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أكدت مفوضية األمم المتحدة لحقوق اإلنســان، أمس، أن مجرمي الحرب في ســوريا 
سيواجهون العدالة «يوماً ما». 

أصيب عشرات الفلسطينيين، أمس، بالرصاص والغاز المدمع خالل 
قمع جيش االحتالل اإلســرائيلي للمســيرات األسبوعية المناهضة 

لجدار التوّسع العنصري واالستيطان.

طوقــت القوات العراقية تكريــت بالكامل تمهيداً لعملية 
شــاملة لتحريرها من تنظيم داعش، معلنًة سيطرتها على 

نصف مساحة المدينة.
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أجرى صاحب الســمو الشيخ محمد بن 
راشــد آل مكتــوم نائب رئيــس الدولة 
رئيس مجلس الــوزراء حاكم دبي، رعاه 
اللــه، مباحثات مع الرئيــس عبدالفتاح 
السيســي رئيس جمهورية مصر العربية 
فــي قاعــة االســتقبال في مطار شــرم 
الشــيخ، تناولت ســبل تعزيز العالقات 
والشــعبين  البلديــن  بيــن  األخويــة 
الشقيقين وعدداً من المواضيع المدرجة 
على جدول أعمــال مؤتمر دعم وتنمية 

االقتصاد المصري.
بجهــود  السيســي  الرئيــس  وأشــاد 
ومواقف دولة اإلمارات العربية المتحدة 
برئاســة صاحب السمو الشيخ خليفة بن 
زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، 
الداعمــة لمصر سياســياً واقتصادياً وفي 

كل المجــاالت التــي تعــود بالخير على 
شعب مصر.

الشــيخ محمد  الســمو  وأكد صاحب 
بــن راشــد آل مكتوم في هذا الســياق 
مجددا على وقوف دولة اإلمارات قيادة 
وحكومة وشعبا مع مصر الشقيقة قيادة 
وحكومــة وشــعبا في تنميــة اقتصادها 
من أجل إســعاد ورفاهية شــعب مصر 

الشقيق.
حضــر المباحثــات الوفــد الرســمي 
المرافــق لصاحــب الســمو نائب رئيس 
الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، 
ومن الجانب المصري المهندس إبراهيم 
محلب رئيــس مجلس الوزراء وســامح 

شكري وزير الخارجية.
كما التقى صاحب السمو الشيخ محمد 
بن راشد آل مكتوم بعدد من القادة في 

المؤتمر االقتصادي.

أجرى ســمو الشــيخ عبدالله بن زايد آل 
نهيــان وزير الخارجية في شــرم الشــيخ 
على هامش مؤتمر دعم وتنمية االقتصاد 
المصــري «مصر المســتقبل» عــدداً من 
اللقــاءات تنــاول فيها العالقــات الثنائية 

وجدول أعمال المؤتمر. 
والتقى ســمو الشــيخ عبدالله بن زايد 
آل نهيــان، كل على حــدة، معالي فيليب 
البريطانــي،  الخارجيــة  وزيــر  هامونــد 
ومعالــي فيدريــكا موغيرينــي الممثــل 
األعلــى للسياســة الخارجية فــي االتحاد 
األوروبــي، وذلــك على هامــش مؤتمر 
«دعــم وتنميــة االقتصــاد المصري» في 

مدينة شرم الشيخ.
وتــم خــالل اللقاءين بحــث عدد من 
مجاالت التعاون الثنائية وســبل تعزيزها 
وتطويرها في المجاالت كافة.. إضافة إلى 
استعراض أبرز الموضوعات المدرجة على 
جــدول أعمال المؤتمر وتبــادل وجهات 
النظر حول آخر المستجدات والتطورات 

اإلقليمية والدولية الراهنة. 
كما اســتقبل سمو الشــيخ عبدالله بن 
زايد آل نهيان، مديرة عام صندوق النقد 
الدولي شــبحضور معالي الدكتور سلطان 
بن أحمد سلطان الجابر وزير دولة رئيس 
التنموية  للمشــاريع  التنســيقي  المكتب 
اإلماراتيــة في مصر الرئيــس التنفيذي لـ 

«مصدر».

جرى خالل اللقاء اســتعراض نشاطات 
الصندوق مع مجموعة الشــرق األوســط 
وآســيا وعالقاتــه مــع دولــة اإلمــارات 
وســبل دعم االقتصاد المصــري.  وقالت 
كريســتين الغــارد إن الحكومة المصرية 
وضعــت خطة طموحــاً لتلبيــة تطلعات 
البــالد االقتصاديــة .. معتبرة أن المؤتمر 
االقتصادي يتيح الفرصة لمصر وشــركائها 
فــي التنمية لتعميق الحــوار حول أفضل 

السبل لمساعدة االقتصاد المصري.
وأضافــت أن مؤتمــر «دعــم وتنمية 
االقتصــاد المصري» بشــرم الشــيخ يعد 
فرصــة للحكومة المصرية لطــرح ما تم 
إنجــازه بالفعــل ومــا يتــم التخطيط له 
مستقبًال لمواجهة التحديات التي تواجهها.

عقــد وزير الصناعة والتجــارة، منير فخري 
عبدالنــور، جلســة مباحثــات ثنائيــة مــع 
مديــر عام «الكوميســا» سنديســو نجونيا، 
وهي ضمن ثــالث تكتــالت إفريقية وهي 
«الكوميسا» و«الســادك» و«شرق إفريقيا» 

وتضم 26 دولة.
التعاون  الجلســة أهميــة تفعيــل  تناولت 
التجــاري واالقتصادي بين دول الكوميســا، 
وكذلــك التنســيق لتوقيع االتفــاق الخاص 
بيــن  الحــرة  التجــارة  منطقــة  بإقامــة 
«الكوميســا» و«السادك» و«شرق افريقيا»، 

والذي من المقرر أن تستضيفه القاهرة.

اعتمد وزيــر البترول والثــروة المعدنية 
المصري، شــريف إسماعيل، عقدي تنمية 
اكتشافي الغاز شمال «تورت 1»، وجنوب 
«سيث 1»، بمنطقة شمال البرج البحرية، 
بمياه البحر المتوســط للشــركة القابضة 
للغازات الطبيعية «إيجاس» مع شــركتى 
«بي.بي» اإلنجليزيــة، و«إينى» اإليطالية. 
ومــن المخطــط وضع هذه االكتشــافات 
على اإلنتاج بدايــة من الربع الثالث لعام 
2016 وبمعــدالت إنتاج نحو 100 مليون 
قــدم مكعبة غــاز يومياً ويتعــدى حجم 
اســتثمارات تنمية هذه االكتشافات 300 
مليون دوالر.            شرم الشيخ- البيان

قــال وزيــر اإلســكان المصــري، مصطفــى 
مدبولي، إن الوزارة ســتطرح 15 مشــروعاً 
فــي المؤتمر في مجالي االســتثمار العقاري 
والبنيــة التحتية، خصوًصــا بمحطات تحلية 
ميــاه البحــر والصرف الصحــي. وأضاف أن 
مــن بين تلــك المشــروعات 11 مشــروًعا 
في االســتثمار العقــاري، أصغرهــا تكلفته 
االســتثمارية تتجاوز مليــار دوالر، وأكبرها 
يصــل إلــى 15 مليــار دوالر. وأوضــح أن 
المؤتمر سيشهد توقيع ست مذكرات تفاهم 
مــع مســتثمرين، علــى أن يكــون التوقيع 
النهائي خالل ثالثة شهور.    القاهرة - البيان

أكــدت وزارة التعاون الدولي في مصر، أن 
رئيس مجموعة شــركات «أميــرال» الربان 
أســامة الشــريف، قام بالتنــازل عن قضايا 
التحكيــم الثــالث المرفوعة ضــد الحكومة 
المصريــة أمام األكســيد، موضحــة أن هذا 
القــرار جاء مــع انطالق فعاليــات المؤتمر 
االقتصادي بشــرم الشــيخ، ما يعكس مدى 
الثقــة في التوجهــات االقتصاديــة لإلدارة 
المصريــة الحالية، فضــًال عن أن هذا القرار 
يســدل الســتار على ثالث قضايا تحكيمية 
كانت ســتكلف مصر أكثر مــن 800 مليون 
دوالر حــال اســتكمالها، إضافــة إلى ضياع 
اســتثمارات حقيقية تصل إلى مليار دوالر، 

وفقــاً لبيــان وزارة التعــاون الدولي، الذي 
حصلت «البيان» على نسخه منه.

وكان الربــان أســامة الشــريف لجــأ إلــى 
التابعة  مركز تســوية منازعات االســتثمار 
للبنك الدولي بواشــنطن في أعقاب وصول 
«اإلخــوان» إلى الحكم، ومــا تبع ذلك من 
إجراءات تعســفية طــاردة لالســتثمار، ما 
تســبب في توقف مشــروعات استراتيجيه 
مثل مشروع الخزن االستراتيجي للمنتجات 

البترولية.                شرم الشيخ- البيان
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أعلن صاحب الســمو الشيخ محمد بن راشد 
آل مكتــوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس 
الــوزراء حاكم دبــي، رعاه اللــه، عن حزمة 
دعــم من اإلمارات للشــعب المصري بقيمة 
14.7 مليار درهم خالل الفترة المقبلة، فضًال 
عن المســاعدات خــالل العاميــن الماضيين 
أكثــر من 51 مليار درهم وشــملت مجاالت 
حيوية كالتعليم والتدريب واإلسكان والنقل 
واألمــن  الصحيــة  والرعايــة  والمواصــالت 
الغذائــي والطاقــة وذلك وفــق نموذج من 
الشــفافية والتعاون الفريــد والعمل يداً بيد 

بين مصر ودولة اإلمارات.
ونقل صاحب الســمو خالل مشاركته في 
القمــة دعــم اقتصاد وتنمية مصر في شــرم 
الشــيخ والتي تشارك فيها 100 دولة، تحيات 
صاحب الســمو الشــيخ خليفة بــن زايد آل 
نهيان رئيــس الدولة، حفظه اللــه، وتمنياته 
العربية قيــادة وحكومة  لجمهوريــة مصــر 
وشــعباً اســتمرار النماء والتقدم واالزدهار. 
وقال صاحب الســمو الشيخ محمد بن راشد 
آل مكتــوم: «نفخر دومــاً في دولة اإلمارات 
بعالقاتنــا التاريخية الراســخة مع مصر ومع 
شعب مصر هي وطن ثان لنا كما أن اإلمارات 
هي وطن ثان للمصرييــن، لنا ما لهم وعلينا 

ما عليهم».

