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شــهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد 
آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس 
الــوزراء حاكم دبــي، رعاه اللــه، والرئيس 
المصري عبدالفتاح السيســي التوقيع على 
اتفاقيــة مشــروع بنــاء العاصمــة اإلدارية 
الجديــدة لمصــر بتكلفة ١٥٠ مليــار جنيه 
مصري وتقع على طريق العين السخنة على 

مساحة تقدر بـ ١٧ ألف فدان.
وقع االتفاقية محمــد علي العبار رئيس 
العقاريــة  إعمــار  شــركة  ادارة  مجلــس 
المســتثمرة في المشــروع. وعــن الجانب 
والمرافــق  اإلســكان  وزيــر  المصــري 
والمجتمعــات العمرانيــة الجديدة الدكتور 

المهندس مصطفى كمال مدبولي.
حضر مراسم التوقيع على االتفاقية سمو 
الشــيخ عبدالله بــن زايد آل نهيــان وزير 
الخارجية وأعضاء الوفــد المرافق لصاحب 
الســمو الشيخ محمد بن راشــد آل مكتوم 
نائــب رئيس الدولة رئيــس مجلس الوزراء 
حاكم دبي، رعــاه الله، والمهندس إبراهيم 
محلب رئيس مجلس الوزراء المصري وعدد 

من الوزراء وكبار المسؤولين.
وكان صاحــب الســمو الشــيخ محمــد 
بن راشــد آل مكتوم والرئيــس عبدالفتاح 
السيسي اطلعا من خالل مجسم ضخم على 
مكونات المشروع الذي تشارك في تنفيذه 
أكثر من ٣٥ شــركة مصريــة متخصصة في 
أعمال اإلنشاءات والمقاوالت وسيكون مقراً 
للوزارات والهيئات الرســمية والســفارات 
بمصر ومقراً للشــركات ومؤسسات القطاع 
الخــاص ويضم كذلــك منتجعــات ومراكز 

تسوق حديثة وأحياء سكنية راقية.

وتستوعب المدينة الواعدة التي ستكون 
الجديدة لجمهورية مصر  اإلدارية  العاصمة 
العربية نحو ســبعة ماليين نسمة وستربط 
بعــد تمــام تنفيذهــا  بين القاهــرة وقناة 
الســويس. وبارك صاحب الســمو الشــيخ 
محمــد بــن راشــد آل مكتــوم والرئيــس 
المصري المشروع واعتبراه انعكاساً حقيقياً 
لعمــق الروابــط والعالقــات األخوية التي 
تربط بين دولــة اإلمارات وجمهورية مصر 

قيادة وحكومة وشعباً.

وتفقد صاحب الســمو الشيخ محمد بن راشد 
والرئيس السيسي وســمو الشيخ عبدالله بن 
زايد وزير الخارجية ومعالي الدكتور ســلطان 
بن أحمد سلطان الجابر وزير دولة والمهندس 
مصطفي مدبولــي وزير اإلســكان والمرافق 
المصــري معرض  العمرانيــة  والمجتمعــات 
العاصمة اإلدارية الجديدة على هامش مؤتمر 

دعم وتنمية االقتصاد المصري.
مدبولي  مصطفــى  الدكتور  واســتعرض 
تفاصيل مشروع العاصمة اإلدارية الجديدة 

لمصــر والتــي ســوف يتــم إنشــاؤها بين 
مدينتــي القاهرة والســويس، الفتا إلى أن 
سبب اختيار الموقع هو تتبع اتجاه التوسع 
العمرانــي للقاهرة والــذي يتجه إلى جهة 

الشرق باستمرار.

وأضــاف الوزيــر أن الطريق الذي ســيربط 
القاهرة بالعاصمة اإلدارية الجديدة سيحمل 
اسم صاحب الســمو الشيخ محمد بن زايد 
آل نهيــان ولــي عهد أبوظبــي نائب القائد 
األعلى للقوات المسلحة، مؤكدا أن القوات 
المسلحة المصرية بدأت في إنشائه بالفعل، 
مشــيرا إلى أنه ســيتم تدشــين خط سكك 
حديــد لقطار فائق الســرعة يربط القاهرة 

والسويس ويمر بالعاصمة الجديدة. 
 وشــدد مدبولي على ان هذا المشــروع 
يهــدف إلــى توفيــر بيئــة عمــل متكاملة 
وحديثــة وعاليــة التقنيــة ومخدومة ببنية 
أساســية عالية الجودة، موضحا ان العاصمة 
اإلدارية تعمل على جــذب رؤوس األموال 
والشــركات العالمية للتواجــد بالمكان كما 

تعمل على إتاحة الفرصــة لتفريغ القاهرة 
من التكــدس الناتــج عن حركــة العاملين 
بالــوزارات والجهات الحكومية وســتصبح 
والثقافيــة  التراثيــة  العاصمــة  القاهــرة 

والتاريخية ومقصداً سياحياً. 

وأشار مدبولي إلى أنه تم اختيار الموقع في 
المنطقــة المحصورة بين طريقي القاهرة - 
الســويس والقاهرة - العين الســخنة شرق 
الطريق الدائري اإلقليمي مباشــرة أي بعد 
القاهرة الجديدة ومشروع مدينتي ومدينة 
المســتقبل ويبعد الموقــع المقترح حوالي 
٦٠ كيلومتــراً مــن مدن الســويس والعين 
الســخنة وســتخدم هذه العاصمة اإلدارية 
وتتكامل مع التنمية التي ستنشأ عند تنمية 
محــور قنــاة الســويس «البــؤرة الجنوبية 

للمشروع محور قناة السويس».
وأكــد وزيــر اإلســكان أن طــرح رئيس 
الجمهوريــة لفكرة إنشــاء عاصمــة إدارية 
جديدة جاء متوافقا مع عدد من الدراسات 
التخطيطية الســابقة، مشــيرا إلى أنه كانت 

