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عيل فرج ونور الطيب قصة صنعت انجازا مرصيا تاريخيا 
لالسكواش يف أمريكا

شباب العالم يتحاور ىف رشم الشيخ

 بنك أوف نيويورك: 
مرص حققت تقدما ملموسا يف اإلصالح االقتصادي 

الفاتيكان يعتمد مسار رحلة العائلة املقدسة ملرص 

مرص وفرنسا نقله نوعية من العالقات الثنائية

السيىس يكرم عدداً من املشاركني ىف منتدى شباب العالم
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رسائل سالم وحمبة من مصر إىل العامل
االفتتاحية

مجموعة من رسائل السالم واملحبة أرسلتها مرص اىل العالم من خالل موضوعات هذا العدد من رسالة 

القاهرة .. الرسالة األوىل كانت من مدينة السالم رشم الشيخ التى استضافت  فعاليات منتدى شباب 

العالم الذى عقد تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيىس ، خالل الفرتة من  4-10 نوفمرب 2017 

ليضع  خريطة سالم جديدة نحو عالم أفضل يسوده السالم والحوار الراقى بني الثقافات والحضارات،  

والثراء ىف  التميز  املنتدى كل فرص  اتيحت ىف   ،  وقد  الشباب  وارادة وقدرات وطاقات  نابعة من فكر 

النقاش والعرض ىف القضايا ذات الصلة بالشباب ، وعكست املشاركة الواسعة ىف املنتدى  مدى الثقة 

الحضارية  مرص  رسالة  بمثابة   املنتدى  فجاء   ، مرص  يسود  الذى  واالستقرار  االمن  مناخ  ىف  الدولية 

تجاه الشعوب ، ورسالة من شباب مرص أن أرض الكنانة ستظل منارة للعلم والسالم والتعايش بني 

الحضارات والشعوب.

الرسالة الثانية .. أرسلتها مرص من باريس  خالل زيارة الرئيس عبد الفتاح السيىس لفرنسا خالل الفرتة 

الذى صاحب  االعالمى  والزخم   ، لقيه زعيم مرص  الذى  الحار  االستقبال  و  اكتوبر 2017  من 26-23 

الزيارة ، اكدا عىل مكانة مرص ودورها املحورى وانها حجر الزاوية والركن االساىس ىف تحقيق االستقرار 

القضايا  بشان جميع  البلدين  بني   املشرتك  والتشاور  للتنسيق  استمرارا  الزيارة  ، وجاءت  املنطقة  ىف 

االقليمية والدولية والعمل معا ملواجهة التحديات املختلفة وايجاد الحلول السياسية والسلمية لالزمات 

القائمة ىف عدد من امللفات االقليمية والدولية .

الرسالة الثالثة .. هى  إدراج مسار رحلة العائلة املقدسة ملرص بربنامج حج الفاتيكان والذى اعتمده 

بابا الفاتيكان خالل زيارة وزير السياحة املرصى للفاتيكان  ، حيث اعتمد البابا مسار العائلة املقدسة 

الضيافة، واللقاء، والتاريخ، والحضارة  بأنها أرض  ، وواصًفا مرص  الحج للمسيحيني،  كأحد مزارات 

وقد جاءت هذه الخطوة تكملة لزيارة بابا الفاتيكان االخرية ملرص، وترصيحاته التاريخية خاللها التى 

قال فيها “إننى جئت إىل مرص لكى أحج إليها”، وما زالت أرض مرص الطيبة تحتفظ بذكريات وبركات 

هذه الرحلة التاريخية الفريدة ، والتى تؤكد أن أرض مرص قدمت املالذ وامللجأ والحماية للسيد املسيح 

والعائلة املقدسة.

الرسالة الرابعة من خالل موضوعات هذا العدد هى رسالة الفن الراقى الرفيع الذى قدمته مرص عرب 

تاريخها الحافل بشتى انواع الفنون واالبتكار والتى سجلتها جدارن املعابد الفرعونية القديمة ، وكذلك 

ريادتها ىف كافة انواع الفنون ىف مدى العصور الالحقة ومن هذه الفنون فن البالية او فن الدراما الراقصة 

والذى تقدمه “ فرقة باليه القاهرة منذ 1966 عىل مسارح مرص والعواصم العربية والعاملية .  
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ىف مدينة رشم الشيخ .. مدينة السالم الساحرة عىل أرض مرص .. التقى شباب العالم عىل مدى اسبوع 

كامل .. تحاورا .. تحدثوا.. تبادلوا الخربات والرؤى .. طرحوا قضاياهم .. شباب من 113 دولة من قارات 

العالم الخمس ، ووفود من 65 دولة، شاركوا بحماس ىف أجواء من حرية الفكر ، وطالقة الفكرة تحاورا 

عن الواقع واملستقبل ىف 46 جلسة تحدث فيها مئات املشاركني وتداخل ىف نقاشها أضعاف أعدادهم من 

شباب العالم .. كل ذلك ىف املنتدى الدوىل للشباب الذى عقد بمدينة رشم الشيخ خالل الفرتة من 10-5 

نوفمرب 2017. 

مشاركة الرئيس السيسى فى ماراثون السالم العالمي

شباب العامل يتحاور فى شرم الشيخ

حوار احلضارات  
تضمن برنامج منتدى شباب العالم مجموعة متنوعة من املحاور التي تناقش قضايا وموضوعات تهم 

مختلف الفئات الشبابية حول العالم، ومنها ، محور قضايا شبابية عاملية والذى تضمن مناقشة قضايا 

اإلرهاب والتغريات املناخية والهجرة غري املنتظمة والالجئني، ومحور التنمية املستدامة والتكنولوجيا 

محاور  ضمت  كما   ، املستقبل  قادة  صناعة  ومحور  والثقافات،  الحضارات  ومحور  األعمال،  وريادة 

جلسات املنتدى أيضا، نموذج محاكاة مجلس األمن التابع لألمم املتحدة بمشاركة أكثر من 60 شابا من 

مختلف دول العالم.

أن  قدأكدت  املنتدى  املستمرة لجلسات  املتابعة  أسفرت عنها  التي  الذهنية  الصورة  ان  وليس من شك 

شباب العالم كله بات عيل قناعة تامة اآلن بحتمية دوره ومهامه يف تحقيق الغد االفضل للشعوب كلها 

وأصبح عيل دراية كاملة برضورة التحرك العاجل لرتسيخ قيم التفاهم والتعايش العرصي بني الثقافات 

واالديان والحضارات مهما اختلفت الطباع، كما خرج شباب العالم وهو يكن ملرص وشبابها وقيادتها 

كل مشاعر االشادة والتقدير بعد ان اتيحت لهم الفرصة كاملة لطرح افكارهم والتعرف عيل تجارب 

وخربات االخرين .
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عنوان املراسالت
شهدت الجلسة االفتتاحية عرض فيلم قصري 

الفيلم  ناقش   ، املراسالت”  “عنوان  بعنوان 

شباب  من  لعدد  النجاح  قصص  من  بعًضا 

الجنسيات  التقاء  فكرة  عرض  كما  العالم، 

املختلفة تحت موضوع واحد هو املوسيقى، 

التي تزيل الحواجز بني الشعوب.

من  بكلمة  املنتدى  أنشطة  بدأت  ذلك  بعد 

أن  فيها  أكد  السييس  عبدالفتاح  الرئيس 

عليها  ويعتدي  االنسانية  ينتهك  اإلرهاب 

هذا  مقاومة  أن  عىل  مشدداً  ويحطمها، 

إىل  وأشار  جمعاء،  لإلنسانية  حق  اإلرهاب 

من  كحق  اإلرهاب  مقاومة  سيضيف  أنه 

حقوق اإلنسان يف مرص، وقال الرئيس “إننى 

سيناء  أرض  عىل  املنتدى  بضيوف  أرحب 

الغالية، أرض السالم واملحبة، أرض األنبياء 

امتناني  عظيم  أسجل  أن  وأود  والحضارة، 

املتميز  الفريد  الجمع  بهذا  سعادتي  وبالغ 

املتحمس  مرص  لشباب  تلبية  أجتمع  الذي 

عىل  والبرشية  لوطنه  املستقبل  لصناعة 

أسس السالم والتنمية”.

وأشار الرئيس السييس إىل أن مرص الفرعونية 

جذوراً  واألفريقية  انتماًء  والعربية  حضارة 

واملتوسطية ثقافًة، إنما تسعى بكل أبعادها 

دورها  تمارس  أن  إىل  والحضارية  الثقافية 

التاريخي يف صياغة رؤية للسالم واالستقرار، 

وأكد أن العالم اليوم أحوج ما يكون إىل وقفة 

والرؤى  النظريات  تقييم  إلعادة  حقيقية 

التي أدت إىل نشوب الرصاعات والحروب عىل 

كوكب األرض، وانتشار العنف واإلرهاب.

مشاهد من فيلم “عنوان المراسالت”
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صناعة املستقبل
سبل   - العالم  شباب  تواجه  وقضايا  تحديات  حول  أبرزها:  كان  عديدة  جلسات  الثاني  اليوم  شهد   -

وجلسات  الشباب”   يصنعه  العالم  “مستقبل   ، واالبتكار  األعمال  وريادة  املستقبل  لصناعة  املواجهة 

أخرى درات كلها حول دور الشباب ىف بناء مستقبل مجتماعتهم عىل أسس من قيم السالم والتعاون 

وشارك ىف هذة الجلسات عدد كبري من الشباب إىل جانب خرباء من مختلف أنحاء العالم .

جلسة التجربة المصرية لصناعة المستقبل )بنود القيادات(

حوار األجيال
الثالث  استعرض املنتدى يف يومه 

تجارب للشباب يف ريادة األعمال، 

الستضافة  مرص  تجربة  وعرض 

املنتدى  بحث  كما  الالجئني، 

للتنمية  الشباب  طاقات  توظيف 

والبعد  األجيال،  بني  والحوار 

الهوية  عىل  وأثره  للعوملة  الثقايف 

حرية  وكذلك  للشباب،  الثقافية 

الدول  بناء  يف  ودورها  الصحافة 

وتعزيز مشاركة الشباب يف التنمية وصنع واتخاذ القرار واستعراض برنامج قادة املستقبل.

وكان التوجه العام لشباب العالم هو أن التواصل الثقاىف بني شعوب العالم هو عنرص إيجابى لصالح 

الجميع وأن احرتام الهويات الثقافية ملختلف الشعوب يؤدى إىل التفاهم املشرتك.

جلسة تجربة مصر الستضافة الالجئين
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املرأه واجملتمع املدنى
مناقشة  املنتدي  لجلسات  الرابع  اليوم  شهد 

دور  أبرزها:  من  كان  هامة  موضوعات 

أهداف  تحقيق  يف  املدني  املجتمع  منظمات 

يف  املناخ  تغري  مستقبل   ، املستدامة  التنمية 

دور  التعليم،  عىل  التكنولوجيا  تأثري  العالم، 

البحر  بقاعة  القرار  صناعة  دوائر  يف  املرأة 

األحمر.

وبلور املشاركون ىف هذه الجلسات عدة نقاط 

رئيسية تؤكد رضورة إفساح املجال للمجتمع 

من  وتمكينهم  والشباب  املرأة  وفئات  املدنى 

مشاركة الرئيس جلسة دور المرأة فى دوائر صناعة القراراملساهمة ىف التنمية وبناء املستقبل .