وتتكون حزمة الدعم اإلماراتي من شريحتين: 
األولــى 7.35 مليــارات درهــم وديعــة في 
المصــرف المركزي. والثانيــة 7.35 مليارات 
درهم لمشــاريع متنوعة فــي عدة قطاعات 

سيتم اإلعالن عنها في وقت الحق.
وأضاف ســموه في كلمته: يعلمنا التاريخ 
بأن مصر عندما تكون قوية فإنها قادرة على 
بث الحياة في األمــة وتجديد نهضتها. مصر 

هــي كنانــة الرحمن وموطن الســالم وقلب 
العروبة. فيهــا خير أجناد األرض وبها ومعها 

يصنع التاريخ».
وقال صاحب الســمو نائب رئيس الدولة 
رئيــس مجلس الــوزراء حاكم دبــي: وقوفنا 
مع مصــر ليس كرهاً في أحــد، بل هو حب 
في شــعبها، وليس منة علــى أحد بل واجب 
في حقها وليس لعائد ســريع نرجوه، بل هو 
اســتثمار في مســتقبل أمتنا. مــا نضعه في 
مصر اليوم هو اســتثمار الســتقرار المنطقة 
سنراه في الغد القريب بإذن الله». واستذكر 
ســموه خالل كلمته الملك الراحــل عبدالله 
بــن عبدالعزيز قائًال: «يذكرنــا هذا المؤتمر 
بالمغفــور له بــإذن الله الملــك عبدالله بن 

عبدالعزيز آل ســعود، طيب الله ثراه، الذي 
كان أول الداعين له وأكثر الداعمين لنجاحه، 
نســأل الله أن يتقبلــه عنده وأن يأجره على 

ما قدم ألمته».

وأكد سموه خالل مشاركته في أعمال القمة، 
أن «مصــر كانت وال تزال الركيزة األساســية 
ألمن واستقرار وازدهار منطقتنا وهي القلب 
النابض للعالم العربــي وهي موطن التاريخ 
والفكر والثقافة والعلم». كما أكد سموه فخر 
دولة اإلمارات قائًال: نفخر بعالقاتنا الراسخة 
والمتميزة مع جمهورية مصر العربية والتي 
أرســى ركائزها الوالد المؤسس الشيخ زايد 

بن ســلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والتي 
اســتمرت بالنمو والتطور على مدى العقود 
األربعــة األخيــرة وقامــت على الشــفافية 
والصراحــة واالحتــرام المتبــادل والمصالح 

المشتركة».
وقــال صاحب الســمو الشــيخ محمد بن 
راشــد خالل مشــاركته بأعمال القمة: «علينا 
جميعــاً الوقــوف إلى جانب مصــر ألن أمن 
واســتقرار مصر هــو حجر الزاويــة في أمن 
واســتقرار المنطقــة وأن مصر ســتبقى بلد 
األمن واألمان بفضل جهود وتضحيات أبنائها 

وبدعم من أشقائها وأصدقائها».
وأضاف صاحب الســمو أن «مصر قطعت 
أشــواطاً مهمــة وناجحــة إلصــالح االقتصاد 

المصــري وبناء مصر المســتقبل خالل فترة 
قياســية وكلنا ثقة بقدرة مصر على االعتماد 

على نفسها في المستقبل».
وأوضح صاحب السمو نائب رئيس الدولة 
رئيــس مجلس الوزراء حاكم دبي أن إجمالي 
مــا قدمتــه دولة اإلمــارات خــالل العامين 
األخيرين بلــغ نحو 51 مليــار درهم، حيث 
بــادرت الدولــة لتوفير الدعــم في مجاالت 
حيوية تشــمل التعليم والتدريب واإلســكان 
والنقل والمواصالت والرعاية الصحية واألمن 
الغذائــي والطاقــة وتم إنجــاز معظم هذه 
المشــاريع من خالل نموذج فريــد للتعاون 
والعمــل يــداً بيد، كمــا تم تزويــد كميات 
من الوقــود والمحروقات إضافــة إلى إقامة 

مشــاريع خاصة في جامعة األزهر والكنيسة 
القبطية االرثوذكسية.

وأضاف صاحب الســمو الشيخ محمد بن 
راشد: «حرصنا خالل تنفيذ مشاريعنا التنموية 
في الشقيقة مصر على الشفافية في خطوات 
اإلنجاز لنوصل رسالة للعالم مفادها أن مصر 
بخير وأنها جاهزة لتنفيذ المشــاريع». وختم 
حديثه بالقــول إن «نجاح مصر في جهودها 
التنموية سيسهم في تعزيز استقرار المنطقة 
وترســيخ قيم الوســطية واالعتدال وسيؤكد 
أن منطقتنــا قادرة على إيجاد حلول مبتكرة 
وناجحــة لمواجهة مختلــف التحديات وهذا 
ما سنسعى لتحقيقه بعون الله تعالى وصوًال 

لبناء مصر المستقبل».
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استحوذت كلمة صاحب السمو الشيخ محمد 
بن راشــد آل مكتــوم، نائب رئيــس الدولة 
رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، 
على إشادات المصريين والقوى السياسية، إذ 
اعتبروها اســتكماًال لمواقف دولة اإلمارات 
العربية إزاء مصر، وهــي المواقف الجليلة، 
التي أرسى قواعدها المغفور له الشيخ زايد 
بن ســلطان آل نهيان، واستكملها أبناؤه من 

بعده.
وتعقيبــاً علــى ذلــك الدعــم اإلماراتــي 
المتواصــل الــذي تــم اإلعــالن عنــه خالل 

الجلســة االفتتاحية للمؤتمر االقتصادي، أكد 
رئيــس وزراء مصر األســبق د. علي لطفي، 
أن موقف دولة اإلمارات ليس بجديد عليها، 
فهــي طيلــة العقــود الماضية منذ نشــأتها 
وتجمعهــا بمصــر عالقات أكثر مــن جيدة، 
مــن خالل تقديم الدعم والمســاعدة لمصر 
فــي كل المواقف واألزمــات التي مرت بها 
مصر، الفتاً إلى أن المشروعات االستثمارية 
التي ســتقوم اإلمارات بضخها في مصر تعد 
اســتكماًال لحزمــة المســاندات االقتصادية 
التي تقدمها اإلمــارات منذ 30 يونيو 2013 
وحتى اآلن، فــي الوقت الذي لفت فيه إلى 
أن هذه االســتثمارات ســتعود بالنفع أيضاً 

علــى اإلمــارات، حيث إن المعــدل الربحي 
لالستثمار في مصر أعلى من أسواق أخرى.

وحــول كلمــة صاحــب الســمو الشــيخ 
محمــد بــن راشــد آل مكتوم، أكــد لطفي 
أنها جاءت تأكيداً وانعكاساً للعالقات القوية 
واالســتراتيجية الممتدة عبر التاريخ، والتي 

تجمع مصر واإلمارات.
فيما رأى مراقبون أن دعم دولة اإلمارات 
العربية للمؤتمــر االقتصادي، بدأ منذ دعوة 
المفغور لــه الملك عبدالله بــن عبدالعزيز 
لعقد هــذا المؤتمر، حيــث قامت اإلمارات 
بمشــاركة مصر في التحضيــر للمؤتمر كراع 
لــه، مؤكــدة بذلها لــكل الجهود في ســبيل 

إنجاح هذا المؤتمر.
وفي هذا الســياق، أشــاد وزيــر خارجية 
مصر األسبق السفير محمد العربي، بمواقف 
اإلمارات إزاء مصر، مؤكداً أن دولة اإلمارات 
العربية المتحدة تواصل السير قدماً في تنفيذ 
وصية المغفور له الشــيخ زايد، الذي أوصى 
أبنــاءه بمصر، مؤكــداً أن الدعــم اإلماراتي 
مرحــب به من قبــل المصريين جميعاً، وقد 
حمى مصر من الكثير من التداعيات السلبية 
عقــب 30 يونيــو 2013، فــي الوقت الذي 
اعتبر فيه أن تواصل ذلك الدعم ليس شــيئاً 
جديــداً أو مثيــراً لالســتعجاب، إذ إن ذلك 
الدعم متوقع انطالقــاً من مواقف اإلمارات 

التاريخية مع مصر.
كما توجه مســاعد وزير الخارجية األسبق 
الســفير حســين هريدي بالشــكر والتقدير 
علــى  وشــعباً  اإلمــارات حكومــة  لدولــة 
موقفهــا المســاند والمؤيد لمصــر، معتبراً 
أن المســاعدات المادية الســخية التي أعلن 
عنها صاحب الســمو الشيخ محمد بن راشد 
آل مكتــوم فــي كلمته بالجلســة االفتتاحية 
تعبير عن عمق العالقات المصرية اإلماراتية، 
وتأكيــد على دور اإلمــارات في نهضة مصر 
ووقوفهــا على رجلهــا بعد مــا عانته خالل 
الســنوات القليلــة الماضية مــن حالة عدم 

استقرار سياسي واقتصادي.

وأكــد هريــدي أن كلمة صاحب الســمو 
الشــيخ محمد بن راشد آل مكتوم، التي أكد 
فيها وقوف اإلمــارات دوماً إلى جانب مصر 
هي وصف لحقيقة واضحة وضوح الشــمس 

وليس مجاملة دبلوماسية.
وأضاف هريــدي أن العالقة بين البلدين 
تمثــل نمــوذج العالقات العربيــة في هذه 
المرحلــة الحرجة من عمــر الوطن العربي، 
حيث التحديات التــي تواجه األمة العربية، 
فــي الوقــت الذي أشــار فيه إلــى أن هذه 
التحالفات ليســت موجهة ضد أحد أو كرهاً 
ألحــد وإنما هي وعي بخطــورة التهديدات 
التي تهدد سالمة واستقرار المنطقة برمتها.



انطلقت أمــس أعمال مؤتمــر دعم وتنمية 
االقتصاد المصري «مصر المســتقبل» بشرم 
الشيخ، بمشاركة صاحب السمو الشيخ محمد 
بن راشــد آل مكتــوم نائب رئيــس الدولة 
رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، 
إلى جانب 30 رئيــس دولة ووفود من نحو 
100 دولة من جميع أنحاء العالم إلى جانب 
25 منظمة إقليمية ودولية و2500 مســتثمر 

مصري وعربي وأجنبي.
المصــري عبدالفتــاح  الرئيــس  وتوجــه 
السيســي فــي كلمتــه االفتتاحيــة للمؤتمر 
بجزيــل الشــكر والتقدير للجهــود المقدرة 
التــي تبذلها دولة اإلمــارات بقيادة صاحب 
السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس 
الدولــة، حفظــه اللــه، والممثلــة بالحضور 
الكريــم لصاحب الســمو الشــيخ محمد بن 
راشــد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس 
مجلس الــوزراء حاكم دبي، رعــاه الله، من 
أجل المســاهمة في نهــوض مصر. وقال إن 
«شــعب مصر لمس صدق مشاعركم وأحس 
بجديتكم تجاه اقتصاد مصر». ورحب الرئيس 
المصري بمن سّماهم «شركاء التنمية لمصر 
الجديدة»، ومن توافقت رؤاهم على ضرورة 
العمل معاً من أجل رخاء وتقدم اإلنســانية، 
مؤكــداً أن مصر وجدت دائماً من أشــقائها 
العــرب مواقف تبرهن علــى أخوة حقيقية 

وصداقة وفية.

