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 بيان صحفي

 المتنقلة مكتبةتسليم حافلة ال

د معه مكحبلسييييقوم القابأ باعمال السيييفامة اةلما يل اه القاهرة بحسيييليأ  االل 

المحنقلل منذ عام  المكحبلبالقاهرة إلى مؤسييسييل مليير التيرت  تا   المحنقلل جوته 

 ٧٥٠٠٠، وهو مشييييروو ممول ما و امة التامجيل اةلما يل، الفركييييل ة  ر ما ٢٠١٣

لتوض تةربييل الحفم ل للقرا.ةت تييدعو أ  اه  غلييم مفييااايياه الةمهوميييلطفييل 

السييفامة اةلما يل بالقاهرة، ومعهد جوته بالقاهرة، ومؤسييسييل مليير التير لف ييوم 

السيييياعل  ٢٠١٨يوليو  ١٥ااعلياه تسييييليأ الفاالل، الحه سييييحاقام اه القاهرة يوم 

 ظهًرات ١٢:٣٠

 

 

 اللومة: معهد جوته بالقاهرة/  سامل جبريل

 

 الفاعليات

م ليا ما  لحا المؤسييسييحيا، سيييقوم السيييد سييو كه سييايمون، القابأ بف ييوم  ما

باعمال السفامة اةلما يل بالقاهرة، بحسليأ  االل مكحبل معهد جوته لمؤسسل ملر 

يوليو،  ١٥شيييامو البسيييحان، وسيييي البلد  يوم  ٥التير اه مقر معهد جوته بالقاهرة )

 ظهًرات١٢:٣٠الساعل 

 

 حول المشروع

المحنقلل، وهو مشروو تدعمه و امة  لمكحبلاه، توجَّه   االل اعلى مدام س  سنو

التامجيل اةلما يل، إلى المدامس ومسحشفياه اةطفال ودوم اةيحام والنوادي 

الحرايهيل خامج القاهرةت تّأ تزويد الفاالل بكحم عربيل لألطفال والشبيبل، و ان 

 يرااقها ماوي القلص هي أ شكريت

اةميل اه ملر، تأ تلميأ هذا المشروو لحشةيع القرا.ة ما  جل مواجهل مشكلل 

 نشيييياط مامحع ما خالل  هت مبحكرت  ان الهد  ما المشييييروو تففيز ال ال   فو 

 القرا.ة خامج سياق المدمسل ما خالل  لعا ، وتماميا، وجلساه لقرا.ة القلصت

 

اااه اه جنو  ومفا اه ثابحل اه الدلحا واإلسكندميلا حقل  الفاالل مؤخًرا إلى مف 

مليييير بمعدل مرة شييييهريًات منذ بدايل المشييييروو، ةدَّم  الفاالل هذ  التدمل     

 ةام  بهاتيوميل  يامة  ٨٠٠اةطفال والشبا  الملرييا ما خالل    ر ما 

 

يقول السييييد سيييو كه سيييايمون، القابأ باعمال السيييفامة اةلما يل بالقاهرة:  ياعد 

المحنقلل ممًزا لمشيييام ل  لما يا اه مةال الحعليأ والمةحمع  المكحبلمشيييروو  االل 

رَّا. فرِّّك للقا سحتدام الفاالل  ما ضا :  تأ ا لر ت و  شبا و اةطفال  المد ه اه م  ال
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، و ذلك  اداة إلشراك المةحمعاه البعيدة عا القاهرة اه مةال القرا.ةت و وليا. اةموم

زال القرا.ة هه المهامة اةساسيل اه  حى اه العلر الرةمه الذي  عيش ايه،   ت

الحعليأت الحعليأ، الذي هو بدوم ،  ا ييل طرين  فو الحقد م ا جحماعه و شيير الوعه 

 المد ه ت

 

 ما كييرَّ   الد حومة  إلكه  اشييل مو ه  المديرة اإلةليميل لمعهد جوته اه شييمال 

لقرا.ة اه إاريقيا والشيييرق اةوسيييي:   ريد  ن  سيييحمر اه هذ  الةهود لحشيييةيع ا

المناطن النابيل اه ملرت ولذلك، ما المهأ بالنسبل لنا  ن يبد  تشغيل الفاالل اه 

البدايل بالحنسييين المشييحرك بيا السييفامة اةلما يل بالقاهرة، ومعهد جوته بالقاهرة، 

ومؤسسل ملر التير، ولكا اه الوة   فسه تف  القيادة الكاملل لمؤسسل ملر 

ل لنا، اإن ملر التير هه الشريك الم اله ة ها مانامل ذاه التير ت و ضاا :  بالنسب

سو  تزومها  سابًقا  خبرة طويلل، ت ما  ن العديد ما المف اه الذي  امتها الفاالل 

 ماةدًدا اه المسحقبل، اةمر الذي يسمح بتلن اسحمراميل اه العمل ت

 