هناك مبادرات ســابقة لتفريغ القاهرة من 
الوزارات تباعاً وتم أكثر من مرة اختيار بعض 
المواقع ولم تدخل حيز التنفيذ وتم االتفاق 
علــى المنطقة التي ستنشــأ بهــا العاصمة 
اإلداريــة الجديدة لعــدة اعتبارات تنموية. 
وأوضح أن العاصمــة اإلدارية الجديدة من 
المخطط أن توفر المتسع لتواجد الوزارات 
المختلفــة ومجلــس الــوزراء باإلضافة إلى 
حي دبلوماســي للسفارات ومقار للشركات 
والمؤسسات الدولية الكبرى ومراكز للمال 
واألعمــال ومناطــق للمعــارض ومنطقــة 
ســكنية ومجمعات تكنولوجيــة وعدد من 
الجامعات والفنادق الكبرى وذلك في إطار 
من التخطيط البيئي المستدام الذي يراعي 
األبعاد البيئية واستخدام أفضل الممارسات 
البيئية في اإلمداد بالطاقة والبنية األساسية.  

مــن جانبه أشــار الدكتــور عاصــم الجزار 
رئيــس هيئة التخطيــط العمراني المصرية 
إلى أن وزارة اإلســكان عكفت على دراسة 
تطوير المشروع االبتدائي للعاصمة اإلدارية 

وتحديــد مراحل التنميــة والجدول الزمني 
المقتــرح، كمــا عكفت على إعداد دراســة 
الجــدوى األولية ومصادر التمويل والعوائد 

االستثمارية المتوقعة.
وأكــد رئيس هيئة التخطيط العمراني أنه 
سيتم ربط العاصمة اإلدارية الجديدة بشبكة 
مواصــالت علــى أعلى مســتوى ضمن خطة 
الدولة لتطوير وسائل النقل الجماعي وخدمة 
التجمعــات العمرانيــة الجديــدة الموجودة 
شــرق القاهرة حيث ســيتم ربطهــا بالمترو 
مرورا بطريق القاهرة - الســويس وبالقطار 
المكهرب الذي ســيخدم مدن شرق القاهرة 
مرورا بطريق القاهرة -اإلســماعيلية. وأشار 
إلى أن هنــاك اهتماماً بــأن تصبح العاصمة 
اإلدارية الجديدة بيئة استثمار جيدة تحتوي 
على البنية األساســية والخدمــات المطلوبة 

باإلضافة إلى شبكة اتصاالت.
وكان المهنــدس إبراهيــم محلب رئيس 
مجلــس الــوزراء المصــري أكد ان إنشــاء 
عاصمــة إدارية جديدة لمصــر على طريق 
السويس ونقل الوزارات إليها يأتي كخطوة 

لتقليل االزدحام بالعاصمة.
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اســتقبل صاحب الســمو الشــيخ محمد 
بن راشــد آل مكتوم نائب رئيس الدولة 

رئيس مجلس الــوزراء حاكم دبي، رعاه 
اللــه، أمس، علــى هامــش مؤتمر دعم 
االقتصاد المصري في شرم الشيخ رئيس 
الــوزراء اللبنانــي تمــام ســالم والوفد 

المرافق.

جرى خــالل اللقاء اســتعراض العالقات 
الثنائية بيــن دولة اإلمارات والجمهورية 
اللبنانيــة وســبل تعزيزهــا خاصــة في 

المجاالت االقتصادية والسياحية.

كمــا تم اســتعراض فعاليات مؤتمر 
«مصــر  المصــري  االقتصــاد  دعــم 
المســتقبل» المنعقد في شــرم الشيخ 
وأهميــة تضافــر الجهــود العربية من 
أجــل دعم مصر اقتصادياً واســتثمارياً 

بصفتها قلب العروبة.
اللبناني بالنهضة  الوزراء  وأشاد رئيس 
الحضاريــة التي تشــهدها دولة اإلمارات 
خاصــة تجربتها الناجحة في تطوير البنى 
التي  التحتية واســتقطاب االســتثمارات 

تدعــم اقتصاد دولة اإلمــارات بما يعزز 
االقتصاد العربي عموماً.

حضــر اللقاء أعضــاء الوفــد المرافق 
لصاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس 

مجلس الوزراء حاكم دبي.

عبــرت شــخصيات مصريــة إعالمية عن 
تقديرها البالغ لكلمة اإلمارات التي ألقاها 
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل 
مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس 
الــوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في افتتاح 
مؤتمر دعــم وتنمية االقتصــاد المصري 
المنعقد في شرم الشيخ، ووصفوها بأنها 
مــن أروع وأقوى الكلمــات التي ألقيت، 
وتعكس بحق ما يربــط مصر واإلمارات، 
وعبــرت بصــدق عــن موقــف اإلمارات 

الداعم لمصر وشعبها.

نائــب رئيس  وقــال عبدالغنــي عجــاج 
قطــاع اإلعــالم الخارجي بالهيئــة العامة 
المكتــب اإلعالمي  لالســتعالمات رئيس 
المصري األســبق بأبوظبى: «كل الشــكر 
والتقدير لصاحب الســمو الشــيخ محمد 
بن راشــد آل مكتوم، الذي جاءت كلمته 
قطعــة أدبيــة رفيعة المســتوى، تعكس 
التقدير لمصــر األرض والتاريخ والحاضر 

والجيش  الشــعب  والمســتقبل، ومصــر 
واألزهــر». وأضاف: «خيــراً فعل صاحب 
الســمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 
بالتذكيــر بحكيم العرب المغفور له بإذن 
اللــه الشــيخ زايد بن ســلطان آل نهيان، 
طيــب الله ثراه، ومقوالتــه الرائعة تجاه 
مصر، التي مازال ينهل منها ويطبقها قادة 
اإلمارات بكل الحــب واإلخالص لمصر». 
وأكــد عبدالمجيــد فهمــي عبدالمجيــد 
وكيــل الــوزارة الســابق بالهيئــة العامة 
لالســتعالمات أن كلمة اإلمــارات عبرت 
بصدق عن األخوة الحقة والحقيقية التي 