وتابع: «وما اجتماعنــا اليوم إال نتاج خالص 
لجهد صــادق بذلــه المغفور له بــإذن الله 
الملك عبــد الله بن عبــد العزيز، من خالل 
دعوته الكريمة لعقد هذا المؤتمر»، موضحاً 
أنــه ليــس غريبــاً علــى المملكــة العربية 
الســعودية تحــت قيــادة خــادم الحرمين 
الشــريفين الملك ســلمان بن عبــد العزيز، 
أن تكــون تلــك هي مواقفها المشــرفة إزاء 
أشــقائها، كما تقدم بالشكر للجهود الدؤوبة 
والمقدرة التي تبذلها دولة اإلمارات العربية 
المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة 
بن زايــد آل نهيــان رئيس الدولــة، حفظه 
الله، والممثلة بحضور صاحب السمو الشيخ 
محمــد بــن راشــد آل مكتوم نائــب رئيس 
الدولــة رئيــس مجلس الــوزراء حاكم دبي، 
رعاه اللــه، من أجل المســاهمة في نهوض 

مصر وتحقيق الرخاء لشعبها.
ووجه السيســي كلمة إلى شعب وقيادة 
اإلمارات، قائًال إن «الشــعب المصري لمس 
صدق مشــاعركم، وأحس بجديــة التزامكم 

إزاء اقتصاد مصر».

وعرض الرئيس المصري المالمح الرئيســية 

للسياســة االقتصاديــة التــي تنتهجها بالده 
لتحقيق التنمية الشاملة التي قال إنها تهدف 
إلــى زيادة معــدل النمو إلى مــا يزيد على 
6 فــي المئــة على االقــل خالل الســنوات 
الخمــس المقبلة بالتوازي مع خفض نســبة 
البطالــة إلــى 10 في المئة. وقــال إن مصر 
تعمل علــى زيادة معدل النمــو االقتصادي 
إلى ســتة بالمئة على األقل خالل الســنوات 
الخمس المقبلة وخفــض معدل البطالة إلى 
عشــرة بالمئة. وأضاف أن المحور األول في 
خطة التنمية هو «استعادة استقرار االقتصاد 
الكلي للدولة واســتعادة التوازن المالي من 
خالل خفض عجــز الموازنــة العامة للدولة 

وترسيخ مبادئ العدالة الضريبية».
وأكــد السيســي أن الحكومــة ملتزمــة 
بسداد مستحقات الشــركات األجنبية وأنها 
تعمل على تحسين بيئة االستثمار واجتذاب 
االســتثمارات من خــالل تنفيــذ حزمة من 
الرئيــس  التشــريعية. وأشــاد  اإلصالحــات 
المصري فــي كلمتــه االفتتاحيــة للمؤتمر، 
بالدعم الكويتي لمصر، قائًال: «كانت األفعال 
دائماً تســبق الكلمات للتدليل على عالقاتها 
الوثيقــة ودعمها المســتمر لمصر وشــعبها، 
وما تشــريف ســمو األمير لهذا المؤتمر إال 
تعبيــر عن إيمان ســموه ودولته الشــقيقة 
بقيمة التضامن العربي، وال يفوتني في هذا 

المقام أن أعرب عن الشكر والتقدير للعاهل 
األردنــي وملــك البحرين لوقوفهمــا الدائم 
بجانب مصر وشــعبها، والــذي يعكس عمق 
عالقات بلديهما مع مصر التي وجدت منهما 
كل الدعم والمســاندة، وكل الشكر والتقدير 
لكل أشــقائنا ملوك ورؤســاء الدول العربية 
الذين نسعد بتشــريفهم اليوم، أو من أنابوا 

ممثلين عنهم».
وأضاف أن «هذه اللحظة تشــهد مشاركة 
رفيعة المســتوى وشــديدة التميز من قبل 
أصدقــاء مصــر الدولييــن، وأؤكــد لكم أن 
ترجمة معاني تلك المشاركة إلى استثمارات 
المتبادلــة لكل  المنافــع  مشــتركة تحقــق 
األطراف، ال تقتصر فقط على كونها مساهماً 
أساسياً في تحقيق النمو والتقدم االقتصادي، 
وإنمــا تمتد لتشــمل أبعاداً أعمــق ومعاني 
أسمى، إذ تساهم بال شك في تحقيق العدالة 
االجتماعيــة وتقليــل التفاوت بين شــرائح 
المجتمــع»، الفتاً إلــى أن المجتمع المصري 
يعــد اســتقراره ركيزة أساســية الســتقرار 
المنطقــة، كما أن مصر كانت وما زالت خط 
الدفــاع األول عن الكثير مــن األخطار التي 

أحدقت بالمنطقة.

وأشــار الرئيس السيســي، إلى أن االقتصاد 

المصــري ال يكتفــي بمــا يتم إنجــازه من 
مشــروعات عمالقــة، بل يقــوم على رؤية 
واضحة وتوجــه حر يدعم اقتصاد الســوق 
التــي تؤمن بدور القطاع الخاص في ســياق 
بيئة اقتصادية مســتقرة، موضحــاً أن مصر 
المســتدامة  للتنمية  اســتراتيجية  وضعــت 
بعيــدة المدى حتى العام 2030، تهدف إلى 

بناء مجتمع حديث وديمقراطي.
واستعرض الرئيس المصري، خالل كلمته، 
المحاور الرئيســية التــي يرتكز عليها منهج 
مصر في تحقيق التنمية، جاء المحور األول 
متعلقاً بـ«اســتعادة استقرار االقتصاد الكلى 
للدولة»، ويشــتمل هذا المحور على صياغة 
السياســات التــي تكفــل اســتعادة التوازن 
المالي من خالل عدة إجراءات، أما المحور 
الثانــي فيتعلــق بتحســين بيئة االســتثمار 
والعمل على جذب االســتثمارات، من خالل 
تنفيــذ حزمة مــن اإلصالحات التشــريعية 
والمؤسســية المهمة، واتخاذ خطوات رائدة 
لمعالجــة العقبــات التــي تعــوق القطــاع 
الخاص والمستثمرين األجانب، وغيرها من 

األدوات.
الثالث، بالمشــروعات  ويتعلــق المحور 
القوميــة والخطط القطاعيــة الطموحة في 
مختلف المجاالت، والتي من شــأنها تحقيق 
التنميــة وخلــق فــرص العمــل، وفي ذات 

الوقت توفير فرص واعدة للمستثمرين.
اإلداري  التقســيم  خطــة  إلــى  ولفــت 
للمحافظــات، والتي راعــت البعد التنموي 
واالقتصادي إلى أبعــد مدى، حيث هدفت 
إلــى خلــق ظهيــر صحــراوي للمحافظات 
القائمة يوفر مجاًال الستيعاب النمو السكاني 
ويرتبط بتنميــة زراعية وصناعية وعمرانية 
شــاملة، فضًال عن امتداد الحــدود الجديدة 
للمحافظات إلى ســاحل البحــر األحمر بما 
يوفــر موانئ ونوافذ للتصدير، كما يشــارك 
القطــاع الخاص فــي المرحلــة األولى من 
مشــروع تطوير وازدواج المجرى المالحي 
لقناة الســويس، وكذلك في المرحلة الثانية 
من المشروع التي تقوم على تطوير منطقة 
القناة، وتوفير العديد من فرص االســتثمار 
للقطاع الخاص في مشــروع عمالق سيعزز 
موقع مصر االســتراتيجي كنقطة ارتكاز بين 
أوروبا وآســيا وأفريقيا. كما بدأت المرحلة 
األولــى من المشــروع القومي الســتصالح 
أربعة ماليين فــدان، إلى جانب عدد ضخم 
مــن المشــروعات التنموية بعيــدة المدى 

واألثر.

وذكر الرئيس المصــري، أن تحقيق التنمية 
الدولــة  مصداقيــة  وتأكيــد  المســتدامة 
فــي ســعيها نحو التنميــة الشــاملة، يكمن 
بالدرجــة األولى فــي االلتــزام الكامل من 
جانــب الحكومة بالمضي قدمــاً في تطبيق 
السياســات والبرامج الهادفة إلى دفع عجلة 
االستثمار، وزيادة مجاالته مع فتح األسواق 

وإعادة التوازن االقتصادي.
وأثنى السيسي في كلمته االفتتاحية على 
حجم المشاركة الدولية في المؤتمر، لدعم 
مســيرة مصر في النمو والتقدم االقتصادي، 
داعياً إلى التنمية الشاملة التي تسير بخطى 

ثابتة على مختلف المسارات.
وقــال: «تقدم مصــر نموذجــاً للحضارة 
العربيــة واإلســالمية، دولــة تنبــذ العنف 
والتطرف، وتعزز األمن واالستقرار اإلقليمي 
تعتــدي».  وال  تدافــع  جوارهــا،  وتحتــرم 
وأضــاف الرئيس المصري أن «شــعب مصر 
على مر التاريخ ســاهم بفعالية بالدفاع عن 
وطنه وأمته العربية واإلسالمية مصر كانت 
خــط الدفاع األول في األخطــار التي تهدد 

المنطقة».
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أشــاد الســفير المصري لدى الدولة إيهاب 
حمــودة بدعــم اإلمــارات، قيادة وشــعبا 
ومجتمــع أعمــال، لمؤتمــر دعــم وتنمية 
االقتصــاد المصــري «مصــر المســتقبل». 
وقــال: إن دولــة اإلمارات ســاهمت بقوة 
فــي كافة مراحل المؤتمر وكانت من أوائل 
البلدان التي أيدت الدعوة الكريمة لتنظيمه 
دعمــاً لمصــر، حيث اعتبر صاحب الســمو 
الشــيخ محمــد بن زايــد آل نهيــان، ولي 
عهد أبوظبي، نائب القائــد األعلى للقوات 
المســلحة، الدعوة تجســد الحــرص الكبير 
الذي يوليه صاحب السمو الشيخ خليفة بن 
زايــد آل نهيان رئيس الدولــة، حفظه الله، 