حماكاة جملس األمن الدوىل
شارك الرئيس عبد الفتاح السييس 

ووزير خارجية فرنسا “ جان إيف 

الختامية  الجلسة  يف  لودريان” 

األمن  مجلس  محاكاة  لنموذج 

الرئيس  وطالب  املتحدة  باألمم 

يف  املشاركني  الشباب  السييس 

األمن  مجلس  محاكاة  نموذج 

به  قاموا  ما  يضعوا  بأن  الدويل 

من مناقشات وتوصيات وقرارات 

خرجوا بها خالل فعاليات النموذج 

إىل  وتسليمها  متكاملة  وثيقة  يف 

منظمة األمم املتحدة موضحني أن 

هذه الوثيقة هي من صنع شباب 

يجمعهم  دويل  مؤتمر  أول  يف  العالم 

والذي ُعقد يف مرص ، وقد أشاد وزير خارجية فرنسا، باملجهود املبذول يف الجلسة  قائال: “سعيد بوجودى 

التي قدمتموها” ، وقد وأوصت الجلسة بـ ) تعزيز ضوابط الحدود  بينكم وأثمن كل هذه املجهودات 

ملنع انتقال ووصول اإلرهابيني ، تعزيز التقنيات الحديثة لكشف األسلحة واملتفجرات ، اتخاذ إجراءات 

 ، اإلرهاب  عىل  والقضاء  العاملي  السالم  حفظ   ، اإلرهاب  مكافحة  مرشوع  مناقشة  إطار  يف  احرتازية 

التأكيد عىل أهمية التعاون مع كافة املنظمات للقضاء عيل لإلرهاب ، إجراء تدريبات عسكرية مشرتكة 

التخاذ تدابري مكافحة اإلرهاب ورضب املوارد التي تمول الجماعات اإلرهابية( .

جانب من  جلسة محاكاة مجلس األمن
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أكد الرئيس السيىس عىل أن إنطالق منتدى شباب العالم يف دورته األوىل يعد بمثابة منصة تواصل بني 

شباب مرص والعالم.. حيث تولدت لدى الدولة املرصية- بكافة مؤسساتها- إرادة حقيقية يف تفعيل 

هذه املنصة، لضمان استمرار حالة التواصل الجاد والبناء وتبادل وجهات النظر، الفتاً إىل أن الحوار 

االستقرار  لتحقيق  فاعلة  ووسيلة  عظيما..  إنسانيا  مكتسبا  يعد  اآلخر..  والرأى  للرأى  واالستماع 

والتنمية، كما أن العالم بشبابه وبقدراتهم وتنوعهم يف الكم والكيف.. يمثل قيمة إنسانية حقيقية 

بني  بالتكامل  سوى  ذلك  يتحقق  ولن  واالزدهار..  السالم  أجل  من  وتوظيفها  عليها  الحفاظ  يجب 

الثقافات والحضارات، مشدداً عىل  أن االستثمار يف الشباب هو االستثمار الحقيقى.. الذي يحقق 

عوائد مستقبلية ذات قيمة إنسانية وحضارية تتقدم بها األمم وتزدهر، وقد عرب الرئيس السيىس 

عن سعادته بالشباب املشارك ىف املنتدى من بنات وبنني من مختلف دول العالم، مشرياً إىل أنه كان 

منبهراً وهو يشاركهم الحوار خالل الجلسات املختلفة عىل مدار أيام انعقاد املنتدى.

السيسى: التواصل بني الشباب .. مكسب لإلنسانية
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ً
 انعقاد املنتدى الدوىل للشباب سنويا

اعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى فى ختام المؤتمر " اعالن شرم الشيخ 
للسالم والتنمية " ومن ابرز النقاط التى وردت به :

باتخاذ  الرئايس  للمكتب  املبارش  اإلرشاف  وتحت  العالم  شباب  ملنتدى  املنظمة  اللجنة  تكليف  أوالً: 
العالم  بني شباب  والدويل  واألفريقي  العربي  بالحوار  معني  دويل  مركز  إىل  لتحويله  الالزمة  اإلجراءات 

ويستهدف آليات الحوار بينهم من أجل تحقيق السالم والتنمية.

واملؤسسات  واملنظمات  بالدولة  املعنية  األجهزة  كافة  مع  بالتنسيق  الخارجية  وزارة  تكليف  ثانيًا: 
الدولية، وعىل رأسها الجمعية العامة لألمم املتحدة بتبني قرارات نموذج محاكاة مجلس األمن الدويل 

املؤسسات  القادمة عيل كافة  املنتديات  تنفيذه يف  بتنفيذه شباب مرص والعالم والتوسع يف  الذي قام 

واملنظمات الدولية واإلقليمية .

بانعقاد  الدولة  ومؤسسات  أجهزة  مع  بالتنسيق  العالم  شباب  ملنتدى  املنظمة  اللجنة  تكليف  ثالثًا: 
املنتدى سنويا خالل شهر نوفمرب من كل عام بمدينة رشم الشيخ.

رابعًا: تكليف وزارات الثقافة واآلثار والتعليم العاىل والبحث العلمى والتخطيط باتخاذ ما يلزم إلنشاء 
مركز للتكامل الحضارى والثقاىف يهدف إىل تفعيل آليات التعارف والتقارب الثقاىف بني شباب العالم من 

أجل تكامل الحضارات والثقافات .

الدولة  ومؤسسات  أجهزة  كافة  مع  بالتنسيق  العالم  شباب  ملنتدى  املنظمة  اللجنة  تكليف  خامسًا: 
إلنشاء “املركز املرصي األفريقي للشباب” والذى يهدف إىل توفري الرعاية للطاقات الشبابية من أبناء 

القارة السمراء ىف كافة املجاالت .

للتبادل  خطة  بتنفيذ  للشباب  والتأهيل  للتدريب  الوطنية  األكاديمية  أمناء  مجلس  تكليف  سادسًا: 
من  عدد  وتخصيص  لها  املناظرة  التدريبية  واملراكز  واملعاهد  األكاديميات  كافة  مع  والثقايف  الدرايس 

أمريكا  ودول  واآلسيوية  واألفريقية  العربية  الدول  من  للدارسني  مجانية  كمنح  بها  الدراسية  املقاعد 

الالتينية 

من  خرباء  لجنة  بتشكيل  الجمهورية  برئاسة  العالم  شباب  ملنتدى  املنظمة  اللجنة  تكليف  سابعًا: 
العالم لوضع اسرتاتيجية دولية ملواجهة قضايا الهجرة غري املنظمة، والتطرف، واألمية  مختلف دول 

عىل أن يتم طرح االسرتاتيجية للنقاش من خالل فعاليات ينفذها املنتدى اعتبارا من بداية عام 2018 .
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ثامنًا: تكليف السادة وزراء التعليم العاىل والبحث العلمى واالتصاالت وتكنولوجيا املعلومات بالتنسيق 
مع أكاديمية البحث العلمى والجامعات املرصية إلنشاء مركز إقليمى لرعاية اإلبداع التكنولوجي يوفر 

الدعم العلمى واملاىل للنابغني ىف مجال التكنولوجيا من الدول العربية واألفريقية.

تاسعًا: تكليف اللجنة املنظمة ملنتدى شباب العالم الستضافة وفود شبابية من مختلف دول العالم 
تم  التى  واملوضوعات  القضايا  مدار عام 2018 حول مختلف  نقاشية عىل  لعقد ورش عمل وحلقات 

ىف  املشاركة  قاعدة  توسيع  لضمان  الحديثة  التواصل  آليات  كافة  تفعيل  مع  املنتدى  خالل  مناقشتها 

الحوار من الشباب حول العالم .

عاشرًا: تكليف مجلس الوزراء بالتنسيق مع الوزارات املعنية إلنشاء مركز إقليمى لدعم ريادة األعمال 
وتمويل املرشوعات الصغرية ومتناهية الصغر.
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الطفل اإلندونيسى طور موقع إلكتروني خاص به متعلق باأللعاباإليزيدية لمياء بشار .. فتاة نجحت في الهروب من قبضة تنظيم داعش

محمود وائل أصغر مصمم شبكات فىالعالم

أنوكا بريمروز أول سريالنكية منتخبة في المجلس االستشارى 
لشباب العالم باألمم المتحدة في 2015

راشيل سيباندى رائدة أعمال فى ماالوى أول حاضنة للتكنولوجيا 
ورواد األعمال للشباب

محمد الحسينى سباح مصري من ذوى اإلعاقة ونجح في عبورالمانش 
بين إنجلترا وفرنسا

 من املشاركني فى منتدى شباب العامل
ً
السيسى يكرم عددا
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قام السيد الرئيس عبد الفتاح السييس بزيارة هامة للعاصمة الفرنسية باريس استغرقت اربعة 
ايام  من 10/23- 2017/10/26  عقد خاللها لقاءات واجتماعات هامة مع الرئيس الفرنيس ورئيس 
الوزراء وعدد من وزراء الحكومة الفرنسية منهم وزراء الدفاع والخارجية والداخلية واملالية واالقتصاد 
الفرنسية  الرشكات  رؤساء  من  وعدد  الشيوخ  مجلس  ورئيس  الوطنية  الجمعية  ورئيس  والتجارة 
االقتصادية والعسكرية بلغت )16( مقابلة ، فضال عن توقيع )16( اتفاقية تعاون ثنائي غطت كافة 

اشكال ومجاالت التعاون الثنائي بني البلدين  . 

«السيسى من عاصمة النور :

»

القاهرة - باريس .. عصر جديد من الشراكة

يؤكد علي مفهوم جديد حلقوق االنسان يراعي حق املواطن يف احلياة الكرمية

ماكرون : مصر حتارب االرهاب نيابة عن العامل وال نعطي درسا الحد

مراسم االستقبال الرسمي للسيد الرئيس في فرنسا 
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الثنائية   للعالقات  قوية  دفعة  الزيارة  اعطت  وقد 
وتعزيز  دعم  عىل  املشرتك  الحرص  وعكست 
الرشاكة بني البلدين والتشاور بشأن أزمات الرشق 
يف  واالوضاع  االرهاب  مكافحة  وخاصة  االوسط 
استئناف  وسبل  واليمن  وسوريا  والعراق  ليبيا 
املصالحة  اتمام  بعد  خاصة  السالم  عملية 
االزمة  اىل  باالضافة  برعاية  مرصية  الفلسطينية 
وعىل  االرهاب  ملكافحة  الداعية  والدول  قطر  بني 

رأسها مرص.
عىل  اللقاءات  تكثيف  اهمية   الزيارة  واثبتت 
مرص  بني  مىض  وقت  اي  من  اكثر  مستوى  أعىل 
قوة  وتعد  جيوسرتاتيجية  بأهمية  تحظى  التي 
عربية وافريقية كربى ال يمكن تجاوزها وفرنسا 
باعتبارها عضو دائم يف مجلس األمن الدويل وإحدى 
ركائز حلف “الناتو” واالتحاد األوروبي, فضال عن 

عالقاتها الوطيدة ببلدان منطقة املتوسط.
النظر   وجهات  أن  الزيارة   اوضحت  كما 
متطابقة  والقاهرة  باريس  بني  االسرتاتيجية 

التعصب   وخطر  الراهنة  االقليمية  األزمات  حيال 
الشأن  هذا  يف  التعاون  تعزيز  ورضورة  واالرهاب 
اعتبار  من  انطالقاً  وذلك   ، املتوسط  ضفتي  بني 
فرنسا ان مرص إحدى أهم ركائز السياسة العربية 
لفرنسا التي اتبعتها كل الحكومات املتعاقبة فيها  
وتعد رشيكا مهما يف ضوء التحوالت التي يشهدها 
بني  العالقات  تكتسبه  عما  فضال  العربي,  العالم 

الدولتني من بعد حضاري.
والسياسية  االسرتاتيجية  األبعاد  جانب  واىل 
برز  فقد   ، لباريس  الرئيس  لزيارة  واالقتصادية 
خاللها عىل نحو الفت الطابع الودي والدبلومايس 
الذى  الحافل  االستقبال  يف  تمثل  الذى  الرفيع 
قوبل به الرئيس السييس يف باريس حيث  رافقت 
“رافال”  طراز  من  مرصية  و  فرنسية  مقاتالت 
املجال  دخولها  بعد  املرصية،  الرئاسية  الطائرة 
الجوى الفرنىس ترحيبا بزيارة الرئيس عبد الفتاح 
السيىس لفرنسا، و حلقت 3 طائرات مرصية عىل 

املرصية،  الرئاسية  الطائرة  من  األيمن  الجانب 

شهد الرئيس السيسي والرئيس ماكرون مراسم التوقيع  على عدد من االتفاقيات بين البلدين
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فيما حلقت عىل جانبها األيرس 3 طائرات فرنسية 
، وسط ترحيب ملحوظ يتناسب مع مكانة الزائر 
نفوس  يف  ملرص  والثقافية  التاريخية  واملكانة 

