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 الصين فى المصريين بالمبعوثين بنها جامعة رئيس لقاء

  

  ئىىىى   -  القبضىىى  يٌسىىى  السىىىى د/ الىىىدرزٌ  الزقىىى  

 الصىىىى   فىىىى  الثصىىىى ي   ثىىىىبلثجعٌص   ثنيىىىىب عبمعىىىىخ

 عث ىىد -  أثٌسىىبل  مؾثىىد/  الىىدرزٌ  مىى  رىى  ثؾضىىٌ 

 - ع اقىىى  مؾثىىىٌ /  ًالىىىدرزٌ  الج طىىى   الطىىىت رل ىىىخ

 منسىى  عل ىىٌح ؽىىب  /  ًالىىدرزٌ   الز اعىىخ رل ىىخ عث ىىد

 .الص ن خ الدًل خ العالقبد

 على  ليى  الشىر  ًقىدمٌا الث افى  ًالٌفىد الغبمعىخ ثى ئ   الثجعىٌص    ؽىت اللقىب  ثدايىخ ًفى  

 .ال ٌ  مدا  عل  فعبل بد م  يزبثعٌه مب  غ  ثلقبئي  اإلىزثب 

 ًأنيى  الخىب ط فى  ًعىٌ ى  أىث ىخ على  مؤرىدا ليى  ًالزقىدي  الزؾ ىخ القبض  ًعو رلثزو ًف  

 فى  لضقىزي  أىى  أنيى  للصى ن ٌن يضجزىٌا ًأن شى  رى  فى  قىدًح يرٌنىٌا أن فعلى ي  مص  سف ا 

 .ًثؾض ب علث ب ًاعزيب ى  سلٌري 

 مصى  شىجبة ًعلى  على ر  رضى  مصى  ثلىدر  أن للثجعىٌص   رلثزىو فى  الغبمعىخ  ئ   ًأشب 

 ثيىب يؾلى  الزى  الغديىدح مصى  ًثنىب  الزطىٌي  ثعغلىخ الىدف  ف  اإلسيب  أع  م  رج  ح مسئٌل خ

 .مخلص مص   ر 

 مىى  ثث ؽلىىخ األن رثىى  مصىى  أن القبضىى  أرىىد الثب يىىخ الجىىبؽض   مطبلىىت ثعىى  علىى  ً  ا 

 مى  نزؾثى  أن عث عىب ًعل نىب الجلىد رٌاعىو رج ى ح اقزصىب يخ مشىبر  ىنبك ًأن م اؽليب أصعت

 ,الرج  ح اإلقزصب يخ الخبنقخ ىذه م  العجٌ  أع  ًم  مص  سالمخ أع 

 يىىٌل  الس سىى  عجىىدالفزبػ/  الىى ئ   ًأن شىىجبثيب أعىى  مىى  عيىىد رىىد   ال ثلىىدى  أن ًأضىىب  

 يعثى  الى ئ   أن مضى فب الثسىزقج  ثنىب  فى  الشىجبة  ً  ألىث ىخ رقدي ا رج  ا إىزثبمب الشجبة

 يزع ضىٌا قىد  طى  أ  عىني  يجعىد ًأن على ي  ًالؾفىب  الثصى ي    فبى ىخ أعى  م  نيب  ل  

 نقى  أن شى فب  رثصى ي   عث عىب عل نىب يغىت>> قىبئال للثصى ي    سىبلخ القبض  ًًعو لو

 عث عىب نزٌقى  ًأن ثىبلٌن  اإلضى ا  نفسىو لىو رسٌل م  ر  ًضد اإل ىبة ضد ًاؽدا صفب

 <<الدًلخ م زان خ عل  إضبف خ أعجب  رلق  قد مزطلجبد أ  أً مب يخ مطبلت أ  ع 

 اإلشىى ا  ًلغىىبن الجؾىىٌس لثٌضىىٌعبد الزسىىغ   قضىىبيب معيىى  الغبمعىىخ  ئىى   نىىبق  رثىىب  