لدعم األشــقاء في جمهورية مصر العربية، 
بمــا يحقق تطلعــات وطموحات الشــعب 
المصري نحو االستقرار والمزيد من التقدم 

واالزدهار.
وأضــاف الســفير المصــري أن المشــاركة 
الكبيــرة لدولة اإلمــارات العربية المتحدة 
فــي المؤتمر تعكــس العالقــات التاريخية 
الراســخة التي تربط البلدين والتي تضرب 

بجذورها في أعماق التاريخ.
وقــال: «ليس بغريــب على هذا الشــعب 
المحــب لمصــر أن يشــارك فــي مؤتمــر 
يســتهدف دعم وتنمية االقتصــاد المصري 
بتلك المشاركة الكبيرة والواسعة من جانب 

الحكومة والقطاع الخاص ومجتمع األعمال 
مــن أجل تأكيــد المســاندة الكبيرة لمصر 
وأيضــا تأكيــد الحرص على االســتثمار في 
الفرص االســتثمارية الهائلة التي تتمتع بها 
مصر، وبما يؤكد أن البلدين الشــقيقين يد 
واحــدة من أجــل تحقيق مســتقبل أفضل 

لمصر والمنطقة بأكملها».
وأشار حمودة إلى أن أهم ما يميز مواقف 
دولــة اإلمارات قيــادة وشــعبا تجاه مصر 
أنهــا تنبع من قناعة صادقة وراســخة لدى 
أبنــاء المغفور له الشــيخ زايد بن ســلطان 
آل نهيــان -طيب الله ثراه- مؤســس دولة 
اإلمارات المتحدة، والذي يســير على دربه 

كل أبنــاء اإلمارات الذين يحرصون على أن 
تعــود مصر قويــة مزدهــرة، وأن الوقوف 
إلــى جانبها فيما تعانيه من تحديات واجب 

وطني ال تراجع عنه.
وأوضح أن دولة اإلمارات وعلى مدار األشهر 
التــي تلت الدعوة الكريمــة لتنظيم مؤتمر 
مصــر االقتصــادي قدمت نموذجــا يحتذى 
على كافة المســتويات المحلية واإلقليمية 
والعالمية لمساندة الدعوة والعمل على أن 
يخرج المؤتمر بأفضل صورة، وأشــاد أيضا 
بالجهــود التــي قام بها المكتب التنســيقي 
للمشاريع التنموية اإلماراتية في جمهورية 
مصر العربية برئاسة معالي الدكتور سلطان 

أحمــد الجابــر وزيــر دولة، بحيــث يكون 
المؤتمــر بمثابة منصــة لتأكيد دور ومكانة 
مصر كوجهة مفضلة وجاذبة للمســتثمرين 
من كل بقاع األرض، بما يســهم في تحقيق 
النمو المستدام وتقوية القطاعات اإلنتاجية 
اعتمــادا علــى ما يتــم تنفيذه مــن خطة 
وبرنامج لإلنعاش االقتصادي بدأ المصريون 

يلمسون آثاره اإليجابية على حياتهم.
وعبر السفير عن امتنان مصر، قيادة وشعباً، 
لمواقف دولة اإلمارات المؤيدة والمساندة 
لتطلعــات الشــعب المصري فــي مواجهة 
التحديــات الراهنــة وتحقيــق االســتقرار 
أبوظبي – وام والتنمية. 

أكــد رئيــس الــوزراء المصــري إبراهيــم 
محلــب، أمس، أن حجم المشــاركة الكبير 
فــي مؤتمر دعم االقتصــاد المصري، الذي 
تقــام فعالياته بمدينة شــرم الشــيخ، منذ 
يــوم أمس وحتــى األحد المقبــل، يعكس 
وبقوة ثقة المســتثمرين العرب واألجانب 
فــي االقتصــاد المصري وفــي قدرته على 

النهوض من جديد.

وأوضــح محلب، فــي تصريحات خاصة 
لـ«البيــان»، أن الحكومــة المصرية تمد يد 
العون لكل المســتثمرين الجادين الراغبين 
فــي المشــاركة فــي تنميــة ودفــع عجلة 

التنمية.
وأشــار إلى أن قانون االســتثمار الذي 
أقــره الرئيس عبدالفتاح السيســي، قبيل 
ســاعات قليلة مــن انطــالق مؤتمر دعم 
االقتصاد المصــري، يمثل بداية جادة من 
الدولــة في تشــجيع االســتثمار األجنبي 

المباشــر وفي تذليل كافــة العقبات التي 
تواجه الشــركات األجنبيــة، وتحول دون 
تدفــق األمــوال إلــى الســوق المصرية. 
وأوضــح رئيــس الــوزراء المصــري، أن 
الفترة المقبلة ســوف تشهد انطالقة غير 
مسبوقة في حجم المشروعات التي سيتم 
تنفيذها في مختلف القطاعات، الفتاً إلى 
أن عقارب الســاعة لن تعــود إلى الوراء، 
وأن الشــعب المصري اختار الرهان على 

المستقبل.



أكــد الرئيــس الســوداني عمر البشــير أن 
مشــاركة بالده في مؤتمر «مستقبل مصر» 
االقتصــادي في شــرم الشــيخ جــاءت من 
منطلق حبها لمصــر، وإيماناً بأن قوة مصر 
هي قوة وعزة للســودان واألمتين العربية 
واإلسالمية، وكذلك تقديراً لمكانتها الريادية 

في العالم.
وقال البشــير خالل كلمته أمام المؤتمر إن 
«السودان ســتظل تنادي بالتكاملين العربي 
واإلقليمــي، انطالقاً من قناعاتها بأنه ال حل 
لمــا يواجهنا من خطر نقــص الغذاء إال في 
ذلــك التكامل، فلدينا في الســودان األرض 
والماء، ولديكم الطاقات البشرية والخبرات 

الخالقــة». وأوضح البشــير أن «الســودان 
بدأت جهداً مقدراً لزيادة االستثمار بمصر، 
خاصة في مجال الثروة الحيوانية»، مشــيراً 
إلى أن شراكة مصر والسودان ستكون دعماً 

حقيقياً القتصاد البلدين.
 وتابــع : «نــدرك جيــداً حاجــة اقتصاداتنا 
الوطنية للتعــاون، ونــدرك أهمية الحاجة 
للتواصل، لتسهيل انتقال السلع والخدمات».

وتستمر أعمال المؤتمر ثالثة أيام بمشاركة 
العديد من قادة ورؤســاء الــدول  ورجال 
األعمال.     القاهرة - د.ب.أ

أظهرت البيانات تصدر صاحب الســمو الشيخ 
محمد بن راشــد ووســم مؤتمر دعم وتنمية 
قائمــة   EEDC2015# المصــري  االقتصــاد 
المواضيع األكثر تداوًال في «تويتر» اإلمارات.

كمــا تفاعل مغــردون إماراتيون مع وســمْي 
ومصر_  #مؤتمر_االقتصاد_المصــري_2015، 
المستقبل، ودونوا من خاللهما عبارات الدعم 
والمساندة لمصر، مؤكدين أنها دولة محورية، 
ومطالبين بضرورة تقديم المساندة لها لتستمر 
في نهضتهــا وتقدمها وتتجــاوز كل الصعاب. 
ونشــر المغــردون عبــر الهاشــتاغين صــوراً 
لقيادات مصر واإلمارات، فضًال عن السعودية 
كذلــك، في تأكيد على العالقــات المتينة بين 

الدولتيــن شــعباً وقيادة. كما نشــر مغردون 
مصريــون صــوراً لعلم اإلمــارات مرفرفاً في 
شرم الشيخ، ولمشاريع تنموية إماراتية قائمة 
في مصــر، ووجهوا عبــارات التحية والتقدير 
لدولة اإلمارات قيادة وشعباً للدور الكبير في 
دعم مصر ومســاندتها في مختلف المجاالت. 
وقال أحد المغرديــن: «تحيا المملكة العربية 
الســعودية، تحيا اإلمــارات العربية المتحدة، 
تحيا الكويت، تبقــى مصر». وذكر مغرد آخر 
في تدوينــة: «عودة االقتصاد المصري لقوته، 
عــودة العرب لقوتهم وهيبتهم». وأفاد مغرد 
آخــر: «مصر قلب العرب النابض أرض الكنانة 
تستحق الكثير».           دبي- البيان
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أعلنــت المملكــة العربية الســعودية ودولة 
الكويــت وســلطنة عمان تقديــم دعم جديد 
فــي  دوالر  مليــارات   8.5 بإجمالــي  لمصــر 
صورة اســتثمارات ومساعدات وودائع بالبنك 

المركزي.
وقــال ولــي العهــد نائــب رئيــس مجلس 
الــوزراء بالمملكــة العربية الســعودية األمير 
مقــرن بــن عبدالعزيز آل ســعود فــي كلمته 
أمام مؤتمــر دعم وتنمية االقتصــاد المصري 
«مصر المستقبل» في شرم الشيخ، إن المملكة 

ستقدم حزمة مساعدات بقيمة أربعة مليارات 
دوالر لمصر. وأضاف األمير مقرن أنه «يسرني 
أن أعلن تقديم حزمة من المســاعدات بمبلغ 
أربعــة مليارات دوالر تشــمل وديعــة بمليار 
دوالر في البنك المركزي والبقية مســاعدات 
تنمويــة بهدف وضع االقتصــاد المصري على 

مسار تنمية مستدام».

وأكد األمير أن اإلصالح السياسي واالقتصادي 
في مصر علــى الطريق رغم الظروف الدقيقة 
التي تمر بها المنطقة، مطالباً المجتمع الدولي 

بدعم جهود مصر من أجل االستقرار.
مــن جانبــه، قــال أميــر الكويت الشــيخ 
صبــاح األحمد الصباح فــي كلمته إن األجهزة 
االســتثمارية في دولة الكويت ستقوم بتوجيه 
أربعــة مليــارات دوالر مــن اســتثماراتها في 
قطاعــات االقتصــاد المصــري المختلفة ومن 

خالل األدوات االستثمارية المتنوعة.

الكويــت  دولــة  دعــم  األميــر  وأكــد 
«الالمحــدود لألشــقاء فــي مصــر على 
جهودهم الكبيرة التــي يبذلونها لصيانة 

األمن واالســتقرار وتوفير المناخ المالئم 
المعدالت  وتحقيــق  اقتصادهــم  لنمــو 
المنشودة وخلق فرص استثمارية واعدة 

تجذب رؤوس األموال».
في األثناء، أعلن يحيى بن محفوظ المنذري 
رئيــس مجلــس الدولة في ســلطنة عمان عن 
تخصيــص بالده 500 مليــون دوالر على مدى 
الســنوات الخمــس المقبلــة لدعــم االقتصاد 
المصــري على أن تكــون 250 مليــون دوالر 
منحــة مالية لدعم الســيولة النقديــة، و250 
مليــون دوالر مــن أجــل اســتثمارات طويلة 

األجل.