الشعب الفرنيس الصديق. 
وقد انطلقت أعمال القمة املرصية الفرنسية بقرص 
السييس ونظريه  الفتاح  عبد  الرئيس  بني  اإلليزيه 
الفرنيس إيمانويل ماكرون ،يف اليوم الثاني للزيارة  
وعسكرية  رسمية  استقبال  مراسم  أقيمت  حيث 
“اإلنفاليد”  قرص  يف  السييس  الفتاح  عبد  للرئيس 
املباحثات  وتطرقت  باريس  الفرنسية  بالعاصمة 
حيث  البلدين،  بني  الثنائية  املوضوعات  من  لعدد 
املتخذة  الخطوات  السييس  الرئيس   استعرض 
توفره  وما  االقتصادي،  اإلصالح  صعيد  عىل 
من  تنفيذها  الجارى  الكربى  القومية  املرشوعات 
فرص استثمارية ىف العديد من املجاالت.وقد أعرب 
التعاون  تعزيز  عىل  حرصه  عن  الفرنىس  الرئيس 
كافة،  األصعدة  عىل  وفرنسا  مرص  بني  والرشاكة 
ىف  قدماً  للمىض  ملرص  فرنسا  دعم  عىل  مؤكداً 
تنفيذ برنامج النمو االقتصادى املستدام، والتطلع 
االقتصادي  التعاون  االرتقاء بمستوى  للمزيد من 
واالستثماري بني البلدين، والسيما ىف منطقة قناة 
مرشوعات  لتنفيذ  بالنسبة  وكذلك  السويس 

تنموية ىف مختلف القطاعات.
التعاون  مجاالت  من  عدداً  املباحثات  تناولت  كما 
املشرتك، حيث اتفق الرئيسان عىل إعالن عام 2019 
عاما للثقافة والسياحة املرصية الفرنسية ليعكس 
املشرتكة  والحضارية  الثقافية  الروابط  عمق 
املستجدات  آخر  استعراض  تم  كما   ، البلدين  بني 
منطقة  ىف  االقليمية  األزمات  من  عدد  صعيد  عىل 
حيث  وسوريا،  ليبيا  ىف  والسيما  األوسط،  الرشق 
والتنسيق  التشاور  تكثيف  عىل  الرئيسان  اتفق 
سياسية  تسويات  إىل  التوصل  سبل  إزاء  املشرتك 
لتلك األزمات ، و أكد الرئيسان عىل رضورة تكثيف 
لإلرهاب  بحزم  للتصدي  الدوىل  املجتمع  جهود 

وتمويله
السييس  الرئيس  شهد  اللقاء،  انتهاء  وعقب 
إعالن  عىل  التوقيع  مراسم  ماكرون  والرئيس 
والتعليمي  الثقايف  التعاون  لتعزيز  مشرتك 
كما  والفنى.  والعلمى  والجامعي  والفرانكفوني 
ومذكرات  االتفاقيات  من  عدد  عىل  الجانبان  وقع 
التفاهم وإعالنات النوايا، بقيمة تبلغ حوايل 400 
مليون يورو، ىف مجاالت الطاقة التقليدية واملتجددة 
والنقل  االجتماعية  والحماية  األساسية  والبنية 
األنفاق،  والربية ومرتو  البحرية  فروعه،  بمختلف 

المؤتمر الصحفى المشترك بين الرئيس السيسى و الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
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فضالً عن التدريب وبناء القدرات.
عقد  الفرنسية  املرصية  القمة  مباحثات  وعقب 
و  السييس  الرئيس  بني  مشرتك  صحفي  مؤتمر 
الرئيس الفرنىس إيمانويل ماكرون بقرص اإلليزيه 
الفرنىس بالرئيس السيىس عىل   الرئيس  أشاد فيه 
املثابرة ىف االزمات التى شهدتها املنطقة ،وانه قد 
وانه  البلدين  بني  الرشاكة  لتعزيز  االراء  تبادل   تم 
يجب ان يكون هناك التزام معنوى وليس عسكريا 
ان فرنسا  االرهاب، واكد  ماكرون  فقط ملكافحة 
عازمة عىل مساندة مرص ملواجهة تحديات ىف مجال 
الطاقة واملساندة االجتماعية وان القوات املسلحة 
وان  باملنطقة  لالرهاب  بالتصدى  قامت  املرصية 
ىف  مشرتكة  ملرشوعات  بحاجة  ومرص  فرنسا 

مواجهة االرهاب .
املؤتمر  يف  كلمته  السييس خالل  الرئيس  اكد  فيما 
التى تشهدها عالقات  الزخم  الصحفي عيل حالة 
التنسيق  من  الرفيع  واملستوى  الثنائية،  البلدين 
مشريا   ، والدولية  اإلقليمية  القضايا  مختلف  إزاء 
الرئيس  “ماكرون” تضمنت  ايل ان مباحثاته مع 
سبل تعزيز أوجه التعاون بني البلدين عىل مختلف 
واالقتصادية  واالسرتاتيجية  السياسية  األصعدة 
التشاور  تكثيف  عىل  اتفقا  حيث  والثقافية، 

والتنسيق إزاء القضايا ذات األولوية لبلدينا.
سبل  ماكرون  مع  ناقش  انه  الرئيس  وكشف 

الذى عانت مرص وفرنسا  اآلثم  اإلرهاب  مكافحة 
ليبيا  األوضاع ىف  تناوال تطورات  من رشوره، كما 
أهمية  بها  واألمن  االستقرار  تحقيق  يمثل  والتى 
عىل  املبارش  تأثريه  ظل  يف  الدولتني،  لكلتا  خاصة 
البحر  ومنطقة  والفرنىس  املرصى  القومى  األمن 
الجهود  تناولنا    “ الرئيس  واضاف   ، املتوسط 
املرصية الناجحة يف تحقيق املصالحة الفلسطينية، 
الزخم الستئناف عملية السالم،  وأهمية استعادة 
وكذا تطورات األوضاع ىف سوريا والعراق ومنطقة 
وتبادلنا  األفريقية،  بالقارة  والصحراء  الساحل 
الرؤى حول سبل املعالجة الشاملة لظاهرة الهجرة 
مرص  بني  العالقات  عن  فضال  الرشعية،  غري 
أولويات  وثيقة  توقيع  عقب  األوروبى  واالتحاد 
يوليو  ىف  الجانبني  بني  التعاون  لتعزيز  املشاركة 

املاىض.
مع  محادثاته  كانت  إذا  عما  سؤال  عىل  ردا  و 
اإلنسان، قال  إىل حقوق  السييس تطرقت  الرئيس 
للظروف  مدرك  “أنا    : ماكرون  الفرنيس  الرئيس 
لديه  السييس،  الرئيس  فيها  يتحرك  التي  األمنية 
تحٍد بشأن استقرار بالده ومكافحة تطرف ديني 
عنيف، وال يمكن أن نتجاهل هذا”، مضيفا “أؤمن 
ال  كما  لآلخرين  دروسا  أعطي  وال  الدول  بسيادة 

أحب أن يعطي أحد دروسا لبالدي”.
قائال  بدوره،  السييس  الرئيس   تدخل  وقد 

مراسم االستقبال الرسمي للسيد الرئيس في مجمع السيد الرئيس وفلورانس بارلي وزيرة الجيوش الفرنسية
“األنفاليد” الوطني بالعاصمة الفرنسية باريس
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للصحفيني “أنا معني باإلجابة عن مسألة حقوق 
عىل  حريصون  “نحن  مضيفا  مرص”،  يف  اإلنسان 
باالعتبار  تأخذوا  أن  يجب  لكن  اإلنسان  حقوق 
االضطراب  وهذا  جدا،  مضطربة  منطقة  يف  أننا 
إىل  اإلرهاب  تصدر  بؤرة  إىل  املنطقة  يحول  كاد 
إقامة  عىل  حريص  أنه  الرئيس  كله”.وأكد  العالم 
دولة مدنية ديمقراطية حديثة، قائال” إن الشعب 
املمارسة  أشكال  من  شكل  بأي  يقبل  ال  املرصي 
حقوق  احرتام  وعدم  والديكتاتورية  العنيفة 
مواطن  مليون  مئة  عن  مسؤول  لكنني  اإلنسان، 

يجب تأمني الحماية لهم”.
ويف نفس اليوم التقي الرئيس السيىس بمقر رئاسة 
الحكومة الفرنسية، برئيس الوزراء الفرنيس  إدوارد 
استعراضاً  الجانبني  مباحثات  وشهدت  فيليب. 
ملجمل العالقات الثنائية املشرتكة، حيث أكد رئيس 
الجهود  دعم  عىل  بالده  حرص  الفرنىس  الوزراء 
االقتصادية،   التنمية  لتحقيق  سعيها  ىف  املرصية 
بتوسيع  الفرنسية  الرشكات  اهتمام  عن  فضالً 
نشاطاتها خاصة ىف تنفيذ املرشوعات القومية 

رأسها  وعىل  مرص  ىف  تنفيذها  الجارى  الكربى 
مرشوع تنمية محور قناة السويس. 

بالعاصمة  نشاطه  بدأ  قد  السيىس  الرئيس  وكان 
الرئيس  ترابييه  ايريك  السيد  باستقبال  الفرنسية 
الجوية  للصناعات  “داسو”  لرشكة  التنفيذي 
أشاد  حيث   ، الحربية  الرافال  لطائرات  امُلصنعة 
مع  القائم  الوثيق  بالتعاون  اللقاء  خالل  الرئيس 
مقاتلة  كفاءة   “ عىل  ،مؤكداً  الفرنسية،  الرشكة 
“الرافال” يف ضوء ما تتميز به من قدرة عىل املناورة 
الحربية بدقة عالية، بما يساهم يف  املهام  وتنفيذ 
تعزيز قدرات مرص الدفاعية ويُمّكنها من الحفاظ 

عىل أمنها القومي”. 
كما التقي  الرئيس السييس بمقر وزارة الجيوش 
باريل  السيدة  فلورانس  الدفاع(  الفرنسية )وزارة 
تباحثاً  اللقاء  ،و شهد  الفرنسية،  الجيوش  وزيرة 
البلدين،  بني  العسكري  التعاون  تعزيز  حول سبل 
منطقة  بها  تمر  التي  التحديات  ضوء  يف  وخاصًة 
مرص  تبذلها  التي  والجهود  األوسط،  الرشق 

ملكافحة اإلرهاب، 

الرئيس السيسى وأنجل جوريا سكرتير عام منظمة التعاون االقتصادي والتنمية
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مقابلة  اذيعت  ايضا  الزيارة  من  االول  اليوم  ويف 
الرئيس السييس  مع قناة “فرانس 24 “اإلخبارية  
اإلرهاب ال يرضب  “إن  فيها  اكد  والتي  الفرنسية 
ويهدد مرص ودواًل عربية فقط ، بل يهدد املنطقة 
أن  من  والبد  وأوروبا،  األوسط  والرشق  بأجمعها 
ومرص  فرنسا  قدر  عىل  وليس  جميعا،  نتكاتف 
فقط، مشريا، إىل أنه عىل كل دول العالم أن تنتبه، 
واالستقرار  لإلنسانية  الحقيقي  التحدي  ألنه 

ولألمن ىف العالم كله”.
السييس “ هناك دول تقوم بتمويل  الرئيس  وقال 
اإلرهاب باملال والسالح وتدريب املقاتلني، وبالدعم 
هذه  عىل  ويجب  والسيايس،  واالعالمي  املعنوي 
مرص  استقرار  أجل  من  ليس  تتوقف،  أن  الدول 

فقط، ولكن من أجل استقرار العالم “.
وعن طبيعة الخالف مع قطر، وهل هو بسبب دعم 
الدوحة لإلخوان املسلمني، وتحديدا املرصيني، قال 
هذا  من  جزء  بينهم  من  مطلبا   14 “الـ  الرئيس 
التدخل يف شئون  الدعم، وعدم  املوضوع، كإيقاف 
اآلخرين، فمرص سياستها الثابتة، أنها ال تتدخل يف 

شئون الدول األخرى، ومن حقنا أن نقول ألي دولة 
ال تتدخلوا يف شئون مرص”.