تربط اإلمارات ومصر.
وقــال: «اإلمــارات لم تكتــف بالكالم 
الطيــب، بل قدمت ١٤ مليار دوالر لمصر 
خالل العامين الماضيين، وها هي تقدم ٤ 
مليــارات إضافية لدعم االقتصاد المصري 
واالحتياطي النقــدي المصري»، وأضاف: 
«كل الشــكر لدولــة اإلمارات الشــقيقة 

رئيساً وحكومة وشعباً».
الزهراء رئيســة اإلدارة  ورأت فاطمة 
المركزيــة للعالقــات الخارجيــة والرأي 
العام الدولي بالهيئة العامة لالستعالمات 
أن كلمة صاحب الســمو الشيخ محمد بن 
راشــد آل مكتوم جــاءت مفعمة بالحب 
والتقديــر لمصر قيادة وجيشــاً وشــعباً، 
ومعبرة بصدق عن وقوف اإلمارات بكل 
إمكاناتهــا بجوار مصــر، وقالت: «هذا ما 
نتوقعه من أبناء زايد الخير حكيم العرب 

طيب الله ثراه».

وقالــت بســمة حافــظ رئيســة اإلدارة 
واإلنترنت  المعلومــات  لبنــك  المركزية 
بالهيئة العامة لالســتعالمات: «كل الشكر 
والتقدير لإلمارات رئيساً وحكومة وشعباً، 
والتي تثبت كل يوم أصالتها وإيمانها بأن 

األخوة مواقف جادة».
وقال محمد غريــب مدير عام إفريقيا 
«مواقف  لالســتعالمات:  العامة  بالهيئــة 
أشقائنا في الكويت والسعودية واإلمارات 
كتبت النجاح المبكر لمؤتمر شرم الشيخ، 
وبرهنت على أن األخوة مواقف وأفعال، 

ال أقوال».

أعلن وزير التنمية االقتصادية الروســي 
أليكــس أوليوكايــف، عــن تقديم بالده 
الفترة  لمصر، خــالل  لوجيســتياً  دعمــاً 
المقبلــة، وذلك لزيــادة توثيق العالقات 
إلى  البلدين، مشــيراً  االقتصاديــة بيــن 
اســتعداد روســيا لزيــادة اســتثماراتها 
بمصر مســتقبًال، قائــًال: «يوجد في مناخ 
االســتثمار المصري إمكانــات كبيرة في 
مجال األعمال، ورجال األعمال سيعملون 

بكل راحة واطمئنان داخل مصر».
وأشــار أليكــس علــى هامــش المؤتمر 
االقتصادي بشــرم الشيخ، إلى أن روسيا 

تتابــع النجاحــات التــي تحققهــا مصر 
في مــا يتعلــق بالقضاء على المشــاكل 
والصعوبــات التــي توجهها فــي تحقيق 

العدالة االجتماعية وتطوير المجتمع.
وذكر الوزير أن حجم التبادل االقتصادي 
بين مصر وروســيا، والذي يبلغ خمســة 
مليــارات دوالر، ســوف يرتفــع خــالل 
الفترة الُمقبلة، مشيراً إلى أن أكثر من ٣ 
ماليين ســائح روسي زاروا مصر في عام 
القاهرة – البيان  .٢٠١٤

أفصحت شركة «دي اتش ال إكسبريس» للشرق 
األوسط وشــمال أفريقيا عن اعتزامها مضاعفة 
اســتثماراتها الحالية بمصر، ووصولها إلى مليار 
جنيه، من خالل اســتثمارات تصب نحو إنشــاء 
مبنييــن جديديــن فــي مدينة مطــار القاهرة 
الدولــي العالميــة. وقــال الرئيــس التنفيــذي 
للشــركة نور ســليمان، إن المؤتمر يعد بمنزلة 
دعامة أساســية لبرنامج اإلصالح الطموح الذي 
تعكف علــى تنفيــذه الحكومــة المصرية في 
الوقــت الراهن، وذلك بهــدف هيكلة وتحويل 
القاعــدة االقتصاديــة للبالد، وذلــك من خالل 
القاهرة - البيان تحسين اإلنتاجية.  

أشادت صحيفة «واشنطن بوست» األميركية 
بكلمــة صاحب الســمو الشــيخ محمد بن 
راشــد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس 
مجلــس الوزراء حاكم دبــي، رعاه الله، في 
مؤتمــر دعــم وتنميــة االقتصــاد المصري 
«مصر المستقبل» المنعقد في شرم الشيخ، 
والتــي أكد فيها أن دعم مصر هو اســتثمار 

بمستقبل ونهضة األمة العربية.
كما أبرزت صحيفة «وول ستريت جورنال» 
األميركية إشادة الرئيس المصري عبدالفتاح 
السيســي بدعم اإلمــارات لمصر، في حين 
أبرزت «بلومبيرغ» توقيع شــركة «مصدر» 

اإلماراتيــة مذكــرة تفاهــم مــع الحكومة 
المصرية لبناء محطة توليد للكهرباء بقيمة 
١٥ مليار دوالر، كما أبرزت توقيع مجموعة 
«آل ســويدين» اتفاقية بقيمــة ٦ مليارات 
دوالر لبناء منشآت لتخزين القمح ومنطقة 

تسوق لوجستي في العين السخنة.