الرئيس المصري عبدالفتاح السيســي  عقد 
قمة ثالثية جمعته بكل من العاهل األردني 
الملك عبدالله الثاني، والرئيس الفلسطيني 
محمود عبــاس (أبو مــازن)، بحضور وزير 
الخارجية األميركي جون كيري، حيث تناول 
االجتماع سبل اســتئناف عملية السالم في 
الشــرق األوسط وتوفير المناخ الالزم لدفع 
هــذه العملية قدماً من أجــل التوصل إلى 

سالم شامل وعادل في المنطقة.
وقــال الناطق باســم الرئاســة المصرية 
السفير عالء يوسف، إن االجتماع الذي عقد 
علــى هامش مؤتمر دعــم وتنمية االقتصاد 
المصري «مصر المستقبل» في شرم الشيخ 
تنــاول ســبل اســتئناف عملية الســالم في 
الشــرق األوسط وتوفير المناخ الالزم لدفع 
هــذه العملية قدماً من أجــل التوصل إلى 

سالم شامل وعادل في المنطقة.

وشــدد الرئيــس المصري خــالل االجتماع 
علــى ثوابت الموقــف المصري من القضية 
الفلســطينية وخاصة بالنسبة إلقامة الدولة 

الفلســطينية وتحقيق الحقوق المشــروعة 
للشعب الفلسطيني، مؤكداً في هذا الصدد 
أن مصر ستظل على موقفها الداعم للقضية 
الفلســطينية ومســاندتها لخيارات الشعب 
الفلسطيني ووقوفها الكامل إلى جانبه حتى 

تتم إقامة دولته المستقلة.
كمــا أكــد السيســي أن تحقيق الســالم 
واالســتقرار في منطقة الشرق األوسط من 
شــأنه أن يعود بالخير واالستقرار على كل 
دول المنطقــة وأن يفتح لهــا آفاقاً أرحب 

نحو المزيد من الرخاء والتنمية بما يساهم 
في تحقيق آمال وطموحات شعوبها.

وعقــد الرئيــس المصري سلســلة من 
اللقــاءات قبل بــدء أعمــال مؤتمر دعم 
وتنميــة االقتصاد المصــري، حيث التقى 
العاهــل األردني الملك عبداللــه الثاني، 
الذي أشــاد بتنظيم المؤتمر والمشــاركة 
الدوليــة الواســعة فيه، مؤكداً اســتمرار 
الداعمة والمســاندة  المواقــف األردنية 
لمصــر في جهودها نحــو تحقيق التنمية 

االقتصادية واالستقرار. 

وصــرح الســفير عالء يوســف بــأن الرئيس 
المصــري اســتقبل كذلــك وزيــر الخارجيــة 
األميركــي جــون كيــري، الــذي أعــرب عن 
ترحيــب الواليات المتحــدة بتنظيم المؤتمر، 
بالقوانيــن األخيــرة التــي أصدرتها  مشــيداً 
الحكومة المصرية لتشــجيع االســتثمار، وأكد 
أن هذه القوانين من شــأنها جذب المزيد من 
المستثمرين وتحقيق طفرة في عملية التنمية 

االقتصادية.
وأشار إلى أن المشاركة األميركية الواسعة 
والرفيعــة في فعاليــات المؤتمــر تؤكد قوة 
العالقــات التي تربــط بيــن البلدين وحرص 
الجانب األميركي علــى دفع الجهود التنموية 
فــي مصــر بما يعــود بالنفــع على اســتقرار 

المنطقة بأسرها.
وفي ســياق متصل، التقى الرئيس المصري 
ضمــن لقاءاته الثنائية بمدينة شــرم الشــيخ 
نظيــره الســوداني عمر البشــير، الذي ترأس 
وفد بالده بمرافقة وزير الخارجية على كرتى، 
والمالية بدر الدين محمود ونحو 20 من كبار 

رجال األعمال والمستثمرين السودانيين.

رأى وزير الدولة ورئيس المكتب التنسيقي 
للمشــاريع التنمويــة اإلماراتيــة في مصر، 
معالــي الدكتور ســلطان أحمــد الجابر، أن 
الحضــور الكبيــر والمتميــز فــي المؤتمر 
االقتصادي المصــري يعكس اهتماماً عالمياً 
باســتقرار مصــر ونجاحهــا، الفتــاً إلى أن 
المؤتمر ليــس محطة أخيــرة، وإنما بداية 
لمرحلة جديــدة من النشــاط والعمل في 
االقتصــاد المصري، مؤكداً ثقته بمســتقبل 

مصر المشرق القائم على سواعد أبنائها.
وقــال الجابر في تصريحــات أمس على 
هامــش المؤتمر، إنه يشــكل نقطة انطالق 
جديــدة لالقتصــاد المصــري، موضحــاً أن 

القطاع الخاص يلعب دوراً محورياً في بناء 
االقتصاد الحديث.

وأعرب الجابر عن تطلعه لمشاركة فاعلة 
مــن قبــل مجتمع رجــال األعمــال العرب 
والعالميين في المؤتمــر. مضيفاً: «أنا على 
ثقة بأن مشــاركة مجتمع األعمال اإلماراتي 
المؤتمر، ســواء  ســتكون متميــزة خــالل 
مــن حيث العــدد أو المســتوى أو طبيعة 

المشاركات».
في غضــون ذلك، التقى معالي ســلطان 
الجابــر الرئيــس التنفيذي لشــركة جنرال 
إلكتريك العالمية جفري اميلت، وذلك على 
هامش المؤتمر. وجــرى خالل اللقاء بحث 
آفاق التعاون المشترك في مجاالت الطاقة 

وتعزيز استثماراتها.

أكدت وزارة الخارجية المصرية أن وفود من 
نحــو 100 دولة من جميــع أنحاء العالم، إلى 
جانب نحو 25 منظمة إقليمية ودولية، تشارك 
في المؤتمر االقتصادي، وتشمل المشاركة في 
المؤتمر جميع الــدول العربية بما فيها قطر، 
وكذلــك الدول األفريقية، إلى جانب الواليات 
المتحدة والدول األوروبية واآلسيوية وأميركا 
الالتينية. وأوضحت الخارجية، في بيان أمس، 
قبيــل انطالقة المؤتمــر، أنه وفقــاً للمعايير 
المتفــق عليهــا لم تتــم دعوة كل مــن تركيا 
وإيران وإسرائيل، نظراً لعدم انطباق المعايير 
عليهــا كحجم االســتثمار في مصــر وعضوية 
الدول المشــاركة في المنظمــات االقتصادية 
الدولية ومن بينها منظمة التعاون االقتصادي 

والتنمية.

وأشــار الناطق باســم الخارجية المصرية بدر 
عبــد العاطــي، إلــى الجهود التــي قامت بها 
الــوزارة للترويــج للمؤتمر االقتصــادي، بما 
فــي ذلــك ما قامت بــه الســفارات المصرية 
فــي الخارج وهو ما أســهم بشــكل كبير في 
المشــاركة الكثيفة مــن جانــب دول العالم 
فــي المؤتمر. وأضاف أن «المشــاركة رفيعة 

المســتوى وكثافة أعــداد الوفود المشــاركة 
ســواء الملوك واألمــراء والرؤســاء والوزراء 
والمبعوثيــن الشــخصيين ووزراء الخارجيــة 
واالقتصــاد والماليــة والصناعــة، إنمــا تمثل 
رسائل مهمة لنقل الصورة الحقيقية عن مصر، 
السياســي واألمني  وللتأكيد على االســتقرار 
واالقتصــادي بعــد االنتهــاء من االســتحقاق 
الرئاســي والدستوري، وســير مصر في اتجاه 
االســتحقاق الثالث بإجــراء انتخابات مجلس 
النواب». وأشــار الناطق إلــى أنه يضاف إلى 
ذلــك رغبــة دول العالــم في االســتفادة من 
الفرص االســتثمارية المتاحة فــي مصر أخذاً 
في االعتبار عملية اإلصالح االقتصادي واتخاذ 
قــرارات لإلصــالح الهيكلي، فضــًال  عن إقرار 
منظومة من التشــريعات لتســهيل إجراءات 
االســتثمار باإلضافــة إلــى حــل العديــد من 
المشــاكل التــي واجهــت االســتثمار العربي 

واألجنبي بعد ثورة 25 يناير 2011.
وأكد عبدالعاطي، أن كثافة المشاركة تعكس 
أيضــاً حقيقة أن دولة مصر جاذبة لالســتثمار 
ليس فقط لضخامة سوقها المحلى ولكن أيضاً 
لعضويتها في التجمعات االقتصادية األفريقية 
الكبــرى بما فيها الكوميســا ومنطقة التجارة 
الحرة العربية، باإلضافة إلى قرب إنشاء سوق 
افريقية تضم الكوميســا وتجمع شرق أفريقيا 
وتجمع الســادك، وبالتالي فالدول والشركات 
الغربية سواء في االتحاد األوروبي أو الواليات 
المتحدة وآســيا بما في ذلــك اليابان والصين 
والبرازيــل ترى أن مصر من الدول الرئيســية 
جاذبة لالســتثمار وإنها بوابة للنفاذ لألسواق 

الخارجية وخاصة األفريقية.

وذكــر أن أهميــة المؤتمــر االقتصادي ال 
تنحصر فقــط على الجانب االقتصــادي، إنما 
تنســحب علــى الجانب السياســي خاصة بما 
يتيحــه المؤتمــر مــن فرصــة لعقــد العديد 
اللقاءات السياسية الثنائية، حيث يعتزم وزير 
الخارجية ســامح شــكري إجــراء العديد من 
اللقاءات مع نظرائه المشــاركين في المؤتمر 
لتناول العالقات في كافة المجاالت السياسية 
واالقتصادية والتجارية، فضًال عن تناول العديد 
من الملفات اإلقليميــة المهمة وفي مقدمتها 
الملف الليبي والقضية الفلسطينية واألوضاع 
في العراق واليمن واألزمة السورية، فضًال عن 
التحدي الخطير الذي يمثله التهديد اإلرهابي 
في المنطقة واســتهداف بعض الدول العربية 

من خالل التفتيت والتمزيق.