السييس،  الرئيس  أكد  اإلنسان،  حقوق  وبشأن 
حرصه الكامل عىل مرص وشعبها، وقال “إن مرص 
حريصة عيل احرتام مواطنيها، والحفاظ عليهم، 
وعىل حقوقهم ومساعدتهم، وقد انتخبوني لذلك”، 
اإلنسان  حقوق  عن  السييس  الرئيس  وتساءل 
للشهداء، وأرسهم، واألطفال، واألرامل، واألمهات، 
الذين فقدوا أبناءهم يف كل حوادث اإلرهاب خالل 
السنوات الثالث املاضية، قائال “أين حقوق اإلنسان 

الخاصة بهؤالء الشهداء”.
الذي  الحوار  للزيارة   االول  اليوم  يف  نرش  كما 
)لوفيجارو(  صحيفة  مع  السييس  الرئيس  اجراه 
بني  العالقات  “أن  عىل  فيه  أكد  والذي  الفرنسية 
قوة  وإزدادت  وعميقة  قديمة  وفرنسا  مرص 
الثالثة األخرية عىل كافة األصعدة  خالل السنوات 
ووصف   ، واالقتصادية”  والعسكرية  السياسية 
الرئيس فرنسا ب`”الرشيك األسايس واملميز ملرص” 

، وتوقع أن” تشهد السنوات القادمة مزيدا من 

لقاء الرئيس مع رؤساء الشركات الفرنسية
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آفاق التعاون والتشاور غري املسبوق بني البلدين”.
الثاني  اليوم  ىف  نشاطه  السييس  الرئيس   استهل 
جيلو  هرييف  السيد  باستقبال  لباريس  لزيارته  
للصناعات  “نافال”  لرشكة  التنفيذي  الرئيس 
اللقاء  خالل  الرئيس  أعرب   ، البحرية  العسكرية 
الرشكة  مع  القائم  بالتعاون  مرص  اعتزاز  عن 
باتت  املرصية  البحرية  أن  إىل  مشرياً  الفرنسية، 

ثاني أكرب مستخدم للقطع العسكرية التي تنتجها 
وذلك  الفرنسية،  البحرية  بعد  “نافال”  رشكة 
من  البحرية  القطع  من  عدد  عىل  التعاقد  عقب 
تمثله  ما  إىل  الرئيس  السيد  وأشار  الرشكة،  انتاج 
هذه الوحدات املتميزة من إضافة محورية ملسرية 
تطوير وتحديث أسطول القوات البحرية املرصية.

ايضا  السييس   الرئيس  استقبل  اليوم  نفس  ويف 

الرشكة  إدارة  مجلس  رئيس  بيبى  جييوم  السيد  
أعرب  وقد  الفرنسية  الحديدية  للسكك  الوطنية 
خربات  من  لالستفادة  التطلع  عن  الرئيس  السيد 
الرشكة، السيما يف مجال التدريب وتقييم املخاطر، 

وتحديث شبكات ومنظومة السكك الحديدية.
أوروبا  وزارة  بمقر  السيىس  الرئيس  التقي   كما 
والشئون الخارجية الفرنسية، مع الوزير جان أيف 
لودريان وأكد  الرئيس  خالل اللقاء عىل “رضورة 
التصدي  أجل  من  الدوىل  املجتمع  جهود  تكثيف 

بفعالية لألطراف الداعمة لإلرهاب”. 
الرئيس  التقى  للزيارة   الثالث  اليوم  مستهل  ويف 
وزير  لومري  برونو  بباريس  السييس  الفتاح  عبد 
التعاون  الفرنيس لبحث تعزيز  االقتصاد واملالية 

بحضور  جديدة   مرشوعات  وإقامة  االقتصادي 
أو  مرص  يف  متواجدة  فرنسية  رشكة   25 رؤساء 
راغبة يف فتح فروع لها هناك أو يف دعم صادراتها 
استثمارية  اقامة مرشوعات  بحث  اللقاء  تناول   ،
واملدن  واملواصالت  واالتصاالت  الطاقة  مجاالت  يف 
يف  األول  نوايا  خطابات  أربع  وتوقيع  املستدامة 

مجاالت مختلفة 
الفتاح  عبد  الرئيس  استقبل  اليوم  نفس  ويف 
منظمة  عام  سكرتري  جوريا  أنجل  السييس،  
التعاون االقتصادي والتنمية حيث  أشاد بمستوى 
من  سيما  ال  واملنظمة،  مرص  بني  القائم  التعاون 
خالل الدعم الفني الذى توفره املنظمة والدراسات 
والتقارير التي تصدرها ىف مختلف املجاالت  فضالً 
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عن توفري الدعم الفني لربنامج اإلصالح االقتصادي 
يف مختلف محاوره .

كما قام الرئيس السييس خالل اليوم الثالث للزيارة 
، بزيارة مقر الجمعية الوطنية الفرنسية )مجلس 
املجلس  فرانسوا  النواب(، حيث عقد مع  رئيس 
عدداً  ضمت  موسعة  مباحثات  جلسة   ، دوروجى 
النواب  أن “مجلس  إىل  الرئيس  النواب، وأشار  من 
املرصي الحايل هو األوسع تمثيالً يف تاريخ الحياة 
لم  أعضائه  من   %50 أن  كما  املرصية،  الربملانية 
نسبة  وبلغت  قبل  من  الربملانى  العمل  لهم  يسبق 
الشباب فيه ما يزيد عن 40%، فضالً عن تواجد عدد 
االحتياجات  وذوي  السيدات  من  النواب  من  كبري 

الخاصة”. 
مجلس  برئيس  السييس  الرئيس  التقى  كما 
مجلس  بمقر  الرشيه،   جريار  الفرنيس  الشيوخ 
الجانبني سبل  بني  املباحثات  تناولت  و   ، الشيوخ 
العالقات  وخاصة  البلدين  بني  العالقات  تعزيز 
الربملانية و تطورات االوضاع يف الرشق االوسط و 
اإلصالح  برنامج  لتنفيذ  املرصية  الحكومة  جهود 

االقتصادي و الترشيعي و االداري.

الرئيس  استقبل  للزيارة  واالخري  الرابع  اليوم  ويف 
الداخلية  وزير  كولوم  جريارد  السيد  السييس 
تعزيز  سبل  حول  التباحث  تم  حيث   ، الفرنيس 
باإلضافة  األمنى،  املجال  ىف  الثنائية  العالقات 
ليبيا  من  كل  ىف  الوضع  مستجدات  آخر  بحث  إىل 
وسوريا.، كما تم استعراض الرؤية املرصية بشأن 
اسرتاتيجية مكافحة اإلرهاب، والتى ال تقترص عىل 
الوسائل العسكرية واألمنية فقط بل تمتد لتشمل 
واالجتماعية  واالقتصادية  الثقافية  الجوانب 
وتم   ، الوطنية  الوحدة  رضب  ملحاوالت  والتصدى 
والتعاون  التنسيق  استمرار  رضورة  عىل  التأكيد 
الحدود ومكافحة  املشرتك خاصة ىف مجال ضبط 

الهجرة غري الرشعية.
وعىل الصعيد االقتصادي والتجاري تشري البيانات 
خالل  البلدين  بني  املبادالت  ارتفاع  اىل  الرسمية 
األشهر الثمانية األوىل من عام 2017, حيث زادت 
يورو  مليار   1.1 لتبلغ  املئة  يف   9.2 الصادرات 
وزادت الواردات لتبلغ 401.4 مليون يورو.. ومرص 
اليوم  يف الرتتيب العارش بالنسبة إىل فائض امليزان 

التجاري العاملي لفرنسا.
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تعود  تاريخية  بعالقات  وفرنسا  مرص  ترتبط   -
الحملة  مقدم  مع  عرش،  الثامن  القرن  لنهايات 
من  كثري  عىل  بصمتها  تركت  التي  الفرنسية 
الحداثة  عرص  نحو  املرصية،  الحياة  جوانب 
والتنوير، خاصًة وأن الحملة رافقتها مجموعات 
اكتشاف  إعادة  يف  أسهموا  الذين  العلماء  من 
اكتشاف  بينها  من  كان  مرص  يف  عديدة  جوانب 
يد شامبليون،  القديمة عىل  اللغة املرصية  رموز 
وبناء املجمع العلمي، وتأليف كتاب وصف مرص، 
الحديثة  مرص  بناء  يف  عيل  محمد  رشع  وعندما 
كانت فرنسا قبلة البعثات املرصية التى توجه اليا 
الطهطاوى  برفاعة  بدءاً  مرص  ىف  التنوير  رموز 

وصوالً إىل طه حسني وغريهم .
مرص  عالقات  تكثفت  الحديث  العرص  ويف   -
املتبادلة،  واملصالح  االحرتام  أسس  عىل  وفرنسا 
املواقف  وصاحب  ديجول  الجنرال  بعهد  بدًءا 
القوية املتضامنة مع العرب عقب عدوان 1967، 
الرؤساء بومبيدو، ديستان،  مروًرا بفرتات حكم 
ميرتان، شرياك، ساركوزي، أوالند وأخريًا إيمانويل 

ماكرون .
- ترتكز العالقات السياسية بني البلدين عىل إرساء 
دعائم الحوار، والتشاور والتنسيق خاصة بشأن 
القضايا واملؤثرة عىل استقرار وأمن املنطقة، والتى 
تلقي بانعكاساتها السلبية عىل القارة األوروبية، 
وقد انعكست حالة التوافق ىف الرؤى بني البلدين 
عىل مستوىات التعاون األمني والعسكري، حيث 
يشار ىف هذا الصدد إىل أن فرنسا تساهم ىف تسليح 
بدءاً بصفقات طائرات  املسلحة املرصية  القوات 
املرياج ىف السبعينيات، وصوالً إىل صفقات السالح 
طائرات  حاملتا  ومنها  حالياً  تتم  التي  الكربى 
رافال،  واملقاتلة  “امليسرتال”،  الهليوكوبرت 
تشهد  كما  جويند،  وطرادات  فريم،  والفرقاطة 
مسئوىل  زيارات  وتنوع  كثافة  االمنية  العالقات 
البلدين، عىل مستوى وزيري دفاع البلدين وكبار 
سبق  ملا  يُضاف  والعسكريني،  األمنيني  القادة 
التدريبات  العملياتي  والتبادل  األمني  التنسيق 
املشرتكة الثنائية أو بمشاركة دول أخرى مثل 

وتدريبات  كليوباترا،  والبحرية  الربية  التدريبات 
العسكري،  رمسيس  وتدريب  الجوية،  نفرتاري 
الجنسيات.-  متعددة  الساطع  النجم  تدريبات  و 
نوايا بني  اعالنات  إطالق10  قد شهد عام 2016 
وبروتوكول  يورو،  مليون   308 بإجمايل  البلدين 
إلنشاء مكتب فنى مشرتك الدارة وانشاء املرافق 
ىف  واتفاقيتني  الجديدة،  للمدن  االساسية  والبنية 
املنتدى  افتتاح  النقل والتجارة، فضالً عن  مجاىل 
االقتصاد املرصي- الفرنيس، واتفاق مع الوكالة 
املناطق  تنمية  برنامج  بشأن  للتنمية  الفرنسية 
العشوائية ودعم التوظيف بمنحة 15 مليون يورو 
 2014 لفرنسا  السييس  الرئيس  زيارة  خالل   -
تم توقيع بروتوكول للتعاون املايل لتمويل إحالل 
أنظمة املالحة بمطار طابا لصالح وزارة الطريان 
املدني، والتوقيع عىل ثالث اتفاقيات تعاون األوىل 
املرصية  الفرنسية  الرشاكة  حول  نوايا  إعالن 
الطبيعي  الغاز  توصيل  القاهرة،  أنفاق  بمرتو 
تمويل  عرب  التوظيف  دعم  واتفاقية  للمنازل 
الرشكات الصغرية يف املناطق األكثر فقرا بقيمة 

80 مليون يورو .
بينما شهدت الفرتة من 1974 حتى 2016 توقيع 
لدعم  واتفاقية  بروتوكوال   40 أكثر  عىل  البلدين 
مرشوعات  وتمويل  مرص  يف  االقتصادية  التنمية 
املدني،  الطريان  الكهرباء،  الصناعة،  النقل، 
تشجيع  السياحة،  الزراعة،  الصحة،  اإلسكان، 
وحماية االستثمارات، والتعليم، إىل جانب بعض 

اتفاقيات مبادلة الديون واالتفاقيات الثقافية .