قــال الرئيــس التنفيــذي لشــركة «دانة 
غــاز» إن الشــركة اإلماراتيــة ستســتثمر 
٣٥٠ مليــون دوالر فــي مصــر على مدى 
الثالثين شــهراً المقبلة وإنها تتوقع تسلم 
المتأخرات المســتحقة لها على الحكومة 
بنهاية ٢٠١٦. وقــال باتريك أولمان وارد 
خالل قمة شــرم الشــيخ إن االستثمارات 
تتضمن حفر نحو ٤٠ بئراً جديدة وأعمال 
صيانة لعدد مماثل من اآلبار القائمة وبناء 
خطوط أنابيب جديدة وإزالة االختناقات 

بمحطة قائمة.

وقال إنه يتوقع أن تدفع مصر المتأخرات 
البالغــة ١٨٥ مليــون دوالر بنهاية ٢٠١٦ 
لكنــه أضــاف أنه في حالة عــدم حدوث 
ذلك فإن الشــركة ستسترد األموال بنهاية 
٢٠١٨ عــن طريــق بيــع حصــة الحكومة 
من صــادرات المكثفــات بموجب اتفاق 
اإلنتاج المبرم بين الطرفين. وقال: «اآللية 
ستسمح لنا باســترداد المتأخرات الحالية 
بمرور الوقت».  وتأخرت مصر في سداد 
مســتحقات لشــركات النفــط والغاز في 
ظل المتاعــب االقتصادية على مدى أربع 
سنوات من عدم االســتقرار منذ اإلطاحة 
بحســني مبارك فــي ٢٠١١. وقال أولمان 

وارد إن الحكومة دفعت العام الماضي ٦٠ 
مليــون دوالر من المتأخرات المســتحقة 
لدانــة التي تعتمد على مصر في أكثر من 
نصــف إنتاجها. وطالــب بإصالحات للحد 
من عــدم الكفاءة بقطاع الطاقة المصري، 
حيث تتطلب االكتشــافات إقامة مشاريع 
مشــتركة جديدة مما يؤدي إلى هدر في 

الطاقات.

وقــال: «أنــا واثق مــن إمكانيــة إحداث 
دمــج ما لزيادة كفاءة العملية. األمر ليس 
كذلك في الدول األخرى وال في قطاعات 
البتــرول األخــرى». وأضــاف أن دخول 

شــركات النفط والغــاز المملوكة للدولة 
كشركاء في المشاريع المشتركة وكجهات 
تنظيميــة في الوقت نفســه غيــر مفيد، 
الفتــاً إلــى أن «عدم وضــوح الفارق بين 
المسؤوليات التنظيمية وعالقات الشراكة 
ينطــوي على تضــارب مصالــح جوهري 

ويؤدي إلى اختالالت».

وقــال أولمــان وارد: «عندمــا ترفع علم 
اإلمارات وتعمل بمصر فإن المرء يحدوه 
األمــل أن يكــون عامل النوايا الحســنة.. 
مفيــداً على صعيد بنــاء العالقات وإنجاز 

المفاوضات والقيام باالستثمار».  
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قــال رئيــس مجلــس األعمــال المصري - 
الســعودي الشيخ صالح كامل، إن مصر هي 
بلد األمن واألمــان، وكرمها القرآن الكريم 
بذكرهــا أكثــر من خمــس مرات، مشــيراً 
إلــى أن المســتثمرين الُمحبيــن لمصر من 
الســعودية واإلمارات والكويت، لم يتخلوا 
يومــاً واحداً عــن دعم االقتصــاد المصري 

والمساهمة في دفع عجلة التنمية.
وأضــاف كامل فــي تصريــح لـ«البيان» إن 
المشــاركة الكبيــرة من مؤسســات المال 
واألعمال الدولية في مؤتمر شــرم الشيخ، 
تعكــس أهمية مصــر وثقلها فــي المنطقة 

العربية ومنطقة الشــرق األوســط برمتها، 
الفتــاً إلى أن الســوق المصريــة بها فرص 
اســتثمار واعــدة قلما تتوافر فــي أي دولة 
أخرى وبالتسهيالت الممنوحة من الحكومة 
المصريــة. وشــدد رئيس مجلــس األعمال 
المصري السعودي، على أهمية توفير مناخ 
األمن واالســتقرار لتشــجيع المســتثمرين 
العــرب واألجانــب علــى دخول الســوق 
المصرية.      شرم الشيخ - البيان

وقعــت وزيــرة التعاون الدولــي المصرية 
الدكتــورة نجالء األهوانــي، مذكرة تفاهم 
بيــن مصر  الثالثــي  للتعــاون االقتصــادي 
واإلمــارات وفرنســا، وذلك بحضــور وزير 
التنســيقي  المكتــب  ورئيــس  الدولــة 
للمشروعات التنموية بمصر، سلطان الجابر، 
وذلك في إطار التعاون المشترك بين الدول 

الثالث.
وقالت نجالء األهوانــي، إن هذه االتفاقية 
أوصى عليها الرئيس عبد الفتاح السيســي، 
موضحــة أنه ســيتم توقيع اتفاقيــة مماثلة 
بيــن مصر واإلمارات وكوريــا خالل الفترة 

المقبلة.
يذكر أن وزارة التعــاون الدولي المصرية، 
وقعــت علــى أربــع اتفاقيات مــع رئيس 
مجموعة البنك اإلســالمي للتنمية، الدكتور 
أحمد محمــد علي، وذلك بقيمــة إجمالية 
تتجــاوز الـ ٨٠٠ مليون دوالر، للمســاهمة 
في تمويل مشــروعات «الربــط الكهربائي 
الســعودي» بقيمــة ٢٢٠ مليون  المصري- 
دوالر أميركي، و«تطوير مطار شرم الشيخ» 
بقيمــة ٢٢٦٫٨، والثانية بـ ٢٣٠٫٢، و«تطوير 
معمل تكرير أســيوط» بقيمــة ١٩٨ مليون 
شرم الشيخ – البيان دوالر.   