أعلــن وزير الخارجية األميركي جون كيري أن 
«الواليــات المتحدة ملتزمة دعــم إصالحات 
االقتصاد المصري، والشــعب األميركي ملتزم 
أمن ورفاهية الشــعب المصري». وقال كيري 
في كلمته أمام مؤتمر شرم الشيخ إن الواليات 
المتحدة ستدعم التقدم االقتصادي لمصر بكل 
ما في وســعها لضمــان تحقيق نمو مســتدام 
وجذب االســتثمار الضروري. وأضاف: «سوف 
نعمــل معكــم لتحقيــق األهــداف الطموحة 
التــي عرضتموها... ما من شــك في أن ظهور 
مصر قويــة ومزدهرة وديمقراطية أمر حيوي 
بالنسبة لقوة وازدهار المنطقة». ولفت كيري 
إلــى أن «مبادرة الرئيــس المصري عبدالفتاح 

السيســي تؤكد الــدور المحوري الــذي تلعبه 
مصــر في هذه المنطقة ومنــذ وقت طويل»، 
مشيراً إلى «أننا جميعاً لدينا مصلحة في نجاح 
مصر، وكامل الشرق األوسط يحتاج إلى رؤية 
النضال الذي قامت به مصر». وإذ أشار إلى أن 
«أميركا كانت دائماً تدعم مصر ومؤسســاتها»، 
رأى أن «مصــر تحتــاج إلــى أن تنمو بطريقة 
شــفافة»، وأشــاد بالسيســي لـ«خلقــه مناخاً 
مالئماً لالستثمار»، معتبراً أنه «ال يمكن للعالم 
العربي العمــل بدون مصر». في غضون ذلك، 
حــض كيري، فــي كلمة أمــام غرفــة التجارة 
األميركية في مصر على هامش المؤتمر، حض 
رجال األعمال على االســتثمار في مصر وأشاد 
اقتصادية  السيسي لتطبيق إصالحات  بحكومة 

جريئة تهدف إلى استعادة ثقة المستثمرين.

500



قال رئيس قسم البحوث الفنية بشركة أصول 
الفني،  الماليــة والمحلــل  لتــداول األوراق 
إيهاب الســعيد، إن نتائج المؤتمر االقتصادي 
على البورصة المصرية ستظهر على المديين 
المتوســط والكبيــر، وذلك علــى اعتبار أن 
االستثمارات المستهدفة، خالل المؤتمر هي 
في مجملها استثمارات مباشرة، ولن تكون ذا 

أثر سريع على أداء السوق.
وأشــار في تصريح لـ«البيان» حول نتائج 
المؤتمر على البورصة المصرية، إلى أن األثر 
اإليجابي المنتظر ســيظهر على مدى الشهور 
المقبلــة، حيث بعد نجــاح المؤتمر، كما هو 
متوقع في جذب اســتثمارات ضخمة سيكون 

من شــأنه إحداث نقلة نوعيــة في االقتصاد 
المصري، الذي يعانى من هجرة االستثمارات 
األجنبية على مدار السنوات األربع الماضية؛ 
مــا ســيؤدى حتمــاً الرتفاع معــدالت النمو 
وتراجــع معــدالت البطالــة وارتفــاع حجم 
اإلنفــاق االســتهالكي مع ثبــات متوقع في 
أســعار الصرف، نتيجة زيــادة المعروض من 

العمالت األجنبية.
أما على األجل القصير، قال الســعيد، إنه 
سيتم مالحظة تغيير طفيف، خاصة بعد إجراء 
انتخابات البرلمان، وبدء تدفق االستثمارات، 
ال ســيما أن أغلــب المؤسســات العالميــة 
ما ستشــترط  المشــاركة بالمؤتمــر، غالبــاً 
ضرورة االنتهاء من الشكل الدستوري للدولة 
من رئيس، ومجلس شعب، وحكومة منتخبة، 

حيث قد يتخوف البعض من احتمالية حدوث 
تغييرات وزارية جذرية بعد االنتخابات، كما 
ينــص الدســتور، ومن ثم تتغير السياســات، 
التــي تم اإلعالن عنهــا بالمؤتمر االقتصادي، 
وهــو بطبيعة الحال أمر متفهم تماماً، ومهما 
بلغت الوعود الحكومية باستقرار السياسات 
الحكومية، ال ســّيما في ما يتعلــق بالحوافز 
المقدمة بالتعديالت الجديدة لقانون حوافز 
وضمانــات االســتثمار أو حتــى بالتعديالت 
الضريبيــة األخيرة وتحديد حد أقصى موحد 
لها عند 22.5 في المئة فســيظل هذا التفكير 
بأهمية اكتمال منظومة الحكم للدولة لبداية 
االســتثمار الحقيقــي، وذلك باســتثناء بعض 
الــدول العربية المعــروف موقفهــا الداعم 

لمصر منذ ثورة 30 من يونيو.

قال رئيس مؤسسة التمويل الدولية جين 
يونج كاي إنه يجد اإلصالحات االقتصادية 
في مصر مثل خفض دعم الطاقة مشجعة 
لكنه دعا إلى عمل المزيد لتحسين مناخ 

االستثمار. 
وأضــاف: «نحــن ســعداء برؤيــة هــذا 
التقــدم ولكن ينبغي عمل مــا هو أكبر 
بكثيــر. المؤشــرات إيجابيــة ونريد أن 
نــرى المزيــد». موضحــاً أنــه «ال يزال 
ينبغــي تحســين اللوائــح والسياســات 
شرم الشيخ- رويترز االستثمارية». 

أفصحــت شــركة «جنــرال إلكتريــك»  نيتها 
االســتثمار في مصر بنحو 200 مليون دوالر، 
وذلــك بمركــز جديــد للتصنيــع واألعمــال 
الهندســية والخدمات والتدريــب في مدينة 
أنهــا  الشــركة  وذكــرت  بمصــر.  الســويس 
ستســتثمر 200 مليون دوالر في مركز جديد 
للتصنيع والتدريب فــي المنطقة االقتصادية 
المزمع إقامتها قرب قناة الســويس، وأعلنت 
توريد شــحنة مــن توربينات الغــاز، لتزويد 

شبكة الكهرباء بالطاقة.
وأعلنت أن المركز ســيوفر نحــو 500 فرصة 
عمل، خالل ثالث إلى خمس سنوات مقبلة.   

وأضافت الشــركة أن االســتثمار سيركز على 

صناعــات متعددة، من بينهــا توليد الكهرباء 
والطاقــة المتجددة، والمياه، والنفط، والغاز، 

والطيران، والنقل بالسكك الحديدية.
كمــا أعلنــت الشــركة األميركية أنهــا قامت 
بتوريــد توربينات غاز ستســاعد في تخفيف 
العبء عن شبكة الطاقة قبل ذروة االستهالك 
فــي فصــل الصيــف. وتقــول الشــركة، إنها 
تولــد بالفعــل نحو 30 في المئــة من الطاقة 
الكهربائية المركبة في مصر. وأضحت «جنرال 
إليكتريــك» أنها قامــت بتوريــد 34 توربيناً 
غازياً لمصر حتى اآلن من إجمالي 46 توربيناً 
في إطار مشــروع لتوفيــر 2.6 جيجاوات من 
الطاقة لشــبكة الكهرباء بحلول مايو المقبل. 

وقال الرئيس التنفيذي المشــارك في «جنرال 
إليكتريك» جيف ايملــت في مؤتمر صحافي 
في شــرم الشيخ: «أنا أتابع المشروع شخصياً. 
ونحن نعرف مدى أهميته لمصر». وقال وزير 
الكهرباء المصري محمد شاكر، إن التوربينات 
التــي أوردتها الشــركة جزء مــن خطة مصر 
إلضافة 6 جيجاوات إضافية للشــبكة القومية 
بنهايــة عــام 2015 لتصل الطاقــة اإلجمالية 
إلــى 38 جيجــاوات. وقال ايملــت، إن قيمة 
التوربينات الـ46 متناســبة مــع حجم الطاقة 
التــي تتولي جنرال إليكتريك توريدها وبذلك 
تكــون قيمة صفقة التوربينات نحو 1.9 مليار 
شرم الشيخ- البيان دوالر. 

30
30

قال سفير تشيلي في القاهرة خوسيه م. 
دو ال كروز على هامش قمة شرم الشيخ 
االقتصادية إن شركة تابعة لشركة النفط 
الحكومية «إيناب» ستستثمر 30 مليون 
دوالر فــي مشــروع لمد خــط أنابيب 
بطول 90 كيلومترا في الصحراء الغربية 
بمصر. وأضاف إن خط األنابيب سيتيح 
للشــركة اســتخراج النفط من كشــف 
جديــد غربي القاهــرة وبيعه للحكومة 
المصرية التي تواجه أزمة في إمدادات 
شرم الشيخ- رويترز الطاقة. 

 –

قال وزير الســياحة المصري خالد رامي إن 
إقامة مصــر لفعاليات المؤتمــر االقتصادي 
«مصر المســتقبل» له العديد من الدالالت 
التــي تصب فــي صالح الســياحة المصرية، 
فباإلضافة إلى المشروعات االستثمارية التي 
ســتطرح فــإن الحدث يبث إشــارة إيجابية 
لقــدرة االقتصاد على التعافي ويحســن من 
الصــورة الذهنية لمصر بالخــارج فضًال عن 
بث رســائل طمأنــة للســائحين ولمنظمي 

الرحالت.
وأوضــح أهمية المؤتمــر االقتصادي في 

جذب فرص االستثمار إلى بالده، بما ينعكس 
على اســتفادة كل فئات المجتمع من خالل 
توفير اآلالف من فرص العمل للشباب، الفتاً 
أن المؤتمر بــادرة إيجابية تصب في صالح 
منظومة اإلصالح االقتصادي. وأضاف الوزير 
المصــري في بيــان له، أن المؤتمر يشــهد 
طرح العديد من فرص االســتثمار السياحي، 
الفتاً أن المشروعات تتضمن منتجعا رياضيا 
بـ«جنوب مجاويش» بسفاجا بتكلفة ملياري 
جنيه، فضًال عن منتجع سياحي بمرسى وزر( 
قطــاع القصير مرســى علــم ) بتكلفة 664 
مليون جنيه ومنتجع سياحي بشرم الفقيرى 
جنوب مرســى علــم بتكلفــة 1.215 مليار 

جنيــه، هــذا باإلضافة إلى منتجع ســياحي 
متكامل بجمشــة شــمال الغردقــة بتكلفة 

استثمارية 1.076 مليار جنيه.
من جهة أخرى توقع مسئولون وعاملون 
ارتفاع معدالت  المصري،  الســياحة  بقطاع 
اإلشــغال بفنادق شرم الشيخ بجنوب سيناء 
(شــرق مصر)، إلــى أعلــى معدالتها خالل 
فتــرة إقامة مؤتمر «دعــم وتنمية االقتصاد 
المصــري، وفقاً للحجــوزات التــي تتلقاها 
الفنــادق حاليــاً، لتصــل إلى نحــو 100 في 
المئة، منذ انطــالق فعاليات المؤتمر وذلك 
مقارنة بنحو 46 في المئة خالل نفس الفترة 

من العام الماضي.