العالقات املصرية الفرنسية تاريخ حافل الكثر من قرنني:
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ارقام ومؤشرات: 

مستثمر  أكرب  سادس  فرنسا  تعد 
حجم  تقدر  و   ،2016 يف  مرص  يف 
 .3 انحو  الفرنسية  االستثمارات 
4.1 مليار دوالر ما يجعلها سابع 

أكرب مورد يف مرص.
بني  الثنائية  التجارة  حجم  زاد 
األوىل  الثمانية  األشهر  يف  البلدين 
قيمة  ارتفعت  حيث   ،2017 من 
 %9.2 بنسبة  الفرنسية  الصادرات 
)1.1 مليار يورو/1.3 مليار دوالر( 
 401.4( الواردات  يف   %21 مقابل 
مليون يورو/478.8 مليون دوالر.

توجد ىف مرص أكثر من 160 رشكة 
 30 من  يقرب  ما  توظف  فرنسية 
ألف شخص عرب مجموعة واسعة 

من القطاعات.
أكثر من 2500 طالب ىف 13 شعبة 
فرنسية يدرسون داخل 5 جامعات 
ألف   14 هناك  أن  كما  مرص،  ىف 
بمرص،  الفرنىس  املعهد  ىف  دارس 

باإلضافة إىل 7 آالف تلميذ بـ11 مدرسة فرنسية معرتف بها، وألفى طالب مرصى يدرسون ىف فرنسا 
حاليًا، من بينهم 65 حاصلون عىل منح دراسية.

تشري إحصاءات 2016 أن حجم االستثمارات الفرنسية يف مرص يبلغ4 مليارات يورو، موزعة عىل عدد 
458 مرشوًعا يف قطاعات الصناعات الزراعية وتكنولوجيا املعلومات والبناء والطاقة املتجددة والنقل 

واملواصالت وتنقية وتحلية املياه ومرشوعات البنية التحتية والسياحة .
الجاهزة،  املالبس  األسمدة،  الطبيعي،  الغاز  البرتول،  يف  لفرنسا  املرصية  الصادرات  أهم  تتمثل 
املنسوجات، املصنوعات البالستيكية، الخرضوات والفواكه، السرياميك، فيما تتمثل أهم الواردات يف 

القمح والحبوب، املعدات، اآلالت اإلليكرتونية، املنتجات الدوائية ، الكيماويات، والسيارات .
لفرنسا مكانة بارزة يف مجال علم اآلثار املرصية عرب املعاهد واملختربات الفرنسية- املرصية املشرتكة 
تطوير  بمرشوعات  الجانبان  يهتم  كما  الضخمة،  األثرية  االكتشافات  من  العديد  يف  أسهمت  والتى 
املكتبات، تجهيز املتاحف، النرش، البحث العلمي، والتعليم، كما تم افتتاح الجامعة الفرنسية بمرص 
يف أكتوبر 2002، وتوقيع مذكرة تفاهم مع املعهد األوروبي للتعاون والتنمية لتحسني قطاع التعليم 
الفني يف مرصواتفاقية للتعاون يف مجال البحث العلمي لدعم شباب الباحثني املرصيني ما بعد الدكتوراه 
بمنح تُقدر ب 200 ألف يورو سنوياً، كما تويل فرنسا اهتماًما بما يمكن أن تقوم به مرص من أجل 

إحياء الفرانكفونية .
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 بنك أوف نيويورك: 
مصر حققت تقدما ملموسا 

يف اإلصالح االقتصادي 
ألوروبا  املسؤول  املدير  قبالوي،  هاني  أكد 
بنك  ىف  وأفريقيا  األوسط  الرشق  ومنطقة 
أوف نيويورك ميلون، أحد أكرب البنوك العاملية 
ملموسا  تقدما  حققت  مرص  إن  الكربى، 
الذي  االقتصادي  اإلصالح  برنامج  إطار  يف 
يعكف عليه البنك املركزي املرصي والحكومة، 
الفتا إىل أن التطور أمر مستمر، مشريًا إىل أن 
هناك ثقة متزايدة، يف أداء مؤرشات االقتصاد 
املرصي بعد تنفيذ اإلصالحات النقدية واملالية، 

وارتفاع االحتياطي النقدي األجنبي ملرص.

اهتمام  أن هناك  إىل  إيجابية، الفتا  السوق املرصية برؤية مستقبلية  إىل  أن مؤسسته تنظر  إىل  وأشار 
متزايد من مستثمرين وصناديق استثمار وصناديق سيادية حول العالم، من أوروبا وكندا والخليج ىف 

أدوات الدين الحكومية املرصية والسندات التي تصدرها مرص.
وأضاف قبالوي يف ترصيحات له عىل هامش غداء عمل يف مقر البنك بنيويورك، أن التقدم الذي حققته 
مرص، يف تنفيذ برنامج اإلصالح االقتصادي، سينعكس إيجابًا عىل رشوط وتسعري السندات الدولية التي 

تعتزم مرص إصدارها بالدوالر واليورو ىف الربع األول من عام 2018.
تجدر االشارة اىل ان بنك أوف نيويورك مليون يتواجد منذ عقود طويلة ىف منطقة الرشق األوسط، حيث 
الرشكات  املاىض، ويعمل عىل تسهيل دخول  القرن  ثمانينيات  تمثيل ىف مرص منذ  يتواجد عرب مكتب 
األجنبية إىل السوق املرصية، من خالل شهادات اإليداع الدولية، وإصدار السندات الدولية، وإدارة عمليات 

السيولة، إىل جانب عمليات تمويل التجارة، وعمليات الحفظ املركزى.
من جانبه أعلن عمرو الجارحي وزير املالية عن  تقدير وإشادة عدد من املستثمرين األجانب واملؤسسات 
الدولية باإلجراءات اإلصالحية التى تنفذها مرص، من خالل برنامج اإلصالح االقتصادى، باإلضافة إىل 
االستقرار ىف السياسة النقدية واملالية ، جاء ذلك خالل لقاء وزير املالية مع عدد من املستثمرين  بمدينة  
املستثمرين ىف ضخ  رغبة  إىل  الدوليني، مشريا  والبنك  النقد  اجتماعات صندوق  نيويورك، عىل هامش 

العديد من االستثمارات بالسوق املرصية، سواء ىف أدوات الدين أو ىف االستثمار املبارش.
وأكد الجارحى أن مرص تمتلك برنامجا تمويليا داخليا وخارجيا سنويا، نهدف من خالله تنويع مصادر 

التمويل املختلفة ىف ضوء املؤرشات الخاصة بمعدالت الدين الخارجى والناتج املحىل اإلجماىل.
وأشار عمرو الجارحي وزير املالية أن مرص تعمل ىف إطار مواردها واملؤرشات املختلفة  للدين والناتج 
املحىل والتضخم، والتي يتم من خاللها تقييم األوضاع املالية واالقتصادية للبالد، والعمل عىل معالجتها 

هاني قبالوي



26

الفرنيس وذلك عيل هامش  املالية  لو مري وزير  املرصي، بربونو  املالية  الجارحى، وزير  التقي عمرو 
االجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليني بواشنطن.

وأشاد الجارحى بالدور الذي تقوم به فرنسا كعضو رئييس بمجموعة الدول الصناعية السبع الداعم 
ملرص حيث قد أعلنت فرنسا عن تقديم قرض لدعم املوازنة العامة للدولة.

وأوضح الجارحي اعتزام مرص طرح سندات دوالرية مقومة باليورو خالل الربع األول من عام 2018 
يف ضوء الطرحني الناجحني الذي قامت بهم مرص مؤخًرا والرغبة يف تنويع مصادرالتمويل وتحسني 

هيكل الدين العام لالقتصاد  املرصي.
من ناحيته، رحب برونو بالتطورات اإليجابية التي تشهدها العالقات املرصية الفرنسية، مضيًفا حرص 
القطاعات  يف  وفرنسا  مرص  بني  التعاون  وتعميق  استمرار  عىل  ماكرون  إيمانويل  الفرنىس  الرئيس 

كافة.
املرصيني  ودائع  إجماىل  ارتفاع  العربية  املصارف  التحاد  العام  األمني  فتوح  وسام  اعلن   جانبه  من 
بالبنوك - بما فيها الودائع الحكومية - ملستوى تاريخى جديد لتصل إىل 3.070 تريليون جنيه، ىف نهاية 
شهر يوليو 2017، مقارنة بـ3.043 تريليون جنيه - الرتيليون يساوى 1000 مليار - وذلك بنهاية 
املركزى  البنك  لتقرير  وفًقا  شهر،  خالل  جنيه  مليار   27 نحو  قدرها  بزيادة  أى   ،2017 يونيو  شهر 

املرصى الصادر حديثًا. 
ويعد القطاع املرصىف أحد أهم ركائز االقتصاد املرصى حاليًا بمعدالت سيولة وقاعدة رأسمالية جيدة 
لتمويل  املستقبل  رهان  وهو  والدولية،  املحلية  األزمات  من  للعديد  القطاع  هذا  تجاوز  ىف  ساهمت 
املرشوعات خالل الفرتة القادمة، نظًرا ألن نسبة القروض إىل الودائع بهذا القطاع تصل إىل نحو %45، 
وهو ما يؤكد أن السيولة كافية لتمويل كافة أحجام وأنواع املرشوعات بما يسهم ىف زيادة نمو الناتج 

املحىل اإلجماىل ملرص.

إشادة فرنسية 

بربامج اإلصالح 

االقتصادي مبصر

بكافة الوسائل املمكنة، دون املساس بزيادة حجم الدين الخارجى ملرص، وىف إطار سداد املديونية التى 
تقع عىل عاتقنا من خالل تطوير وتنويع مصادر التمويل املختلفة الخارجية والداخلية والعمل عىل دفع 
عجلة التصنيع الداخىل، وزيادة حجم مواردنا بشكل مناسب من أجل املىض بخطى ثابتة نحو صناعة 

القرار فيما يتعلق بتعاىف االقتصاد املرصى.