 الىىال   الثىىب   ًالىدع  الجؾض ىىخ اإلمربن ىىبد رىٌاف  رعىىد  العلثىى  الجؾىش معٌقىىبد مىى  ًغ  ىىب

 أن يغىت الجؾض ىخ الثٌضىٌعبد أن القبضى  ًأرىد ًالق بسىبدالزؾبل ى   ًعثى  الخبمىبد لشى ا 

 الجؾض ىخ الخطىخ مى  مزٌافقىخ للقسى  الجؾض ىخ الخطىخ ًىىذه العلث  للقس  الجؾض خ الخطخ م  رزٌاف 

 . 0202للدًلخ اإلسز ار غ خ ًالخطخ ًالٌ ا ح ًالغبمعخ للرل خ
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  ئىى   أشىىب  الىىدرزٌ اح أً الثبعسىىز   لد عىىخ ال سىىبلخ علىى  اإلشىى ا  لغنىىخ إ ز ىىب  ًعىى  

 ثعىىى  لزصىىؾ ؼ ًالرل ىىبد العلث ىىىخ األقسىىب  مىى  الثؾىىبًالد ثعىىى  ىنىىبك أن الىى  الغبمعىىخ

 األقدم ىخ ي اعى  اال ى  الىجع  أً اللغنىخ إ ز ىب  فى  للجبؽىش الؾ يىخ ر ك  الل م  الثشبر 

 رقىد  ال الطى يقز   رىال ًلرى  اللغنىخ رؾديىد فى  رشى ن األسىبرذح مى  الثسىغل   الطىالة ًعد 

 .الجبؽضٌن رٌاعو الز  للثشبر  ربمال  ؽال

 ؽ ىىبل الزىد   فى  صىىالؽ بري  ثبسىزخدا  ًالرل ىبد األقسىب  لثغىىبل  رٌع يىبد ىنىبك أن ًأرىد

 إل الىىخ فعل ىىخ ؽلىىٌل ًإيغىىب  اإلشىى ا  لغنىىخ قجىى  مىى  الجبؽىىش رٌاعىىو ؽق ق ىىخ مشىىبر  رٌاعىىد

 .العقجبد

 معيىب للزعبمى  ثيىب على  أ ىذ أً ؽليىب رى  ًالزى  الف  يىخ مشىبرلي  الثجعىٌص   ثعى  عى   رثىب

 .القبى ح ال  العٌ ح ثعد

 الزسىغ   فى  الجىد  قجى  الصى ن خ اللغىخ رعلى  مشىرلو الغبمعىخ  ئى   على  الجبؽضٌن ع   رثب

 العالقىىبد مسىىئٌل اسىىزدعب  رىى  ًقىىد الد اسىىخ مٌاع ىىد مىى  مزٌافقىىخ غ ىى  مغثٌعىىخ ىنىىبك ًأن

 إ ا ح الىى  ال عىٌ  ثعىد الثنبسىت الؾى  ثئيغىب  ًًعىىد منبقشىزو ًرى  لإلعزثىب  الصى ن خ الدًل ىخ

 .الغبمعخ

 العلثى  ًالجؾىش العىبل  الزعلى   ً يى  - الشى ؾ  أشى  / الىدرزٌ  أؽدصىو مىب أن القبضى  ًأرد 

 ً العىبل  الزعلى   ًمنظٌمىخ الثجعىٌص   لصىبلؼ عىب  الخب ع ىخ الجعضىبد منظٌمىخ ف  رطٌي  م 

 .العلث  الجؾش

 ًالعىبمل    الىٌ ي  أًل مسىبعد - الثالؽى  ؽسىب /  الىدرزٌ  قجى  مى  الثجذًلىخ ثىبلغيٌ  ًأشىب 

 ربنىىذ إيغبث ىىخ نزىىبئظ ؽققىىذ ًالزىى  العىبل  الزعلىى   ثىىٌ ا ح الضقبف ىىخ ًالعالقىىبد الجعضىىبد ثقطىب 

 .للص   الؾبل خ ثنيب عبمعخ ًًفد  يب رو أصنب  الزقبى  الذي  الثجعٌص   م  إشب ح مؾ 

 