اســتجابة لرغبــة الحكومــة المصريــة في 
الضخمــة  القوميــة  المشــروعات  عــرض 
وقصــص النجاح فــي مؤتمر دعــم وتنمية 
االقتصــاد المصري بمدينة شــرم الشــيخ، 
تقــوم شــركة القلعة بتســليط الضوء على 
مشــروع «الشركة المصرية للتكرير» التابع 
لهــا، وهو أحدث معمــل لتكرير المنتجات 
البتروليــة يتم حالياً إنشــاؤه فــي منطقة 
مسطرد، بإجمالي استثمارات تزيد على 30 
مليــار جنيه (3.7 مليــارات دوالر)، والذي 
تم اســتكمال تمويله بالكامل، بالشراكة مع 

الهيئة العامة للبترول المصرية.
وقــال مؤســس ورئيس مجلــس إدارة 
شــركة القلعة، أحمد هيكل، إن مشــروع 
المصريــة للتكريــر يعكــس اســتراتيجية 
المشــروعات  فــي  القلعــة  اســتثمارات 
الوطنيــة العمالقــة بمجــاالت الصناعــة 
والبنية األساسية. وأوضح أنه تم استكمال 
تمويل المشروع، وأن المشروع تم تنفيذه 
بنســبة 50 في المئة وفقــاً لإلطار الزمني 
المستهدف لبدء النشــاط اإلنتاج في عام 

.2017
وأضــاف هيــكل إن الشــركة المصرية 
فــي تعزيز مســتقبل  للتكرير ستســاهم 
المنظومــة االقتصادية مع تقليص واردات 
الســوالر في الســوق المحلــي بأكثر من 
نصــف المعدالت الحاليــة، وكذلك خفض 
ثلــث االنبعاثات الكبريتية في مصر. وأكد 

أن الشــركة عازمــة علــى تســريع وتيرة 
تنفيذ المشــروع خالل األشهر المقبلة في 
ضوء الحصول على كل التراخيص اإلنشائية 
ووصــول آالف األطنــان مــن المعــدات 

والمكونات الرئيسية إلى مصر.
ومــن المقرر أن ينضم هيكل للجلســة 
النقاشــية بعنــوان «معادلــة الطاقــة في 
مصــر» اليوم وذلك بمشــاركة أبرز خبراء 
قطــاع الطاقــة والســادة وزراء البتــرول 

والكهرباء والطاقة.
وســيقوم الشــريك المؤســس والعضو 
المنتدب لشركة القلعة، هشام الخازندار، 
بعرض مشروع الشــركة المصرية للتكرير 
خالل ورشة عمل متخصصة بمشاركة أبرز 
قيــادات وشــخصيات قطــاع الطاقة على 

الساحة المحلية والدولية.
وقال الخازندار إن مصر تلجأ في الوقت 
الحالــي الســتيراد نحو 40 فــي المئة من 
احتياجات وقود السوالر بالسوق المحلي، 
للتكريــر  المصريــة  الشــركة  ولفــت أن 
ستصبح ركيزة أساســية بمستقبل مسيرة 
التنمية باعتبارها أول مشــروع من نوعه 
إلقامة معمل تكرير في مصر منذ سنوات 

عدة.
وأضاف إن المشروع يعد مثاًال يحتذى 
بــه فــي الشــراكة الناجحة بيــن القطاع 
الخــاص والحكومة المصرية بمشــروعات 
القيمــة المضافة ذات المردود االجتماعي 
والبيئي، وأنه يأتي فــي إطار االتجاه إلى 

تعزيز االستفادة من الموارد المتاحة.

قال أميــن عام اتحاد المســتثمرين العرب 
السفير جمال بيومي، إن المؤتمر االقتصادي 
ســتتجلي نتائجه األولية، من خالل ميزانية 
العــام الجديد، أي ببداية النصف الثاني من 

عام 2015.
وأضاف من خــالل تصريح لـ«البيان» أن 
النصف الثاني من العام بجانب مشــاهدته 
لنتائج القمة االقتصادية، سيشهد أيضاً حدثاً 
ضخماً وهــو انتهاء حفر القنــاة المزدوجة 
والموازيــة لقناة الســويس المصرية، األمر 
المؤدي لبدء التخطيط للمشروعات الخاصة 
بمحور القناة، التي ســتجذب اســتثمارات 

جديدة أخرى خالل عام 2016.
وأشار إلى أن المؤتمر سيضع مصر على 

الطريق الصحيح، فنجاح المنظومة الحاكمة 
فــي إدارة الوضع االقتصــادي للدولة، أكبر 
الدالئــل علــى نجاحها سياســياً، فالحكومة 
قامــت بإعداد المشــاريع بــكل المجاالت 
والقطاعات بشكل متعمق، طبقاً الحتياجات 
االقتصــاد المصري، مشــيراً إلى أن ســرعة 
اإلجــراءات والتنفيــذ عقــب المؤتمر هي 

«كلمه السر» لنجاح فكرة المؤتمر.
وعــن إمكانية أن يكون المؤتمر بشــكل 
ســنوي، أوضــح أن الفكرة متاحــة، ولكن 
القــرار ليس اآلن، إال بعد مشــاهدة نتائج 
المؤتمر، متوقعاً أن تستثمر الدول العربية 
والغربيــة في تلبيــة النــداء المصري نحو 
االســتثمار سواء من خالل طرح مشروعات 
مجمعــة ســنوياً بمؤتمــر، أو مــن خــالل 

اتفاقيات وعقود.

إعداد: نضال حمدان- غرافيك:حسام الحوراين
بعد  املواطن  بها  اقتصادية يشعر  تنمية  لتحقيق  أمس  الشيخ  انطلق يف رشم  الذي  االقتصاد املرصي  آماالً عىل مؤمتر دعم  يعقد كثري من املرصيني 
االضطرابات السياسية التي شهدتها مرص خالل السنوات األربع املاضية. اآلمال معلّقة عىل االستثامرات التي ستتدفق عىل البالد بعد املؤمتر وخلق فرص 

عمل.. يف وقت تراهن الحكومة املرصية عىل املؤمتر االقتصادي لفتح باب االستثامرات األجنبية ودفع عجلة التنمية.

رؤية واضحة وطموحة ملستقبل مزدهر يليق مبرص وشعبها 
خريطة  عىل  جذاباً  استثامرياً  مقصداً  مرص  وضع  ترسيخ 

االستثامر العاملي

العمل مع الرشكاء لتطوير البنية التحتية لالرتقاء باالقتصاد املرصي
فرٌص تجذب املستثمرين عىل املستوى املحيل واإلقليمي والعاملي

والغاز  للنفط  السنوي  اإلنتاج  ارتفع 
بارتفاع  مقارنة  املئة  يف  واحد  مبعدل 
معدل االستهالك السنوي إىل 5.3 يف املئة 

% 1

% 50
ازدادت حصة القطاع الخاص يف إجاميل االستثامرات من 50 يف املئة يف العام 2002 

لتصل إىل 62.2 يف املئة بني عامي 2013 و2014
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شــهد مؤتمر شــرم الشــيخ لدعــم االقتصاد 
المصري أمس دعمــاً إماراتياً كبيراً تمثل في 
برنامج اســتثماري يتضمــن توفير 900 ألف 
فرصــة عمل واســتثمار 1.5 مليار دوالر في 
تشــييد 50 ألــف منزل و100 مدرســة و78 
عيادة، كما ســيتم الكشــف عــن خطة لبناء 
عاصمة إدارية على مشــارف القاهرة يمولها 
مستثمرون خليجيون بتكلفة 40 مليار دوالر 
ستضم سبعة ماليين نسمة، كما أعلنت شركة 
«بلووم» العقارية اإلماراتية تطوير مشــاريع 
بقيمــة تقدر بحوالي 500 مليون دوالر، فيما 
قــام تحالــف مصــري خليجي لتنفيــذ ثالثة 
مشروعات سكنية باستثمارات إجمالية تبلغ 
1.5 مليــار دوالر، في وقــت أعلنت الوحدة 
المركزيــة المصريــة للشــراكة مــع القطاع 
الخاص بوزارة المالية عن ســبع مشــروعات 
تقام بنظام المشــاركة باســتثمارات تتراوح 

بين 25 و30 مليار دوالر.
وبحســب صحيفــة «فاينانشــال تايمــز» 
فــإن برنامج الدعــم اإلماراتي لمصر يتضمن 
توفيــر 900 ألف فرصة عمل واســتثمار 1.5 
مليار دوالر في تشــييد 50 ألف منزل و100 

مدرسة و78 عيادة. 

وأضافــت «فاينانشــيال تايمز» أن مصر على 
وشــك الكشف عن خطة لبناء عاصمة إدارية 
علــى مشــارف القاهرة يمولها مســتثمرون 
خليجيــون، وأن المدينــة المقترحة ســتضم 
ســبعة مالييــن نســمة علــى مســاحة 700 
كيلومتــر مربــع. وســتطور «كابيتال ســيتي 
بارتنــرز» المخطط الرئيســي وتوفير مصادر 
التمويــل بمشــاركة مســتثمرين خليجييــن 

معظمهم من اإلمارات.
وقــال وزير االســتثمار المصري أشــرف 

ســالمان إن المؤتمر سيشــهد توقيع مذكرة 
تفاهــم إلقامة عاصمــة إدارية جديدة لمصر 
بتكلفة 40 مليار دوالر. وأضاف ســالمان أن 
المؤتمر ســيضع مصر على خريطة االستثمار 
العالمــي، الفتاً إلى أن بعض االتفاقيات التي 
ســتوقعها مصر خالل المؤتمر ســتدخل حيز 
التنفيذ في النصف األول من الســنة المالية 
2015- 2016. وأوضح الوزير أن مصر اتفقت 
بالفعل على تفاصيل بعض المشــروعات مع 
مســتثمرين، ولم يتبق ســوى التوقيع عليها 

خالل أعمال المؤتمر.