وقعت الشــركات اإلماراتية المشــاركة في 
مؤتمر دعم وتنميــة االقتصاد المصري في 
مدينة شــرم الشــيخ مع الحكومة المصرية 
عــدداً من االتفاقــات الضخمــة ومذكرات 
التفاهم في مختلــف المجاالت االقتصادية 
بقيمــة إجمالية بحــدود ٣٤ مليــار دوالر، 
واحــدة فقط موقعة بالشــراكة مع شــركة 
خليجيــة، لتكــون اإلمــارات فــي مقدمــة 
المســتثمرين لوضــع مصــر علــى خريطة 

االستثمار العالمي. 
فــي اليوم الثاني لمؤتمر شــرم الشــيخ 
اإلســكان  وزارة  أفصحــت  االقتصــادي، 
والمرافــق والمجتمعــات العمرانيــة فــي 
مصــر، عن توقيع مذكرة تفاهم مع شــركة 
آبار اإلماراتيــة وبالم هيلز المصرية لتنفيذ 
مشــروع عقاري باستثمارات تصل إلى ١٥٠ 

مليار جنيه مصري، أي ما يعادل ١٩٫٧ مليار 
دوالر.

وأضــاف البيان أن المشــروع يقام على 
مســاحة عشرة آالف فدان و ٤٢ مليون متر 
مربع، بمدينة ســتة أكتوبر ويشــمل تشييد 
مدينــة عمرانيــة متكاملة بعناصــر إدارية 

وتجارية وسكنية وفندقية.

كذلك شــهد اليوم الثانــي للمؤتمر، توقيع 
والتجــارة  التمويــن  وزيــر  بيــن  اتفــاق 
الداخليــة المصــري، خالد حنفي، وشــركة 
«آل ســويدين» اإلماراتية، بحيث تســاهم 
المجموعــة اإلماراتية في مشــروع المركز 
اللوجيستي، لتخزين الغالل بدمياط ومدينة 
التجارة والتســوق بمشــروع تنمية محور 
قناة السويس باســتثمارات مشتركة قدرها 

ست مليارات دوالر.
وقال وزير التموين المصري، إن شــركة 
«بلتون» الماليــة نجحت في جذب العديد 
من المســتثمرين لتنفيذ مشروع المركزي 
إلى أن «ســويدين»  اللوجيســتي، مشــيراً 
ستســتثمر ملياري دوالر في المشروع، كما 
ستســتثمر أربعة مليارات دوالر في مدينة 

التجارة والتسوق.
وتهدف الخطــة - وهي واحدة من عدة 
مشــاريع عمالقــة أعلنتها الحكومــة - إلى 
تحويل مصــر إلى مركــز للمعالجة وإعادة 
التصدير لمالييــن األطنان من القمح وفول 
الصويا والســكر والسلع األخرى عن طريق 
تشــييد ميناء جديــد وتتضمــن إقامة أول 

بورصة للسلع في المنطقة.  

ســويدين»  «آل  رئيــس مجموعــة  وأكــد 
اإلماراتية في أبوظبى ورجل األعمال أحمد 
المجموعــة  «اســتثمارات  أن  الســويدين، 
فــي مصر ال تهــدف للربــح، ولكــن تأتي 
تنفيــذاً لوصية المغفور له الشــيخ زايد بن 
ســلطان آل نهيان، الذي أوصانا خيراً بمصر 
واالســتثمار فيها من هنا يأتي حرصنا على 

االستثمار من أجل التنمية في مصر».
وأوضح الســويدين، في تصريح له على 
هامش توقيعه االتفاق أن المصريين ساهموا 
في بناء الخليج منــذ عقود والعالقات بين 
مصر واإلمــارات ليس عالقــات مصالح بل 

عالقات أخوة وترابط.

مــن جهــة أخــرى، بحــث وزيــر التموين 
والتجــارة الداخليــة المصري خــالل لقائه 
مع كــل مــن رئيــس مجموعــة «الغرير» 
اإلماراتية لإلنشــاءات الصناعية والعقارات 
والســلع الغذائية، ووزير الدولة للشــؤون 
ماساجوس  بسنغافورة  والخارجية  الداخلية 
محمــد، مشــروع االســتثمار فــي المركز 
اللوجيســتي العالمــي للحبــوب، ومدينــة 
التجارة والتسويق. واستعرض حنفي خالل 
االجتماعين مشروعي وزارة التموين األول 
خاصاً بالمركز اللوجيستي العالمي للحبوب 
والغالل والسلع الغذائية المقرر إقامته في 
محافظة دميــاط ويهدف لتحويل مصر إلى 
محور لوجيســتي عالمــي لتخزين وتداول 
الحبوب وممارسة األنشطة اللوجيستية، كما 
يهدف إلى االســتثمار فــي القيمة المضافة 
مــن خــالل التصنيــع والتغليــف والتعبئة 
للحبوب والبذور المنتجة للزيوت والزيوت 
غير المكررة والسكر الخام والمواد الغذائية 
ذات الطابع االستراتيجي بحجم تداول يصل 
لنحــو ٦٥ مليــون طن ســنوياً مــن الغالل 
والســلع الغذائيــة، ما يســاهم في تحقيق 

األمن الغذائي لمصر ودول المنطقة.

في السياق، وقعت وزارة اإلسكان والمرافق 

المصرية، مذكرة  العمرانية  والمجتمعات 
تفاهــم مع رجل األعمــال اإلماراتي عبد 
لتنفيذ مشروع  الشربتلي، وذلك  الرحمن 
«جنوب مارينا»، بحضــور رئيس الوزراء 
المصري المهندس إبراهيم محلب، وذلك 
بنحو استثمارات يبلغ ٢٦ مليار جنيه (٣٫٤ 

مليار دوالر).

