  املناطق  من  العديد  مصر  أرض  على  تنتشر 
على تعاقب حضارات عظيمة عرب خمتلف العصور التارخيية؛ 
الرومانية  واليونانية  القدمية  الفرعونية  املصرية   اآلثار  فمن 
والقبطية واإلسالمية حتى آثار العصر احلديث تتنوع املفردات 
ومسالت،  ومقابر،  للعبادة،  دور  بني  ما  والفنية  املعمارية 

وقصور، حيمل كل منها طابعه املميز ومجالياته.
التى  أهرامات اجليزة   الفرعونية  االثرية  املعامل   ومن أشهر 
أبو  ومتثال  القديم  العامل  فى  السبع  الدنيا  عجائب  من  تعد 

اهلول ، ومعبد الكرنك ووادى امللوك  يف  األقصر.
القدمية  احلضارية  املعامل  من  كنوزآ  األسكندرية  كماتضم 
الفرعونية  واألثار  واملتاحف  والقالع  والكنائس  املساجد  منها 
القصور  اىل  باإلضافة  واإلسالمية  واإلغريقية  واليونانية 
الفخمة واحلدائق الغناء و األسواق القدمية ، ويف سيناء يوجد  
دير سانت كاترين  والذي يعد  أحد أقدم األديرة فى العامل 



بالقرب من جبل موسى.  ويف سوهاج يوجد معبد  أبيدوس فيما 
تضم مدينة املنيا مقابر تّل العمارنة، ، وجبانة بين حسن، ويف 
أسوان معبد فيلة و جزيرة أمون و معبد كوم أمبو ومعبد إدفو و 

دير األنبا مسعان والسد العاىل ، ومعبد ابو مسبل.
كما  احتضنت مصر العائلة املقدسة ) السيدة العذراء والسيد 
املسيح طفاًل ( عندما جلأت إىل األراضى املصرية هربًا من 
شهرًا  ثالثني  من  ألكثر  استمرت  رحلة  فى  الرومان،  بطش 
وأهم  مصر،  فى  واألحناء  املواقع  من  الكثري  خالهلا  جابت 
املعامل القبطية مبصر، ترتكز فى منطقة حصن بابليون ويقع 
بداخله املتحف القبطى وست كنائس قبطية ودير، كما تنتشر 

اثار قبطية اخري يف الفيوم ، واملنيا ، واسيوط والواحات ، كم 
األديرة  العديد من  االولي  املسيحية  العصور  الرهبان يف  أقام 

والكنائس فى أودية سيناء ومن اشهرها دير سانت كاترين .
االثرية االسالمية مثل حي  املعامل  القاهرة اشهر  ، وحتتضن 
خان اخلليلى وبالقرب منه اجلامع األزهر والذى يرجع عمره 
اىل أكثر من ألف عام وكذلك قلعة صالح الدين ومسجد حممد 
علي ومسجد ابن طولون ومسجد السلطان حسن وشارع املعز 
لدين اهلل الفاطمي ، وكذلك ابواب القاهرة ومنها باب زويلة ، 
باإلضافة اىل عدد كبري من املساجد التى تظهر روعة املعمار 

فى العصر الفاطمي وااليوبي واململوكي .



متتلك مصر مقومات سياحية تضعها على اخلريطة العاملية للسياحة ،وقد اضاف اكتشاف 

آثار الفراعنة سحرا وجذبًا خاصا اىل مصر جبانب ما بها من آثار دينية وحضارية فريدة، 

وشتاًء،  صيفًا  املعتدل  ومناخها  العامل  وسط  جغرافى  موقع  من  به  تتمتع  ما  إىل  إضافة 

وسواحلها السهلة املمتدة ، وهو ماجعل املنتج السياحي املصري متنوعا .

السياحة الثقافية ×
عصور  حضارة  عن  تعرب  اليت  اآلثار  معاملها  ابرز  ومن 
عديدة ومنها أهرامات اجليزة وأبو اهلول ومنطقة سقارة 
وعمود  الرومانية  واحلمامات  الروماني  واملسرح  باجليزة، 
تضم  اليت  األقصر  مدينة  واثار   ، باإلسكندرية  السواري 
عاصمة  تعد  القاهرة  أن  اىل  اضافة   ، العامل  آثار  ثلث 
تنتشر  و  العربية،  الشعوب  لكل  احلديثة  والثقافة  الفنون 
املتاحف يف عدد من املدن املصرية مثل: املتحف املصري 

السياحة يف مصر ×

‘‘
املنيل  وقصر  اجلوهرة  وقصر  اإلسالمي  الفن  ومتحف 
واملتحف اليوناني الروماني ومتحف النوبة ومتحف الفنون 
واملتحف  الزراعي  واملتحف  القبطي  واملتحف  اجلميلة 
انشاء  حاليا  وجيري  العسكري  العلمني  ومتحف  احلربي 
املتحف املصري الكبري بالقرب من اهرامات اجليزة ليكون 
اكرب متحف يف العامل يضم االثار املصرية ويستوعب حنو 

5 مليون زائرًا سنويًا.
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سياحة الشواطئ ×
املتوسط  البحرين  على  خالبة  بشواطئ  مصر  تتمتع 
املتعة  توفر  عديدة  وجبلية  صحراوية  ومناطق  واألمحر، 
متتاز  كما  السفاري،  رحالت  هواة  للسياح  واملغامرات 
منطقة الساحل الشمالي علي البحر املتوسط؛ بكثرة قراها 
السياحية، فضال عن النزهات النيلية بالبواخر والفنادق 
وأسوان  األقصر  إىل  القاهرة  من  تسري  واليت  العائمة 
والعكس مرورًا بكافة مدن الصعيد املطلة على نهر النيل، 
واقيمت على شواطئ البحر االمحر العديد من املنتجعات 
علم  ومرسى  والغردقة  الشيخ  شرم  يف  الراقية  السياحية 
الغوص  مراكز  أكرب  من  الشيخ  شرم  مدينة  تعد  كما   ،
و  امللونة  املرجانية  والشعاب  الصافية  باملياه  العامل،  يف 
البحرية  بالرياضات  القيام  َسهل  النادرة، مما  األمساك 
وطابا  ونويبع  ودهب  الشيخ  شرم  يف  والغطس  كالغوص 

ورأس سدر.
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