عمرو الجارحى وزير المالية المصري ببرونو لو مير وزير المالية الفرنسي                                                                 
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الفاتيكان يعتمد مسار رحلة العائلة املقدسة ملصر 
“أيقونة العائلة املقدسة” 

تضع مصر على خريطة السياحة الدينية العاملية
تحتفل مرص هذه األيام بذكرى رحلة العائلة املقدسة التي هربت من بطش امللك “هريدوس” من فلسطني 
إيل أرض الكنانة مرص، ومكثوا فيها ما يقرب من ثالث سنوات يحتضنها شعبها الذى استقبلها بحفاوة 

وترحاب فقال فيها املسيح “مبارك أرض مرص .. مبارك شعب مرص”.
 وتعترب رحلة العائلة املقدسة ىف أرض مرص من الركائز األساسية للحضارة املرصية، وقد أضفى هذا 
دينية وتاريخية وأثرية وثقافية وفنية وعـلمية وحضارية يف سبيل  أهمية  الفـريد  التاريخى  الحدث 
تنشيط السياحة الدينية ىف مرص والتي اكتسبت أهمية مضاعفة بعد إدراج مسار رحلة العائلة املقدسة 
ملرص بربنامج حج الفاتيكان والذى اعتمده بابا الفاتيكان بالتنسيق مع وزارة السياحة املرصية مؤخراً، 
وتعترب مباركة البابا بمثابة دعوة للحجاج الكاثوليك حول العالم ألداء شعائرهم الدينية يف مرص يناير 

2018، والبالغ عددهم أكثر من ملياري نسمة. 
  وقد أعلن بابا الفاتيكان، تضمني رحلة العائلة املقدسة إىل مرص ضمن برنامج الحج الفاتيكانى لعام 
2018، ىف قداس حرضه وزير السياحة يحيى راشد، وبارك بابا الفاتيكان خالله للمرة األوىل األيقونة 
الزيتون  العائلة مثل شجرة  للرتويج لرحلة  املقدسة، واعتمادها كرمز رسوىل  العائلة  الخاصة برحلة 

للحج بالقدس.
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العائلة  “رحلة  مصطلح  يرجع 
املسيح،  السيد  عهد  إىل  املقدسة” 
بعدما رأت السيدة مريم رؤية تخربها 
الطاغية  من  مرص  إىل  بالهروب 
أقاويل  ترددت  أن  بعد  “هريودس” 
الطفل،  املسيح  قتل  اعتزامه  حول 
“أورشليم”  من  مريم  به  فهربت 
القدس إىل مرص يف رحلة طويل أطلق 

عليها “رحلة العائلة املقدسة”.
يف  املقدسة  العائلة  رحلة  وبدأت    
غزة  إىل  لحم  بيت  من  األوىل  محطتها 
الزرانيق غرب العريش،  حتى محمية 
صحراء  طريق  عن  مرص  دخلت  ثم 

سيناء من الناحية الشمالية من جهه الفرما الواقعة بني مدينتى العريش وبورسعيد، ومن ثم توجهت 
الزقازيق بمحافظة الرشقية، وعندما وجدوها مليئة باالوثان،  إىل مدينه تل بسطا بالقرب من مدينة 

توجهت العائلة املقدسة للجنوب حتى وصلت مسطرد، ومن مسطرد انتقلت شماال اىل بلبيس.

إطاللة تاريخية على مسار رحلة العائلة المقدسة

نهر  املقدسة  العائلة  عربت 
سمنود  إىل  متوجهة  النيل 
شعبها  استقبلهم  وهناك 
فباركهم  حسنا  استقبال 
هذه  لزائر  ويمكن  املسيح، 
أثر  الراغب ىف اقتفاء  املدينة 
يشاهد  أن  املقدسة  العائلة 
كبري”  “ماجورا  فيها 
الجرانيت  من  مصنوع 
العذراء  السيدة  إن  يقال 
العجني  صنع  ىف  استخدمته 
يوجد  كما  وجودها  أثناء 
عيىس  باركه  ماء  برئ  أيضا 

عليه السالم بنفسه.

اليها شماال اىل منطقة الربلس  التى رحلت  العائلة املقدسة هى مدينة سمنود  التالية لرحلة  واملحطة 
“محافظة كفر الشيخ حاليا”، ومن ثم إىل وادى النطرون، ومنه توجهت ناحية مدينة القاهرة وعربت 
نهر النيل اىل الناحية الرشقية متجهه ناحية املطرية وعني شمس، وكانت عني شمس يسكنها ىف ذلك 

الوقت عدد كبري من اليهود وكان لهم معبد يسمى “بمعبد اونياس”.

“ماجورا كبير” مصنوع من الجرانيت
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السيدة  ان  ويقال  وباركها،  منها  رشب  التى  املياه  من  نبعا  معجزاته  ضمن  املسيح  فجر  املطرية  وىف 
العذراء قد غسلت مالبس املسيح وصبت املاء عىل األرض فنبت ىف تلك البقعة نبات عطرى ذو رائحة 

جميلة هو املعروف “بنبات البلسم”.
 ومن منطقة املطرية وعني شمس سارت العائلة املقدسة متجهه اىل الزيتون، ومن ثم إىل مرص القديمة 
والتى تعترب من أهم املناطق واملحطات التى حلت بها العائلة املقدسة ىف رحلتها إىل ارض مرص ويوجد 
بها العديد من الكنائس واالديرة، وقد تباركت هذه املنطقة بنزول العائلة املقدسة بها، ثم توجهت عقب 
ذلك اىل منطقة املعادي، وأقلعت عىل ظهر مركب رشاعى بالنيل متجهة نحو الصعيد وصوال إىل بهنسا.

 وانتقلت العائلة املقدسة ىف مسار رحلتها ىف مرص بعد ذلك من بهنسا إىل ناحية الجنوب حتى سمالوط 
ومنها عربت النيل ناحية الرشق حيث يقع اآلن دير السيدة العذراء بجبل الطري، واستقرت هناك باملغارة 
نحو  واتجهت  الغربية  الناحية  اىل  الرشقية  الناحية  من  النيل  عربت  ثم  األثرية،  بالكنيسة  املوجودة 

االشمونيني.
ثم توجهت العائلة املقدسة نحو مري، ثم اىل جبل قسقام حيث يوجد االن دير املحرق ومنطقته والتى تعد 
من اهم املحطات التى استقرت بها حتى سمى املكان )ببيت لحم الثانى(، ومكثت فيه نحو 190 يوما، 
وىف هذا الدير جاءت البشارة ليوسف الشيخ ىف املنام قائال “قم وخذ الصبى وأمه واذهب أرض فلسطني 

النه قد مات الذين كانوا يطلبون نفس الصبى”.
وحرصت العائلة املقدسة ىف طريق العودة عىل اتخاذ طريق أخر، انحرف بهم إىل الجنوب قليال حتى جبل 
أسيوط املعروف بجبل درنكة وباركته العائلة املقدسة ثم وصلوا اىل مرص القديمة ثم املطرية ثم املحمة 

ومنها اىل سيناء ثم فلسطني.

وزير السياحة يحيى راشد يتفقد مسار رحلة العائلة المقدسة بوادي النطرون
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 استغرقـت رحـلة العائلة املقدسة ألرض مرص بحسب بعض التقديرات التاريخية مدة ثالث سنوات 
التى استغرقت عدة شهور أخرى، وبحسب الربدية  ونصف السنة تقريباً، ويضاف لذلك رحلة العودة 
التى نرشتها جامعة كولون األملانية سنة 1997م، ظلت العائلة املقدسة بأرض مرص حواىل ثالث سنوات 
وأحد عرش شهراً )أربع سنوات إال شهر واحد(، وهذه الربدية عـبارة عن رشيحتني من ورق الربدى، 
بمنطقة  عليها  وعـثر  امليالدى،  الخامس  أو  الرابع  للقرن  وترجع  الفيومية،  باللهجة  القبطية  باللغة 
الفيوم، ومحفوظة بإحدى مكتبات جامعة كولون بأملانيا، وقد قامت بنرشها الباحثة جيزا شنكه تحت 
عـنوان: “عـن وصف مرص بأنها أعظم أرض ىف العالم” وقام بتحقيقها وترجمتها ونرشها نيافة األنبا 

ديمرتيوس.
 وما زالت أرض مرص الطيبة تحتفظ بذكريات وبركات هذه الرحلة التاريخية الفريدة واملؤكدة كتابياً 
أديرة وكنائس  املقدسة ألرض مرص منها:  العائلة  آثار تؤكد مجىء  زالت هناك  وأثرياً، وما  وتاريخياً 
وآبار  وأطالل،  حفائر  جانب  إىل  وأحجار،  صخور  ومنها  قديمة،  ومغائر  أثرية  ومذابح  وهياكل  أثرية 
وأشجار، وهذه اآلثار تمتد عىل طول البالد الواقعة عىل مسار الرحلة، ويضاف لذلك األيقونات األثرية 
القوية عىل مر العصور والسنني، وأخذت  الزيارة أصداؤها  الفنية، وصار لهذه  واملخطوطات والقطع 

أرض مرص مكانتها بأنها األرض التى قدمت املالذ وامللجأ والحماية للسيد املسيح والعائلة املقدسة.
وكانت للرحلة تأثرياتها عىل جوانب الحضارة القبطية ومنها: األيقونات واألعمال الفنية، ومن النادر أن 
تجد فنانًا قبطيًا ليس له عمل فنى خاص برحلة العائلة املقدسة، وأيًضا وجدت كتابات ونصوص أدبية 
اللغات  إىل  امليامر واملخطوطات، وقد ترجم جزء كبري منها  الرحلة منها  القبطية خاصة بهذه  باللغة 
الرسيانية والحبشية والعربية واللغات الحديثة، وأيًضا األلحان واملدائح والقراءات والطقوس الكنسية 
املرتبطة بهذه التذكارات واملناسبات، إىل جانب االحتفاالت الشعبية السنوية املرتبطة بهذه التذكارات، 
واالكتشافات األثرية للكنائس واألديرة املرتبطة بمسار الرحلة، والتصميمات والطرز املعمارية القبطية 
الرحلة  ارتبطت بهذه  القبطية  الرحلة، كل هذه جوانب للحضارة املرصية  املستوحاة من تاريخ وآثار 

املباركة.

برنامج رحلة العائلة المقدسة “المباركة”

   يضم برنامج الرحلة 
مساًرا،   25 حوايل 
أكثر  ملسافة  تمتد 
كيلومرت   2000 من 
صعيد  إىل  سيناء  من 
بعدد  مروًرا  مرص، 
والكنائس،  األديرة  من 
املسيحية،  واملزارات 
العذراء  كنيسة  أبرزها 
بمسطرد، وكنيسة أبى 
رسجة بمرص القديمة، 
الجرنوس  ودير 

كنيسة العذراء بمسطرد
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بمغاغة، ودير املحرق بأسيوط.
 ويتضمن برنامج رحلة الحج إىل مرص “تتبع مسار العائلة املقدسة”، صلوات، وقداسات، منذ وصول 
السائح للعريش حتى انتهاء الرحلة ىف دير املحرق بأسيوط، وترجح املصادر الكنسية أن يكون موسم 

احتفاالت املسيحيني بعيد القيامة هو األكثر رواًجا ىف قدوم السائحني ملرص.

كنيسة أبى رسجة بمرص القديمة

دير املحرق بأسيوط
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صنعوا  من  أول  هم  الفراعنة  أن  التاريخ  يسجل 
قصصاً  بالرقص  تحكى  التى  الراقصة  الدراما 
وحكايات ومعان , والتى تُعد الفكرة األوىل للرقص 
التعبريى أو الباليه الذى نعرفه اليوم ،  وقد تجىل 
ذلك ىف نقوش األرسة الخامسة 2500 ق م والتى 
اوضحت نحتاً لنساء يرقصن ىف جماعات منتظمة 
تشبه تماماً ما نراه ىف أحدث أنواع رقصات الباليه 
الوسطى  الدولة  نقوش  ىف  ايضاً  وكذلك   . الحاىل 
رسوم  أظهرت  كما   ,  “ حسن  بنى   “ بمقابر 
التعبريية  الرقصات  تعدد  الحربية  اإلنتصارات 
األفراح واألحزان  القدماء ىف  التى قدمها  الدرامية 
واالنتصارات وغريها ، كما اخرتع املرصى القديم 
التي  الهارب  آلة  املوسيقية مثل  العديد من اآلالت 

تطورات حتى وصلت حاليا إىل آلة العود الرشقي.
وىف العرص الحديث ارتبط فن األوبرا ىف مرص بعهد 
الخديوي إسماعيل الذي كان شغوفا بالفنون وهو 
أول من انشآ دار لألوبرا عام 1869 بالتزامن مع 
احتفاالت افتتاح قناة السويس ، وكان اول عرض 
عرض  هو  الخديوية  االوبرا  مرسح  عيل  اوبراىل 
بنظم  قام  التى  “عايدة”  أوبرا  ثم  “ريجوليتو”، 
شعرها الشاعر اإليطايل جياال ووضع موسيقاها  
أهم  من  واحدة  وتمثل  فريدى  العاملى  املوسيقار 
بموضوعها  الخالدة  العاملية  االوبرالية  العروض 
وموسيقاها  الجياشة  وأغانيها  املرصي  الوطني 

الرائعة.
أما البدايات األوىل لفن الباليه واألقرب ملا هو موجود 
ىف  عرش  الخامس  القرن  ىف  بدأت  فقد  األن،  عليه 
النهضة،  عرص  ىف  الفن  هذا  انترش  حيث  ايطاليا، 
أو  كوسيلة  واألمراء  االرستقراطيون  واستخدمه 
ومن  االقتصادى،  النفوذ  وزيادة  للتباهى  طريقة 

باليه القاهرة

منذ عهد الفراعنة

ايطاليا 
لفرنسا  انتقل 

لباقى  ثم  وروسيا 
دول أوروبا والعالم. 