إلى ذلك، أعلنــت الحكومة المصرية في 
بيان أن هيئة موانئ البحر األحمر وقعت 
أول اتفاق نهائي إلنشاء محطة صب سائل 
بميناء العين الســخنة مع شــركة موانئ 
العالميــة باســتثمارات قدرها نحو  دبي 
أربع مليارات جنيه (٥٢٤ مليون دوالر). 
ونقل البيان عن رئيس الهيئة، هشــام 

أبو ســنة قوله: «االســتثمارات المتوقعة 
من المشــروع تبلغ نحــو أربعة مليارات 
جنيــه»، وأن الشــركة ســتبدأ على الفور 
تجهيز األرصفة والمحطة بالكامل لالنتهاء 

منها في أسرع وقت.
ويشــمل المشــروع «امتــداد محطــة 
الصب الســائل الحالية وإنشــاء خزانات 
ومســتودعات علــى مســاحة ٤٠٠ ألف 
متــر مربع بهدف تخزيــن وتداول المواد 
البتروكماويــة لتلبية احتياجات الســوق 

المصرية وتموين السفن». 

في السياق، أعلنت شركة «كي بي بي أو 
جروب» االماراتيــة ومقرها أبوظبي عن 
توجهها لالستثمار في عدد من القطاعات 

الحيوية في جمهورية مصر العربية بمبلغ 
وقدره ٢ مليار دوالر.

وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة نبيل 
عبدالرحمــن إن مجموعــة «كــي بي بي 
أو جــروب» تهتم جــداً باالســتثمار في 
الســوق المصري الذي يعتبر من االسواق 
االقتصاديــة الواعدة التي تتوفر بها فرص 
اســتثمارية فــي العديد مــن المجاالت، 
عــدة  فــي  باالســتثمار  حيــث ســنهتم 
مجاالت ابرزها المجال الصحي والصرافة 
وتحويل االموال وادارة النفايات والطاقة 
القطاعــات  مــن  وغيرهــا  المتجــددة 

االستثمارية المجدية في مصر.
وأضاف أن إطالق هذه االســتثمارات 
الكبيــرة يأتــي بالتزامــن مــع فعاليات 
مؤتمر دعــم وتنمية االقتصــاد المصري 

بشــرم الشــيخ، حيث نرغب بــأن نكون 
مســاهمين في نهضة ونمو اقتصاد مصر 
واالرتقاء بــه في ظل العالقــات الثنائية 
المتميــزة بين دولــة اإلمــارات العربية 
المتحــدة وجمهورية مصر العربية بفضل 
رؤيــة صاحب الســمو الشــيخ خليفة بن 
زايــد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، 
وتوجيهات صاحب الســمو الشيخ محمد 
بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب 
القائد األعلى للقوات المســلحة، وحرص 
القيــادة الرشــيدة علــى تقديــم الدعم 
المتواصل لمصر حكومة وشــعباً للنهوض 
باقتصادهــا الوطني وتحقيق النهضة التي 

تنشدها في جميع المجاالت.
وأوضح عبدالرحمن أن مجموعة «كي 
بــي بــي أو جروب» تســعى إلــى إنجاز 
مشاريع صحية ومالية واستثمارية تشكل 
المصري  إضافــة نوعية علــى االقتصــاد 
وتســهم في نموه و نهضته بالشكل الذي 
ينعكس بااليجاب عليه، مشيراً إلى اهمية 
االســتثمار في الســوق المصرية الواعدة 
لمــا تملك مــن مقومــات جاذبة في ظل 
التنمية واالستقرار الذي تتمتع بهما حالياً.

كمــا وقعــت وزارة الكهربــاء المصريــة 
مذكرتــي تفاهــم مع شــركة «أكواباور» 
الســعودية، وشــركة «مصدر» اإلماراتية 
بتكلفة ٢٫٤ مليار دوالر، كما وقعت وزارة 
الكهرباء في ثاني أيام المؤتمر االقتصادي 
مذكرة تفاهم أخرى مع شــركة «مصدر» 

السعودية بتكلفة سبعة مليارات دوالر.
وذكر بيان لوزارة الكهرباء أن مذكرتي 
التفاهم تشــمل مذكرة مع تحالف «أكوا 
بــاور» الســعودية و«مصــدر» اإلماراتية 
الكهربــاء بطاقة  لتوليــد  لتنفيــذ محطة 
٢٢٠٠ ميغــاواط ومحطات شمســية في 
عــدة مواقــع بقــدرات إجماليــة ١٥٠٠ 
ميغــاواط ومحطــة ريــاح ٥٠٠ ميغاواط 

بتكلفة نحو ٢٫٤ مليار دوالر.
الثانية  المذكــرة  البيــان أن  وأضــاف 
مع شــركة «أكوا باور» السعودية إلنشاء 
محطة توليد كهرباء تعمل بالفحم بقدرة 
ألفي ميغاواط قابلة للتوســع حتى أربعة 
آالف ميغاواط بتكلفة نحو سبعة مليارات 

دوالر.  

في غضــون ذلــك، ذكرت شــركة ماجد 
الفطيــم أنهــا وقعــت مذكــرة تفاهــم 
مــع مصر لضخ خمســة مليــارات جنيه 
(نحــو ٦٥٥٫٣ مليــون دوالر) في ثمانية 
مشروعات خالل خمس سنوات بما يزيد 
اســتثماراتها في مصر إلى ٢٣ مليار جنيه 

(٣ مليارات دوالر).
التنفيــذي للشــركة،  الرئيــس  وقــال 
آالن بيجانــي، في مؤتمر شــرم الشــيخ، 
إن أربعــة من هذه المشــروعات تتمثل 
في مراكز تجزئــة بالمدن الجديدة بينما 
تتمثل األربعة األخرى في مراكز تســوق 

بالقاهرة.
وأضاف أن اســتثمارات شــركته حتى 
٢٠١٨ في مصر ســتوفر ١٤٤ ألف فرصة 

عمل بشكل مباشر وغير مباشر.
وذكــر بيجاني أن شــركته بدأت العام 
الماضي خطة اســتثمارية في مصر بقيمة 

١٨ مليار جنيه تنتهي في ٢٠١٨.
وتابع: «نرى فرص االســتثمار بوضوح 
فــي مصــر ومتفائلــون جــداً»، مشــيراً 
إلــى أن خطــة االســتثمار تتضمن مول 
مصر وتوســعة سيتي ســنتر اإلسكندرية 
والمعادي. وأشار بيجاني إلى أن مشروع 
«مول مصر» الذي تنفذه الشــركة سيتم 
افتتاحــه فــي بدايــة ٢٠١٦ بقيمــة ٤٫٩ 

مليارات جنيه.

