احتفالية كليوباترا
في  30سبمبر 2017
تقوووش كووركة نلراووايفا ااتووو بالتهووا ت ش و لييووة تارووية الاووياحة برياتووة ش وواف ا سوورايفتة
بتاظيم احتفالية يالمية لي احتفالية كليوباترا في ظهر  30سبتمبر . 2017
تقوش المخرج المبيع خالي توسو باخراج ا حتفالية الهالمية التي تبين قائهها كالتالي :
تريي شهبي يلى الطراز ا غرتقي شن القماش يليه صوف المهبي لتبين قوائ ا حتفاليوة بياخلوه
حيث توض شركب الرمس المذلبة تجلس يليها شلروة شرور الفريوةيوة خور شلوو الفراياوة
يليها ت ية بها صيفتيها بمالباهم المميزة تتزتن الملروة كليوبواترا بو ج شالباوها الملريوة
الذلبيووة تااهووا المميووز ت ووية بالملرووة  6شوون ضووابااها الفراياووة بمالبووس الرووباا الفراياووة
المميزة تبين ت با ب اشركب الرمس يليها الملرة صيفتيه ت ية بالموكب خماوت شن
كباب باات الفراياة المررتين.

تبين الموسيقى الفريوةية الرائهة ال ماسية بايالت خر ج الملروة المرورتة شون ااخوب شهبويلا
تخوورج شوون خلووو سووتاف المهبووي اضاووين شوون الرووباا بالرووهالت الاافتووة تلوويهم اضاووين شوون الرووباا
حاشلين الزشاف الفريوةي الطوتب تبيا الاتاف با ةفتاح تمتلئ الميخب بيخات كثيو ليخرج شن
خاللووه الموكووب الملرووي شروو وب بالموسوويقى الفريوةيووة التووي تاووتقبلها اموووع كووهب شروور
بالترووفيو تموور الموكووب شوون نشووا ةووااا اليخووب حيووث الاووااة الوووزفاو الم وواف كبوواف الووز اف
تقو الموكب نشاش ةااا اليخت لتقو الملرة تتقيش اليها الاويي ش واف ا سورايفتة لياوتلم شون

شلرة شرر شفات ا سرايفتة اليال يلى تواصب ا ايال تهوا الم اف الى ةااا اليخوت لياوتقب
اليخت المهي لرباف الز اف.

تاووتمر الموكووب الملرووي بالموسوويقى فقرووات صوويفتيها بمالباووهم المجا ووة الموسوويقى
تبين ت بالهواة االفريوةية تاتمريلى اول الطرتو الب را لماافة  500شتر حتى قبب شيخب
شركز الغوص نلراايفا ااتو لتازل الملرة شن يركها فوق شركب الرمس تاتمر يلى األقياش
لتوويخب المركووز الووذا ت ووول شيخلووه الووى شهبووي رغرتقووي تهطووي فلبووة ال ويث بموسوويقى فريوةيووة
شتجياة حماسية.

توويخب الملرووة الفراياووة الووى شركووز الغوووص الووذا ت ووول الووى شهبووي يلووى كوواائ ب وور المياوواو
الررقي تبين الفراياوة الملروة بوالاز ل الوى شركبهوا الوذا ةوزل الوى الب ور تاوزل الملروة الوى
شركب الرمس بها نفبهة ضباا تقوشوت بالتجيتو الوصيفتات ترقرات ب اا ة اتزتس تبوين
الفراياة بالاز ل الى نحي اليخوت تاقب نترا الر فيين ا يالشيوين الغواصوين فوي اليخووت

األخوورب بيامووا تاتظوور ترووالي تخووت كبوواف الووز اف كووب لووذا الاووز ل الووى اليخوووت المراكووب تبووين
شركووب الروومس بقيووااة شجمويووة اليخوووت بالتجوويتو ب و فب شجووااتو بالتواووه الووى شوق و قروور
كليوباترا بالميااو الررقي في قلب الميااو .
ترب شركب الرمس الى شوق قرر كليوباترا بمركوز المياواو الرورقي لياوزل الروباا الملروة
الى الماو بمالباهم الفريوةية فوق شالبس الغوص لتغووص كليوبواترا بروبااها ال  6الوى قواع
الب ووور يلوووى قرووورلا تاوووزل شرووووفا الميووويتا الهالميوووة شثوووب اتاوووروفرا ترووواةب ةاكووويوةال
ايوارافيك البي بي سي غيرلا شن تليفوتاوات الهالميوة لترووتر الملروة كليوبواترا ضوبااها
يلى القرر الملري ت ت الب ر.