املرصية  األوبرا  دار  وتقدم 
العديدة  فرقها  خالل  من 
فرقة،   12 عددها  يصل  التى 
الفنون  من  املختلفة  األشكال 
واالوركسرتاىل  الغنائى  الفن  من 
وفنون  والرتاثى،  والسيمفونى 
املرسح و الرقص االستعرايض والشعبى والحديث 
الكالسيكية  العروض  أشهر  وتقديم  والباليه 
العاملية من خالل فرقة باليه أوبرا القاهرة، العريقة  
املنوط بها  تقديم مختلف فنون الباليه والعروض 

الخاصة بها.
انشاء  تم  العرشين  القرن  من  الستينات  بداية  ىف 

العديد من الفرق الفنية ، وكان من بينها فرقة 
, وكان باليه القاهرة التى انشئت عام 1966 

 “ باليه  هو  الفرقة  عروض  اول 
والذى   “ رساى  باخش  نافورة 

اخرجه ىف ذلك الوقت 
ليونيد   “
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البروفسكى “ مدير مرسح البولىش الكبري ىف روسيا  
وقد انتقلت تبعية الفرقة ايل  الهيئة العامة للمركز 
الثقاىف القومى لدار األوبرا املرصية منذ عام 1991 
مسارح  عىل  منتظمة  بصفة  عروضاً  تقدم  حيث 
العواصم  من  العديد  وكذلك  املرصية  األوبرا  دار 

العربية والعاملية .
وتتكون الفرقة من 60 راقصاً وراقصة، وقد توىل 
تدريب أعضاء الفرقة ىف بداياتها خرباء من اإلتحاد 
السوفيتي السابق، وقدمت الفرقة أوىل عروضها ىف 
والكالسيكي.  الرويس  بالباليه  متأثرة  العام  نفس 
لها  بحثها عن شخصية متميزة تحفظ  اطار  وىف 
تقديم  إىل  باإلضافة  املرصية  وهويتها   تميزها 
املعارص  الخط  ظهور  بدأ  املعارصة،  العروض 
ومصممى  مخرجني  خالل  من  الفرقة  أعمال  ىف 

رقصات مرصيني .
وقد قدمت الفرقة خالل املواسم املاضية العديد من 
الباليهات العاملية الكاملة، ومن أهم العروض التى 
تحرص عىل تقديمها، باليه بحرية البجع، كسارة 
جولييت،  روميو  البندقية،  تاجر  باخيتا،  البندق، 
دون  جيزيل،  سبارتكوس،  القرصان،  كوبيليا، 
كيشوت، طقوس الربيع، هاملت، لوركيانا، كارمينا 
ذات  العروض  عن  فضالً  سندريال  بولريو،  بورانا، 
الهوية املرصية،  حيث ظهر هذا بصورة واضحة 
عندما تم تقديم باليه أوزوريس للموسيقار جمال 
عبد الرحيم 1984 وأيضاً معبد املوسيقى النتصار 
قدمتها  التي  املرصية  األعمال  ومن  الفتاح،  عبد 
عطية  موسيقى  مرصية  خطوات  باليه  الفرقة 
بدار   1990 عام  قدم  الذى  النيل  وبعدها  رشارة 

األوبرا عىل موسيقى عمر خريت 1991-1990.
 وقد سبقت هذه العروض تقديم بعض املحاوالت 
التمصريية لعروض باليه الفرقة، فقدم باليه عن 
املولد  مناسبة  تصاحب  التي  الدينية  الطقوس 
ومن هذه املحاوالت أيضاً، قدم د. عبد املنعم كامل 
يتناول مظاهر قصة صمود  والذي  الصمود  باليه 
تقديم  وتم   ،  1967 هزيمة  ايام  املرصي  الشعب 
الوطن  اسم  تحت    1973 عام  بعد  الباليه  نفس 
بعد إضافة جزء له عن عبور أكتوبر 1973 ، كما 
ىف  عايدة  ألوبرا  الكبري  العرض  ىف  الفرقة  اشرتكت 

كل من الهرم واألقرص
 ومنذ عام 1972  دأبت فرقة باليه أوبرا القاهرة 
بدأت منذ  عىل تقديم عروضها خارج مرص حيث 
العالم   دول  مختلف  ىف  فنية  بجوالت  الوقت  ذلك 
روسيا  كندا،  ثم  وليننجراد  موسكو  يف  بدأت 
النمسا،  أيرلندا، كوريا،  إنجلرتا،  املكسيك، فرنسا، 
يوغوسالفيا،  بلغاريا،  الصني،  املتحدة،  الواليات 
األردن،  لبنان،  تركيا،  إيطاليا،  التشيك،  أملانيا، 

تونس ومختلف دول العالم.
وترأس الفرقة وتتوىل اإلرشاف عيل ندريباتها أرمينيا 
كامل،  املنعم  عبد  د.  وأرملة  إيطالية  وهي  كامل، 
رئيس دار األوبرا الراحل، وأحد رواد فن الباليه يف 
مرص، والذي أعاد بناء الفرقة يف تسعينيات القرن 
املايض، وكان أستاذاً للكثري من راقصيها حتى تويف 

عام 2013.
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ميتينري  وقالت 
باحد  صحفي  مؤتمر  يف 

إن   ، بالقاهرة  الكربي  الفنادق 
الفرعونية  الحضارة  يعشقون  الفرنسيني 

أنها  وأضافت    ، العالم  يف  تأثري قوي  ذات  ألنها 
رغبت يف زيارة  مرص عقب فوزها باللقب ، بهدف 

األهرامات  زيارتها  إىل  الفتة  السياحية،  تنشيط 
يحب  والدها  أنها  إىل  مشرية  اإلسكندرية،  ومكتبة 
والعائلة  هى  معه  ستأتى  ولهذا  الغوص  رياضة 
ملكة  لقب  اما عن  الرياضة يف مرص،  تلك  ملمارسة 
جمال الكون فقد اكدت أن الهدف منه إيصال الرسائل 
التى تريدها بشكل مبارش للعالم كله لنرش الخري 
الكون  ، وأكدت ملكة جمال  والجمال بكل صوره 

ومعسكرات  الفقرية  الدول  من  العديد  زارت  أنها 
الالجئني، لتقديم الخدمات الطبية لهم، خاصة لألطفال، 

استغالال لدراستها يف مجال طب األسنان إيريس ميتيني، 
كلمتها باملؤتمر الصحفي بجملة “تحيا مرص”.
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الكون،  جمال  ملكة  وأضافت 
السياحية بمرص،:  خالل جوالتها 
“أنا أتيت هنا لحبى ملرص، ودعما 
 ، مرص  جمال  ملكة  ملسابقة 
اختيار  ىف  أشارك  أن  ىل  فرشف 
ملكة  بلقب  ستفوز  التى  الفتاة 

جمال مرص”.
الفرنسية  الجمال  ملكة  وفازت 
بالنسخة  ميتينري”   “إيريس 

الخامسة والستني من املسابقة 
السنوية التى استضافتها الفلبني 
للمرة الثالثة من بني 85 متسابقة، 
وتبلغ من العمر 24 عاما، وتوجت 
لعام  الكون  جمال  ملكة  بلقب 
أقيمت  التى  املنافسات  يف   ،2016

يف يناير 2017. وهى طبيبة أسنان من مدينة »ليل« شمال فرنسا ، وقالت »ميتينري« بعد الفوز باللقب: 
»فوجئت بفوزى وأشعر أننى محظوظة، ملكة جمال الكون حلم يراود كل فتاة«. وأضافت ملكة جمال 

الكون: »أريد أن أساعد الناس.. أريد أن أفهم الناس وأن ألتقى بهم ومن ثم كان هذا الفوز حلمى«.
نرشت ميتينري، عرب حسابها بموقع تبادل الصور “إنستجرام” صورة أثناء هبوط الطائرة عىل أرض 

مرص ، وعلقت عىل الصورة :”أهال بكم من القاهرة، مرص، هبطت للتو ، متحمسة”.

ملكة جمال الكون تزور االهرامات 

ملكة جمال الكون تزور االهرامات 
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المؤتمر الصحفى لملكة جمال الكون فى القاهرة

االستقبال الرسمى لملكة جمال الكون بمطار القاهرة

عن  الفضائية    مرص”   MBC“ ة  قناة  مع   تليفزيوني  لقاء  يف  لقاؤها  خالل  “ميتينري”،  واعربت  
سعادتها  لوجودها يف مرص ُمضيفة: “كنت أنتظر بشغف زيارة بعض املناطق بمرص و بزيارة عدد 
ملكة  الختيار  الخاصة  التحكيم  بلجنة  ستشارك  انها  اإلسكندرية”وأوضحت  أهمها  املحافظات  من 

جمال مرص، وسعيدة بذلك ألن مرص بلد الجمال”.
وتابعت: “العالقات املرصية الفرنسية قوية للغاية ومن املعروف أن الفرنسيني يعشقون مرص كثريا، 
أزور  أن  الصغر  القديمة”، ُمضيفة: “كان حلمى منذ  بالثقافة والتاريخ والحضارة  ألنها دولة غنية 
دولة عظيمة مثل مرص وآثارها الجميلة خاصة األهرامات واملتحف املرصي وقلعة قايتباي.. ولست 

وحدي فقط من تعشق مرص بل كل الفرنسيني كذلك”.
 وتعد الرا دبانة آخر ملكة تمثل مرص ىف مسابقة مللكة جمال الكون عام 2014، حيث تعترب ملكة 
جمال الكون ثانى أكرب مسابقة ىف العالم، حيث يتابعها ماليني املشاهدين حول العالم، كما أن الرئيس 

األمريكى دونالد ترامب قام بتنظيمها لفرتات طويلة قبل توليه رئاسة الواليات املتحدة األمريكية.
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علي فرج ونور الطيب قصة حب 
صنعت اجنازا مصريا تارخييا لالسكواش يف أمريكا

للمرة األوىل ىف تاريخ لعبة االسكواش، حقق الزوجان املرصيان “عىل فرج” و” ونور الطيب” 
التي أقيمت ىف جامعة دركسل بوالية فيالدلفيا  لقب بطولة »أمريكا املفتوحة لالسكواش« 
بالواليات املتحدة األمريكية، والبالغ مجموع جوائزها 150 ألف دوالر أمريكى ، وذلك كأول 
البطولة معاً، بعدما هيمنت مرص عىل املركزين األول والثانى  ثنائى »متزوج« يحقق لقب 
ىف منافسات الرجال والسيدات ، وهي املرة األوىل التي يحرز فيها فرج والطيب، اللذان عقدا 
قرانهما يف يوليو 2016، لقب البطولة األمريكية ، وهي املرة السابعة التي يحرز فيها العب 

مرصي لقب البطولة األمريكية، واملرة األوىل تحرزها مرصية.