15
أكــد المســؤول التنفيــذي لشــركة ماجد 
الفطيــم القابضة باإلمــارات العربية، آالن 
بيجــان، أن الجهــود التي بذلتهــا الحكومة 
المصرية لجذب االستثمارات خالل الشهور 
السبعة، لم تشهدها الشركة من قبل طوال 

عملها في مصر خالل ١٥ سنة الماضية. 
وقال بيجــان، خالل فعاليــات اليوم الثاني 
للمؤتمــر، إن قصــة مصــر باهــرة، فرغم 
التحديــات الكثيــرة، فإننا نلمــس ثقة في 
التحرك وإمكانيات واضحة، مضيفاً أن الحكومة 
عليها أن تســهل اإلجراءات على المستثمرين 
للعمل على األرض.        شرم الشيخ ـ البيان

إعداد : حسني جمو - غرافيك : محمد أبوعبيدة
وقعت مرص اتفاقيات يف مجاالت الطاقة بقيمة إجاملية بلغت 44.2 مليار دوالر، وذلك ضمن فعاليات مؤمتر دعم وتنمية 

االقتصاد املرصي الذي يعقد يف مدينة رشم الشيخ.

 12
مليار دوالر قيمة اتفاقية مع رشكة 
«يب.يب» الربيطانية لتطوير خمسة 
تريليونات مرت مكعب من موارد 

الغاز و55 مليون برميل من 
املكثفات يف منطقة غرب دلتا النيل

 4
مليارات دوالر قيمة استثامر 

رشكة «يب.جي» الربيطانية 
لتنمية استخراج الغاز 

 5
مليارات دوالر قيمة اتفاق 
مع رشكة «إيني» اإليطالية 
لتبادل املعلومات مع للتنقيب عن النفط والغاز 

قربص لدراسة مد خط 
أنابيب من حقل أفروديت 

للغاز إىل مرص

 10
مليارات دوالر قيمة أربع 

مذكرات تفاهم مع 
«سيمنس» إلقامة مرشوعات 

يف مجال الطاقة 

9.4
مليارات دوالر قيمة عقدين 

مع «مصدر» اإلماراتية 
و«أكوا باور» السعودية 

للطاقة املتجددة 

 2
مليار دوالر قيمة االستثامر 

ملجموعة «كيه.يب.يب.أو» 
اإلماراتية يف قطاعات إدارة 

املخلفات والطاقة 
املتجددة والصحة 

1.8
مليار دوالر قيمة اتفاقية 

إطارية مع شبكة الكهرباء 
الوطنية الصينية لتطوير 

شبكة نقل الكهرباء
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أكد معالي د. ســلطان أحمــد الجابر، وزير 
الدولة ورئيس المكتب التنسيقي للمشاريع 
التنموية اإلماراتية فــي مصر أن توجيهات 
القيــادة في دولة اإلمارات هي باســتمرار 

الوقوف إلى جانب مصر. 
واســتهل معاليــه كلمتــه خــالل مؤتمر 
دعــم وتنميــة االقتصــاد المصــري: «مصر 
المســتقبل»، بالتأكيد علــى عمق العالقات 
اإلماراتيــة المصريــة، موجهــاً الشــكر إلى 
جمهوريــة ِمصــر العربية قيــادًة وحكومًة 
وشــعباً على حفاوتهم الكبيــرة، وضيافتهم 
الكريمة، مؤكداً علــى «عمق العالقات بين 
االمــارات العربيــة المتحــدة ومصــر التي 
أرسى ركائزها المغفور له بإذن الله، الوالد 
المؤســس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، 
طيب الله ثراه، التي تستمر بالنمو والتطور 
يومــاً بعد يوم فــي ظل القيــادة الحكيمة 
لدولــة اإلمارات في ظل القيــادة الحكيمة 
لســيدي صاحب الســمو الشــيخ خليفة بن 
زايد آل نهيان، رئيــس الدولة، حفظه الله، 
وســيدي صاحب السمو الشــيخ محمد بن 
راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس 
مجلــس الــوزراء حاكــم دبي، رعــاه الله، 
وســيدي صاحب السمو الشــيخ محمد بن 
زايــد آل نهيــان، ولي عهــد أبوظبي نائب 
القائد األعلى للقوات المســلحة، وإخوانهم 

أصحاب الســمو أعضــاء المجلــس األعلى 
لالتحاد حكام اإلمارات».

وأوضح الدكتور سلطان أحمد الجابر أن 
«التوجيهات الســامية من القيادة الرشيدة 
كانت وال تــزال الوقوف دومــاً إلى جانب 
مصر، وأنه في أعقاب فترة عدم االســتقرار 
التي مرت بها مصر منذ نهاية ٢٠١٠ وحتى 
يونيو ٢٠١٣، كانت هناك انعكاســات سلبية 
على االســتقرار واالقتصاد فــي مصر، وتم 
تأســيس مكتٍب تنســيقي قام بالتواصل مع 
الحكومــة المصريــة لبحث أفضــل الطرق 
لتحقيــق االســتقرار والتنميــة االقتصادية 

واالجتماعية».