في الســياق، أعلن الرئيس التنفيذي لشــركة 
«بلووم» العقارية ســامح مهتدي أن الشركة 
تنوي تطوير مشــاريع عقاريــة في مصر في 
مجاالت متعددة، كما تدرس تنفيذ مشــاريع 
فــي كل مــن منطقــة التجمــع الخامس و6 
أكتوبر والســاحل الشــمالي، تتضمن تطوير 

مجمــع ســكني متكامــل يتألف مــن 2600 
وحــدة ســكنية بقيمة تقــدر بحوالي نصف 
مليــار دوالر، إلى جانــب عزمها التعاون مع 
أســماء عالمية في قطاع التعليم كمدرســة 
برايتون كوليدج البريطانية الشــهيرة لتشييد 
العمرية  الفئــات  مدارس جديــدة لمختلف 
بقدرة اســيتعابية تصل إلى 200 طالب لكل 
مدرسة. وأوضح أن الشركة تتطلع لالستثمار 
في الســوق المصرية الواعــدة لما تملك من 
مقومات جاذبة في ظل التنمية واالســتقرار 

اللذين تتمتع بهما حالياً.

في األثناء، كشــف رئيس مجلس إدارة شركة 
«أوراسكوم» لالتصاالت واإلعالم والتكنولوجيا 
رجل األعمال المصري، نجيب ســاويرس، أنه 
تم االنتهــاء من تدبير االســتثمارات الالزمة 
لمشــروع محطة توليد الكهربــاء من الفحم، 
والبالغــة مليــاري دوالر، موضحاً أنه ســيتم 

اإلعالن عن هيكل ملكية المشروع.
وأوضح ســاويرس أنه تــم الحصول على 
إماراتيــة  بنــوك  مــن  ائتمانيــة  تســهيالت 
بقيمــة مليار دوالر تمثل 50 فــي المئة من 
االســتثمارات المستهدفة للمشــروع. وقال: 
«ستســتحوذ مجموعة أوراســكوم لإلنشــاء 
والصناعة على نســبة مؤثرة بهيكل الملكية، 
إلى جانب مســاهمات الجانــب اإلماراتي»، 
نافياً عالقته باستثمارات هذه المحطة، مؤكداً 

أنها تتبع رجل األعمال ناصف ساويرس.

في السياق، قام تحالف مصري خليجي يضم 
مجموعــة «بايونيرز» القابضة لالســتثمارات 
الماليــة لتنفيــذ ثالثة مشــروعات ســكنية 
معروضة خالل مؤتمر دعم وتنمية االقتصاد 

باستثمارات إجمالية تبلغ 1.5 مليار دوالر. 
وفــي تفاصيل المشــروع، وافق عدد من 
المستثمرين العرب على المشاركة في تنفيذ 

مشــروع مدينة ســكنية ترفيهيــة في مصر 
بتكلفــة مبدئية تتخطى المليار دوالر. وأعلن 
رئيــس مجلــس إدارة مجموعــة «بايونيرز» 
القابضــة، وليــد زكي عن نجاح الشــركة في 
الترويج للمشــروع الذي يتــم طرحه خالل 
مؤتمر دعم وتنمية االقتصاد المصري بشــرم 

الشيخ.
وقــال زكــي إن مجموعتــه نجحــت في 
اســتقطاب مجموعــة مســتثمرين خليجيين 
لمشروع مدينة «مرابط» الذي تتولى شركته 
الترويــج لــه، إلقامة مدينة ســكنية ترفيهية 
متكاملة فريــدة من نوعها في مصر، موضحاً 
أبــدوا اهتماماً  الخليجيين  المســتثمرين  أن 
رســمياً بهذا المشــروع، وتم إخطــار وزارة 
اإلســكان بذلــك، والتي ردت علــى العديد 
من استفســارات المســتثمر.. مشيراً إلى أن 

المشروع شراكة مع الحكومة المصرية.
وأوضح زكي أن المشــروع هو مشــروع 
ســكني ترفيهي متكامل مــن فيالت وقصور 

وناٍد لرياضــة البولو، ويضم ألول مرة مدينة 
للخيــول العربيــة األصلية خاصة الســالالت 
النــادرة، موضحــاً أن المشــروع مقام على 
مســاحة 2500 فــدان بمــا يعــادل أكثر من 
عشــرة ماليين متــر ويقع بمدينة الســادس 

من أكتوبر.

في غضون ذلك، من المقرر أن تعلن الوحدة 
المركزية للشراكة مع القطاع الخاص بوزارة 
المالية عن ســبعة مشــروعات تقــام بنظام 
المشاركة باســتثمارات تتراوح بين 25 و30 

مليار دوالر أمام مؤتمر شرم الشيخ.
تتضمن تلك المشــروعات إنشــاء موانئ 
نهريــة وجافــة وأربعــة اســتادات عالميــة 
وجراجات متعددة الطوابــق ومدن صناعية 

لتدوير المخلفات.
كمــا تتضمــن أيًضــا أربعة مشــروعات، 
تــم االنتهــاء من إعــداد دراســات الجدوى 
والدراســات الفنية والماليــة والقانونية لها، 
حيث تتراوح اســتثماراتها بين 25 و30 مليار 
دوالر وســيتم طرحها فــي مناقصات عالمية 
بعد عقــد المؤتمر لمزيد من الشــفافية في 
إجراءات الطرح إلى جانب ضمان مشــاركة 
أكبــر عدد من التحالفــات المحلية والعربية 

واألجنبية.

وتشــمل المشــروعات األربعة تحويل ميناء 
ســفاجا التعديني إلى ميناء صناعي، على أن 
تشمل المرحلة األولى للمشروع ثالثة أنشطة 
صناعيــة، باإلضافــة إلى النشــاط الرئيســي 
للمينــاء وهــو تصديــر الفوســفات الخــام، 
وتصدير الفوســفات المصنع (الصب السائل) 
واســتيراد اللحوم الحية وتداول الغالل حيث 
ســيتم إنشــاء 35 صومعة وأرصفــة جديدة 
للتخزيــن وملحق بــكل من هذه األنشــطة 

منطقة صناعية خاصة بالنشاط.
كما تشــمل مشــروع تطويــر األوتوبيس 
النهــري من خالل زيــادة عدد المحطات من 
16 محطــة إلى 28 محطــة تمتد من منطقة 
القناطر شماًال وحتى حلوان جنوباً كما يشمل 
أيضاً زيادة عدد الخطوط على مراحل زمنية 
وتطويــر المراســي وتطويــر األوتوبيســات 
لتصبــح أكثــر أماناً واســرع ومكيفــة وأقل 

استهالكاً للوقود.
أمــا المشــروع الثالــث فســيتم إجراؤه 
بالمنطقة التكنولوجية بالمعادي، حيث سيتم 
إنشــاء 38 مبنــى لمراكز االتصــال وتصدير 
تم  والبرمجيــات،  التكنولوجيــة  الخدمــات 
بالفعل االنتهاء من إنشــاء واســتغالل ثماني 
مبــان بالكامل من الشــركات العالمية وجاٍر 
إنشاء ثالثة مباٍن أخرى ستدخل الخدمة خالل 

الشهور المقبلة.
مــن  الحالــي  الطلــب  حجــم  ويفــوق 
الشركات العالمية الراغبة في هذا المشروع 
المســاحات المطروحة ومع استكمال إنشاء 
وتجهيــز بقية المبانــي (27 مبنى) بالمنطقة 
ســيصل حجــم العمالة المباشــرة بها إلى ما 
يزيــد علــى 40 ألــف عامل وذلــك بخالف 

العمالة غير المباشرة.
أمــا المشــروع الرابــع فيشــمل تطويــر 
بالشــهر  التوثيق  وتحديث وميكنــة مكاتب 
العقــاري وربطهــا بمركــز معلومــات على 
مســتوى الدولة، حيث تم بدء هذا المشروع 
بشــكل تجريبــي على مســتوى 100 مكتب 
من مكاتــب التوثيق بالتعــاون بين وزارتي 
العدل واالتصاالت ومن المنتظر طرح إعادة 
تأهيــل جميع مكاتب التوثيق على مســتوى 
الجمهورية والبالــغ عددها 400 مكتب إلى 
جانــب تطوير البرامج العاملة بها والمعدات 

التكنولوجية.

أكــد المدير العام لمنطقــة عجمان الحرة، 
محمود الهاشــمي، أن مؤتمر دعم االقتصاد 
واعدة للمســتثمرين  المصري، يقدم فرصاً 
العرب، مشيراً إلى أن الرئيس المصري عبد 
الفتاح السيسي يولى عناية خاصة بالمؤتمر 

وبالمشاركين فيه من كل الدول.
وتوقع الهاشــمي في تصريــح لـ«البيان» 
على هامش مشــاركته بمؤتمر شرم الشيخ، 
أن يحقــق المؤتمر نجاحــاً كبيراً في جذب 
المســتثمرين مــن كل أنحــاء العالم لضخ 

استثماراتهم في السوق المصرية.
ولفــت إلــى أن المشــروعات التي يتم 
طرحهــا في المؤتمــر تحظى بإقبــال كبير 
من الشركات العالمية والعربية، مشيراً في 
الوقت ذاته إلى أنه تم التوقيع من قبل مع 
وزير االســتثمار المصري، أشــرف سالمان، 
على عدد من المشــاريع االستثمارية، التي 

ستنفذها شركات إماراتية في مصر.
وأشاد بعملية تنظيم المؤتمر، معرباً عن 
سعادته لمشــاركته في مؤتمر شرم الشيخ 
لدعم االقتصاد قائًال: «من دواعي ســروري 
الوجود في مؤتمر مهمته األساســية البحث 

عن حلــول إلنقــاذ االقتصــاد المصري من 
كبوته».

وكان وفــد رفيع المســتوى من منطقة 
عجمان االقتصادية بدولة اإلمارات العربية 
المتحدة قد وصل إلى مدينة شــرم الشيخ، 
للمشــاركة بالمؤتمر االقتصــادي المصري، 
وترأس الوفد محمود خليل الهاشمي، مدير 
عام منطقة عجمان الحرة، وعبد الله جوهر 
المديــر المالــي وعدد من أعضــاء مجلس 

إدارة المنطقة.
وقال الناطق اإلعالمي لمنطقة عجمان 
االقتصاديــة، محمد صالــح، إن اإلمارات 

مــن أكثــر الدول التــي تترقــب الدخول 
بسوق االســتثمار المصرية، وذلك بإقامة 
منطقــة صناعــات صغيــرة ومتوســطة، 
والتجارة  التكنولوجيــا  صناعــات  بجانب 
والخدمات، مشيراً إلى أن رئيس المنطقة 
محمود الهاشمي ســبق ووقع اتفاقية مع 
الهيئة العامة لالستثمار للتعاون المشترك، 
لتبادل الخبرات في مجال إدارة المناطق 
الحرة واالســتثمار في إقامة منطقة حرة 
بإقليــم القناة، حيث ســتكون مشــاركته 
في المؤتمــر مرتكزة على إقامة المنطقة 

الحرة.
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