تغلبت نور الطيب عىل زميلتها رنيم الوليىل ىف املباراة النهائية املاراثونية بـ3 أشواط مقابل شوطني، 
بينما تغلب عىل فرج ىف املباراة النهائية عىل حامل لقب النسخة املاضية محمد الشوربجى بثالثة أشواط 
مقابل ال ىشء، وأصبحت نور الطيب أول العبة ىف تاريخ مرص تحقق لقب البطولة ىف إنجاز كبري لالعبة 
صاحبة املركز الـ14 عاملياً ، أما »عىل«، املصنف الخامس عاملياً، فحقق بتلك البطولة اللقب األول له ىف 

البطوالت الكربى )World Series( ىف إنجاز كبري للزوجني.
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رنيم  زميلتها  مع  مبارياتها  أن  »نور«  وأكدت 
الوليىل دائماً ما تتميز بالقوة واإلثارة بسبب حفظ 
كل منهما لطريقة لعب األخرى، وقالت انها حلمت 
بهذه اللحظة كثريا لكنها لم تتوقع أبدا أن تحصل 

يف بطولة امريكا .
أما عىل فرج، فأكد صعوبة املباراة النهائية ملواجهة 
لقب  حامل  الشوربجى،  محمد  بحجم  العب 
املضاعفة  سعادته  عن  وأعرب  املاضية،  النسخة 
أن  مؤكداً  السيدات،  بلقب  »نور«  زوجته  بفوز 
والوصول  العالم،  ببطولة  الفوز  هو  املقبل  حلمه 

لصدارة التصنيف العاملى.
أضاف فرج أنه ال يصدق ما حدث يف البطولة انه 
فخر كبري لتحقيق ذلك االنجاز برفقة زوجته نور 
يف  بجانبهم  وقف  الجميع  أن  ايل  مشري   ، الطيب 
الفرتة األخرية لتحقيق ذلك االنجاز واألفضل األكرب 
ايل  للوصول  اللذان ساعداه كثريا  والديه  ايل  يرجع 
هذا الحلم ، معربا عن فخرة باالسكواش املرصي 
أبطال  بمتابعتهم  سعادة  يف  الجميع  جعل  الذي 

مرص يكتبون تاريخ جديد للعبة يف أمريكا.
أول  حققت   الطيب  نور  ان   اىل  االشار  وتجدر 
ألقابها ىف بطوالت العالم بعد فوزها بلقب بطولة 
أمريكا املفتوحة لإلسكواش وهي إحدى البطوالت 
أنه لم تتوج من قبل أى  ، حيث   الكربى  الثمانية 
ىف  مرص  توجت  بينما  اللقب،  بهذا  مرصية  العبة 
العاملية  للبطولة  الرجال  بمنافسات  مناسبات   6

ذاتها.

وبتتويج  عيل فرج باللقب للمرة األويل يف تاريخه 
ايل 7  اللقب  الالعبني املرصين من هذا  رفع رصيد 
ألقاب ، حيث حصد محمد الشوربجي لقبني عامي 
2014 ، 2016 ، وعمرو شبانة مرتني عامي 2009 
رامي   ،  2010 عام  مرة  الهندي  ووائل   2011  ،

عاشور عام 2012.
كما أن االسكواش املرصي نجح يف السيطرة عيل 
املرصي  الرباعي  بوصول  والسيدات  الرجال  لقبي 
عيل فرج ، محمد الشوربجي ، نور الطيب ورنيم 
الولييل ايل املباراة النهائية يف انجاز يتحقق ألول مرة 

يف بطولة  امريكا املفتوحة لالسكواش العاملية.
فوز  عىل  الضوء  العاملية  الصحف  سلطت  وقد 
أمريكا  ببطولة  الطيب  ونور  فرج  عيل  الزوجني 
املفتوحة لإلسكواش يف يوم واحد وهو األمر الذي 
يحدث ألول مرة يف تاريخ اللعبة ، حيث كتبت هيئة 
حققا  الزوجني  اان   ”BBC“ الربيطانية  اإلذاعة 
ألول  لإلسكواش  املفتوحة  أمريكا  ببطولة  الفوز 
مواطنتها  الطيب  وهزمت  اللعبة،  تاريخ  يف  مرة 
رنيم الولييل يف النهائي 3-2 وبعدها بساعات توج 
هزم  بعدما  الرجال  فردي  بلقب  فرج  عىل  زوجها 

مواطنه املرصي محمد الشوربجي 1-3.
 : تتويجها  عقب  نور  عن   يس  بي  البي  ونقلت 
“حينما انتهيت من مباراتي أردت مشاهدة مباراة 
زوجي وكنت متوترة” و حينما نتوج يف يوم واحد 

باول ألقابنا الدولية فاألمر مذهل”.
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يف  باهراً  نجاحاً  وحققت  القاهرة  تألقت  ان  بعد 
السلة  كرة  يف  العالم  بطولة  وتنظيم  استضافة 
عادت   ،  2017 يوليو  يف  سنة   19 تحت  للشباب 
للتألق وتأكيد جدارتها بإستضافة األحداث العاملية 
الرياضية حني نظمت  بنجاح كبري بطولة العالم 
يف  وذلك  سنة   23 تحت  للشباب  الطائرة  الكرة  يف 
استاد  مالعب  عىل  اغسطس   25  -18 من  الفرتة 
هذه  افتتاح  حفل  اقيم  حيث   ، الدويل  القاهرة 
البطولة العاملية  التي شارك فيها 12 منتخباً هم : 
املكسيك – الربازيل – كوريا – األرجنتني – الصني 
اليابان –  الجزائر –  ايران – بولندا –  – روسيا – 
تتضمن  وقد     0 املنظمة  الدولة  تركيا00ومرص 

حفل االفتتاح طابور عرض للمنتخبات املشاركة 
املنظمة  اللجنة  لرئيس  كلمة  اعقبه   ، البطولة  ىف 
للدكتور  كلمة  ثم   ، السالم  عبد  فؤاد  للبطولة 
الدوىل ورئيس  االتحاد  رئيس  نائب  علوانى  عمرو 
االتحاد األفريقى، ثم اعلن افتتاح البطولة ، وعقب 
هشام  الفنان  احياه  الذى  الفنى  العرض  بدأ  ذلك 
األلعاب  عن  فضال  رضا،  أمرية  واملطربة  عباس 
احتفالية  اجواء  وسط  الروىس،  والشو  النارية 
راقية دعمها  توافد الجماهري املرصية عىل مجمع 
ملساندة  الدوىل  القاهرة  باستاد  املغطاة  الصاالت 
املنتخب الوطنى ىف مستهل مشواره بالبطولة أمام 

األوىل، حيث  املجموعة  منافسات  اليابان ضمن 

الدول المشاركة فى بطولة العالم لكرة الطائرة للشباب تحت 23 سنة

وافريقيا  العامل   شباب  طائرة 
حتلق يف مساء القاهرة
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حملت الجماهري األعالم وارتدت القمصان املوحدة 
كما استخدمت الطبول ىف التشجيع.

 وبعد الفقرة الفنية اقيمت اويل مباريات البطولة 
بني الفريق املرصي والفريق الياباني والتي انتهت 
الفريق املرصي بأربعة اشواط مقابل ثالثة  بفوز 
مباريات  ذلك  بعد  وتواصلت  الياباني00  للفريق 
البطولة عىل مختلف صاالت مجمع الصاالت حتى 
باملباراة  اغسطس   25 يوم  البطولة  ختام  كان 
النهائية بني فريقي األرجنتني وروسيا والتي انتهت 
مقابل  اشواط  بأربعة  األرجنتيني  الفريق  بفوز 
شوطني توجت بها بكأس البطولة والذي سلمه لها 
وزير الشباب والرياضة املرصي املهندس خالد عبد 
العزيز وسط اجواء احتفالية مرصية وعاملية من 
املركز  الفريق املرصي عيل  ، وحصل  الفرق  سائر 
كأس  تسليم  مراسم  وبعد   ، العالم  عىل  الخامس 
الفنان  احياه  والذي  الغنائي  الحفل  بدأ  البطولة 
تفاعل  حيث  الختام  مسك  ليكون  توفيق  ايهاب 
الفنان  مع  بـ”الرقص”  األرجنتني  منتخب  العبو 
اطار  ويف  بالبطولة  بالفوز  فرحاً  توفيق  إيهاب 
السياحي والرتفيهي للفرق املشاركة يف  الربنامج 
البطولة ، استغلت اللجنة املنظمة لبطولة العالم 

راحة  عىل  الفرق  جميع  حصول  الطائرة،  للكرة 
 ، اغسطس   22 الثالثاء  يوم  املباريات،  من  سلبية 
إىل  املنافسات  ىف  املشاركة  للوفود  رحلة  ونظمت 

األهرامات لزيارة أهم معالم مرص السياحية.
وظهرت السعادة واملرح عىل وجوه جميع الوفود 
أثناء الزيارة، وحرص الجميع عىل التقاط الصور 
قامت  كما  السياحية،  املعالم  مع  التذكارية 
السلطات األمنية بدورها عىل أكمل وجه يف تأمني 

البعثات املشاركة يف البطولة. 
املناسبات  ملختلف  القاهرة  استضافة  ويتوايل 
والفنية  منها  الرياضية  واإلقليمية  العاملية 
يف   – لتستضيف  القاهرة  عادت  حيث  والثقافية، 
بطولة   -  2017 اكتوبر   29 وحتى   22 من  الفرتة 
لبطولة  واملؤهلة  الطائرة  للكرة  األفريقية  األمم 
العالم ، وذلك عىل مالعب مجمع الصاالت املغطاة 
بالبطولة  التونيس  املنتخب  فاز  وقد   0 بالقاهرة 
النهائية  املباراة  يف  املرصي  املنتخب  عىل  بفوزه 
تأهلت فرق تونس  ، وبذلك  بثالثة اشواط نظيفة 
الثالث  املركز  عىل  الحائزة   - والكامريون  ومرص 
عام  املقامة  للرجال  العالم  بطولة  نهائيات  اىل   –

2018 مشاركة بني بلغاريا وايطاليا0

رحلة اللجنة المنظمة لبطولة العالم للكرة الطائرة لألهرامات
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للمرة العاشرة .. يد الزمالك ترفع كأس افريقيا
توج فريق الزمالك ببطولة أفريقيا لكرة اليد يف 27 اكتوبر 2017 بعد أن حقق فوزا مستحقا عيل الرتجي 

التونيس بنتيجة 29/31 يف املباراة النهائية لبطولة أفريقيا لألندية االبطال املقامة يف تونس.
الوقت  نهاية  بعد  االضافية  لألوقات  امتدت  ماراثونية  مباراة  بعد  الرتجي  يهزم  أن  الزمالك  وأستطاع 

االصيل لها بنتيجة 25/25 قبل أن يتفوق بطل أفريقيا يف النهاية. 
جاءت املباراة حماسية من بدايتها خاصة من جانب الرتجي املتسلح باألرض والجمهور، حيث نجح 
بطل تونس يف الخروج فائزا يف الشوط االول 12/13 ومع انطالق الشوط الثاني كرش بطل مرص عن 
أنيابه ونجح يف تحقيق التعادل ثم التقدم، وحاول فريق الرتجي التعادل مع بطل مرص، لتظل املباراة 
معلقة حتي اللحظات األخرية حيث تقدم الزمالك 29/31، وتنتهي بفوز الزمالك باللقب العارش للزمالك 
يف تاريخه ليظل ثانيا يف الئحة الرشف الخاصة بالبطولة االفريقية لألندية االبطال خلف املجمع البرتويل 
الجزائري »مولودية الجزائر سابقا« بـ 11 لقباً. وقد حقق األهيل املركز الثالث وامليدالية الربونزية بعد 
فوزه عىل فريق نادي جمعية الحمامات التونيس بنتيجة )23- 21( يف املباراة التي أقيمت يف وقت سابق 

قبل املباراة النهائية للبطولة. 
، وقد استضافت القاهرة البطولة األوىل عام  1979 وكانت تسمى كأس أفريقيا لألندية البطلة وفاز بها 
نادي الزمالك ثم واصل فوزه بالبطولة اعوام1980 و1981 و1986 و1991 و2001 و2002ومنذ عام 
اليد وتحت هذا املسمى فاز الزمالك بالبطولة  2007 تغري اسم البطولة ايل دوري أبطال أفريقيا لكرة 
اعوام 2011 و2015 قبل أن يضيف النجمة العارشة ىف عام 2017.كما حقق الزمالك املركز الثاني عام 
2012 واملركز الثالث اعوام 1992 واعوام 2016 ، وللفرق املرصية عموماً نصيب األسد من القاب هذه 
اعوام  الثاني  باملركز  وفاز  و 94 و2012و2016   93 و    85 اعوام  األهيل  نادي  بها  فاز  البطولة حيث 
بالبطولة عام 1990  نادي بورسعيد  فاز  00كما  اعوام 2003 و 2017  الثالث  2013و2014 وباملركز 
وفاز نادي سموحة باملركز الثالث عام 2015 خلف نادي الزمالك يف ذلك العام00اي ان الفرق املرصية 

حققت 16 بطولة و8 مراكز.