بياما يلى الاطح فوق اليخوت تقوش الفراياوة باظواف قووتهم كوب فوي شوقهوه باليخوت ترووفلم
الر فيين ا يالشيين حتى يواة الملرة ضبااها الى الاطح لتهوا الوى شركوب الرومس الوى
شركز الغوص .تهووا شركوب الووزفاو الرخرويات الهاشوة لاوااا اليخوت تهووا الملروة لمركوز
الغوص تتوزع الفراياة حوول المهبوي ا غرتقوي اليخووت تيوين اللقواوات الرو فية حتوى تويخب
كبافالز اف شركز للقاو الملرة الر فيين ش تقيتم بهض الوابات الخفيفة المرابات .تاتهي
ا حتفالية بالمهبي في الااية الاابهة شااو.

ضم تبين قائ ا حتفالية الماوائية لربواف الووزاف تاظمهوا لييوة تاروية الاوياحة بهرواو اوا ت
يراو شاتيترة شارح شهي شن األ برا بايمفوةيات فريوةية شرهوفة فائهة.
فووي ةفووس الوقووت تقوووش القوووات الب رتووة بهمووب األلهوواب الاافتووة الرائهووة احتفووا بيوووش الاووياحة
الهالمي بهاج نلب ا سرايفتة
تاتهي قائ ا حتفالية بقلهة قاتتباا بهي شاترو الليب .

في اليوش التالي تهقي شؤتمر في شرتبة ا سرايفتة ب رووف كبواف الوز اف الاوفراو الويايمين
لالحتفالية الهالمية كليوباترا تراف في الاوااة الووزفا تتقيشهمالويكتوف شروطفى الفقوي فئويس
المر تبة بالرلمة تاتهي برلمة المااو الهاش لالحتفالية اليكتوف نكرف صبرا الذا ترورح شويت
غافقة سفن ةابليوت سفن شاذ القرت الراب قبب الميالا حتى القرت الثاةي بهي الميالا كذلك
ا كترافات التي قاش بها ألكثر شن  20سفياة شن ال رب الهالمية األ لى الثاةية.
ضم ا اابة يلى اسيلة الر فيين.
تايهووي ا حتفاليووة تخوورج الفراياووة الملرووة الووى افج شرتبووة ا سوورايفتة فووي صوووف تذكافتووة
لملرة شرر في شرتبتها ال يتثة.
تروووت بووالب ر نشوواشهم نةووواع شختلفووة شوون األكر بووات الب رتووة التزحلووو يلووى الموواو ةاووهى
االيتن ليخول شركب الم ر سة الى الميااو لتزتيه بهجة ف ةو.
تتاهي اليوش الثاةي لالحتفالية شااو.
ت رر ا حتفالية الاااة الوزفاو الثقافة الاياحة اآلضاف الروباب الطيورات ةاوهى لواووا
شهالي فئيس الوزفاو.
الاوووويي ش وووواف ا سوووورايفتة الاووووااة الاووووفراو اوتطووووالي األلموووواةي اليوةوووواةي األسووووباةي
البرتطاةي األسترالي الايوز ةيا الاوتارا ااوب نفرتقيا قااصلهم.
ت رر ا حتفالية كخريات ياشة كثيرة.
تتوق صول شاي بين ين ف تافا الب ر المتوسة ا ت اا الي لي للغوص
شاظمة اليوةيارو الهالمية الماؤل ا يالشي لألشم المت ية
ا يالش المررا