سل ملر التير: ما جا بها، ةال  دينا  حفوه، مديرة ة او  منا ه الفياة  اه مؤس

 إ ه لما دواعه سيييروم ا  ن  حعاون مع شيييريك ثقااه ةوي م ل معهد جوته، يفر  

على ت وير المةحمع الملييريت لقد  ا    الحنميل البشييريل  دوًما مهمحنا، وما خالل 

هذا المشروو، وبالحعاون مع معهد جوته، سنحمكا هذا العام ما الوكول إلى المزيد 

 حبل، و شر هذ  الفكرة النبيلل اه متحلف مبوو ملر تما المسحفيديا ما المك

 

 مؤسسة مصر الخير

، بهد  ا سحمرام ٢٠٠٧ ملر التير  هه مؤسسل تنمويل غير مبفيل   شئ  عام 

عامت تحم ل مؤيل ملر التير اه  ن تلبح مؤسسل مابدة اه مةال  ٥٠٠ة  ر ما 

الوكول إلى هذ  الرؤيل،  الحنميل المسحدامل تحمحع بشهرة عالميل  بيرةت وما  جل

تسهأ ملر التير اه تنميل اإل سان اه مةا ه اللفل والحعليأ والبفث العلمه 

وا بحكام والح اما ا جحماعه والك ير ما جوا م الفياة، بهد  الق ا. على الب الل 

واةميل والفقر والمرضت تعمل المؤسسل على ت وير اإل سان لحفويل وضع وجودة 

حوى ا  حياج إلى ا  حفا. الذاته،  حى الوكول إلى مر لل الكفا.ة معيشحه ما مس

 .والحمكيا

يحأ تفقين هذا الهد  ما خالل تنفيذ برامت تنميل تسييييهأ اه الحتفيف ما  دة 

الفقر و شيير بعا القيأ، م ل: الشييفاايل وا  حرام والحمي ز والمسييؤوليل والملييداةيل 

التير الةغرااه عبر جميع المفااااه إلى والمسيييياواةت يمحد   اق ا حشييييام مليييير 

المناطن النابيل والمناطن الفدوديل وكييو ً إلى الفئاه اة  ر ا حياًجا اه جميع   فا. 

الةمهوميلت تا بِّّن مليير التير منهةيل علميل للكشييف عا الحفدياه ا جحماعيل الحه 

فحاجلت  تواجه المةحمع، وإجرا. مسح شامل للقرى والمناطن الما

 

إلضيييياال إلى إ شييييا. ةاعدة بيا اه و اام معلوماه يسيييياهمان اه تفديد  ولوياه با

المناطن اة  ر ا حياًجا ما  جل ضييييمان تقديأ خدماتنا إلى الفا ه اة  ر إلفاً ا 

واةةل امحياً ا، تلعم ملييير التير دوًما  بيًرا اه ت وير ال قاال البشيييريل المليييريل ما 

ثقاايًا، و هأ هذ  المشيياميع مشييروو يفمل اسيأ خالل عدة مشيياميع لحنميل البشيير 

حنقلل تّأ تزويدها بمةموعل ما    كاياه على  مبع عةاله ، وهو عبامة عا مكحبل ما

الكحم اه جميع المةا ه ومناسييييبل لمتحلف اةعمامت تسيييياار مكحبل مليييير التير 

ل المحنقلل بيا المفااااه، اه اةما ا العامل والتاكييييل م ل: المدامس الفكومي

والمكحباه العامل والنوادي ومرا ز الشييبا ، وتاشييّةِّع اةطفال والشييبا  على معرال 

تراثهأ ال قااه ما خالل اا سييرد القلييص، ا ييالً عا اة شيي ل الحعليميل واةلعا  

يل  غا ه المليييير ها ةرا.ة ةلييييص الحراأل واة مل الحه يحّأ خالل يل وومش الع قاا ال 
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هذ  الفئاه على الحعل أ، وت وير اةاكام، الحقليديلت يهد  المشييييروو إلى تشييييةيع 

ريل اه كوم متحلفلت  والحفاوم، والحعبير عا آمابهأ و اكامهأ بفا

 

 

 

 معهد جوته

معهد جوته هو المعهد ال قااه العامل اه  اال   فا. العالأ، والحابع لةمهوميل  لما يا 

ياعز  الحعاون ال قااه  ا تفاديلت يدعأ المعهد تعل أ اللغل اةلما يل اه التامج،  ما

 الدولهت

ينقل المعهد كييييومة شيييياملل ةلما يا ما خالل تقديأ معلوماه عا الفياة ال قاايل 

عاًما، وياشييّةِّع  60وا جحماعيل والسييياسيييل بهات يعمل معهد جوته اه القاهرة منذ 

اااه قما خالل تنفيذ برامةه ال قاايل والحعليميل، بالحعاون مع شيير ابه، الفوام بيا ال 

 ويحيح الفركل للمشام ل ال قاايلت

 

المحنقلل   د مشروعاه معهد جوته المدعومل ما و امة خامجيل  مكحبل ا    االل ال

 . لما يا ا تفاديل

 

 