القائمين يلى الهمب با حتفالية حلم كليوباترا
اليكتوف نكرف صبرا
شااو ياش ا حتفالية  ،فئيس شجلس ااافة كركة نلراايفا ااتو ،
استاذ زائر ب كااتمية ةاصر الهاررتة  ،ابيب استرافا في اب األيماق
حوااث الغوص  ،يرو اللجاة الطبية لالت اا الي لي للغوص
حاصب يلى افع القوات المال ة شن الرئيس يبي الفتاح الاياي كترافاته
التافتخية ين تافتخ شرر في ال رب الهظمى  ،حاصب يلى افع ليية الب وث
الهاررتة  ،حاصب يلى افع األشم المت ية ليوش الم ية الهالمي ،نةر قاية
ال رب الهالمية األ لى بالمت و الربي بقلهة ش مي يلي
صاحب فررة احتفالية حلم كليوباترا اوسرايفتة تهوا شافذلا بالتها ت ش شختلو الجهات ال روشية الغير
حروشية.

الايية الاائبة رةجي فهيم
ةائبة بالبرلمات ال الي 2017
لها ا ف كبير فهال في الماايية في اةهاو شهاشالت األ فاق الالزشة لالحتفالية
شن اهات ييتية حرترة اائما يلى خر ج ا حتفالية بررب ئو بمرر.

اليكتوفة ةجالو حرب
نستاذ افاسات سياحية تموتب ةلاتثماف بجاشهة ا سرايفتة
نستاذ زائر ب كااتمية ةاصر الهاررتة
شااو الييم لالحتفالية

الايية كافشن الجايا
شركية سياحية للغة األلماةية برركات الاياحة المررتة  ،سبو نت يملت
بالالك اليبلوشاسي بالافافة المررتة في نلماةيا  ،خبيرة باليتروف األزتاو .
القائمة يلى شالبس ا حتفالية اوكااواف تفريلها تجميهها كذلك اليتروفات
المجامات المهابي التي ستار لالحتفالية األفراف ا ستهراضيةاترا.

المخرج المبيع خالي توسو
شخرج سيامائي شبيع صاحب شجموية نفالش شررتة لي فصيي في تافتخ شرر
ال رافا الثقافي الفاي شهلم نايال شن الفااةين الربات ،
يرو شجلس ةواب المررا في ا فته ال الية 2017
شخرج ا حتفالية الاير ض الراشيرات تروترلا التجهيز ا يياا لها.

الفااةة تاسمين صبرا
فااةة قيترة لهية شالاالت فيلم سيامائي ضخم  ،خرتجة كلية ايالش
بطلة سباحة سابقة بطولة شرر في الاباحة القريرة لهية ساوات ،
غواصة في األيماق.
تقوش بي ف الملرة كليوباترا بمالباها الفريوةية الراشلة تغوص بالمالبس
ش الغواصين يلى ال ي الملري.

اويالشي البالر نحمي يبي الهظيم
شن نلم اويالشيين المررتين الواايين له كهرة اسهة يلى الماتوب
المررا الررق األ سة شقيش نلم براشج اذايية ااية أللم نحياث
الااية يلى الفرائية المررتة .شذت ا حتفالية في كب شراحلها

المااو ا يالشي للر افة التواصب ا يالشي ش مي اليخاخاي
ةاكر شراسب ص في ا لي
قاش بتغطية األحياث في قرابة حتفالية  30ا لة نفرتقية كرق ن سة ال ليج الهربي
ا ل ن ف بية
المااو اويالشي لالحتفالية.

شااو كباب ا حتفالية

ةجوش المجتم
ت رر ا حتفالية كوكبة شن ةجوش المجتم المررا لم
الاجم الايامائي نحمي الاقا
الاجم الايامائي ش مي فشرات
الاجم نكرش حااي (نبو حفيظة)
الاجمة ةهال يابر
ساقية الرا ا (ش مي الرا ا)
الهالمية (يبي الماهم الرا ا)

فياة ا حتفالية
ليية تارية الاياحة
فايي فسمي لالحتفالية

ايم شرر
كركة كرتم
فايي

كب توش تراف الياا فياة ايا ةقوش باضافتهم بهي ا تفاق
تفرلوا سيااترم بقبول فائو ا حتراش ،،،،،،،
ا .نكرف صبرا
شااو ياش ا حتفالية
استاذ زائر ب كااتمية ةاصر الهاررتة
01229065477