وبّين أنه بعد اجتماعاٍت ونقاشــات عديدة، 
تم االتفاق على تنفيذ مجموعة من مشاريِع 
البنيــِة التحتية التــي ترّكز علــى قطاعاٍت 
حيوية تشــمل الطاقة، واإلســكان، واألمن 
الغذائــي، والتعليــم والتدريــب المهنــي، 
والرعاية الصحية، والنقل والمواصالت، وأنه 
تم اختيار هــذه القطاعات تحديداً لتحقيق 
نتائــج ملموســة يســتفيد منهــا المواطن 

المصري البسيط بأسرع وقت ممكن.
وأكــد بــأن توجيهات القيــادة في دولة 
اإلمارات كانت «بــأن نعتمد نموذجاً فريداً 
لضمــان الســرعة والكفــاءة والفعالية في 
اإلنجــاز وذلك من خالل الحضور على أرض 
الواقــع، والتشــمير عن ســواعدنا، والعمل 

يداً بيد مع أشــقائنا فــي مصر». وأدى هذا 
النمــوذج فــي العمل إلــى تحقيــق نتائج 
اقتصادية واجتماعية ملموســة، حيث توفُر 
هذه المشــاريع نحو ٩٠٠ ألف فرصة عمل، 
ما بيــن مؤقتة ودائمة، وتســهم في خدمة 

نحو ١٠ ماليين مواطن مصري».

وأشــاد معاليه «بروح التعاون بين األشقاء 
في مصــر، والمكتب التنســيقي اإلماراتي، 
حيث ســاهمت هذه الــروح االيجابية في 
تحقيــق تقــدم كبير خــالل فتــرة وجيزة، 

وتم تســليم نســبة كبيرة من المشــاريع، 
التي شــملت أيضاً التعاون في إعداد خطة 
لتنشــيط االقتصاد ووضعه على مسار النمو 

المستدام».
وأوضح بــأن مؤتمر دعــم وتنمية مصر 
المســتقبل «ليس غايــًة بحدِّ ذاتــه، وإنما 
هــو محطٌة ضمــن خطٍة شــاملٍة لبناء ِمصَر 
المســتقبل، وما هو إال خطــوٌة واحدة من 
العديــد مــن الخطوات التي تهــدف لدعم 

وتنمية االقتصاد المصري».
وقال: «من خالل مستوى وحجم ونوعية 
المشاركة، أستطيع أن أقول إن هذا المؤتمر 

قد نجح في تحقيق هدفيه الرئيسيين. ففي 
الجانب السياســي، تم باألمس التأكيد على 
اهتمــام المجتمع الدولــي بِمصر وبدورها 
المحــوري فــي المنطقــة. وفــي الجانــب 
االقتصادي، تم التأكيُد بأن ِمصر تســير في 
االتجاه الصحيح نحو بناء اقتصاد مستدام».

وأضاف: «علينا جميعاً الوقوف مع مصر، 
ألن أمَنها واستقرارها وازدهارها هو ضماٌن 

ألمِن واستقرار وازدهار المنطقة».
وأكد معاليــه أن اإلصالحات االقتصادية 
والتشــريعية التــي باشــرت بهــا الحكومة 
المصريــة قد بــدأت بالفعل تعطــي نتائج 
إيجابيــة، موضحاً بأن صندوق النقد الدولي 
أجــرى مشــاورات المــادة الرابعــة، وبأن 
المؤشــرات العامة لتقريــره كانت إيجابية 

وداعمة لخطط مصر االقتصادية.

وقال الدكتــور الجابر في كلمته إن «ضمان 
النمو االقتصادي المستدام، يتطلب استمرار 
تدفــق االســتثمارات الخارجيــة. وأود هنا 
التنويه بالمشــاريع المهمة التي تمَّ وسيتمُّ 
اإلعالن عنها في شرم الشيخ. وأهنئ أعضاء 
مجتمــع األعمال الذين بــادروا إلى إطالق 
هذه المشــاريع. فهؤالء هم المســتثمرون 
الذين يدركون أهميــة الدخول الُمبِكر إلى 
األســواق الواعدة، كما هــو الحال في مصر 

اآلن».
وأضاف بأن «مصر تشــهد حالياً ورشة 

عمــل حقيقية تحت قيادة فخامة الرئيس 
عبدالفتاح السيســي، وبمشاركة الحكومة 
وأبنــاء الشــعب المصــري، حيــث بدأنا 
نلمس روحاً جديدة للمبــادرة والتطوير 

واإلنجاز».
وأكد أنه من المهم أن «يركز المشاركون 
فــي المؤتمر على استكشــاِف ُســُبِل تعزيِز 
الشراكات الثنائية ومتعددة األطراف. ومن 
المهــم أيضــاً االلتزام بالواقعيــة والتفاؤل، 

والتركيز على الطاقة االيجابيِة البّناءة».
وأعرب عن ثقته بأن «المؤتمر قد حقق 
نجاحاً كبيراً من خالل اجتماع نخبة مرموقة 
مــن الزعمــاء السياســيين، وقــادة قطــاع 
األعمال، والمؤسســات متعــددة األطراف، 
لبثِّ روح الثقة والتفاؤل بِمصر المستقبل». 
وأكد أن «ما نشــهدُه هنــا هو مجرد نقطة 
البداية لبناء مصــر الجديدة، وعلى مجتمع 
األعمــال أن يلتــزم باالســتثمارات طويلة 
األمــد، كمــا يجــب أن تســتمر الحكومــة 
المصرية في تنفيذ اإلصالحات التي بدأتها، 
وبكفــاءة عاليــة، ألن التنفيــذ الفعلّي هو 
عامــٌل حاســٌم للنجــاح». وشــدد على أن 
«نجــاَح ِمصر وازدهارها هــو حجر الزاوية 
لرؤيٍة أكبر وأشمل: رؤيٌة للوسطيِة، والنمو، 
واالســتقرار، واالزدهــار لِمصر المســتقبل 

ولكامِل منطقتنا».
للقائمين على  الشــكر  واختتم بتوجيــه 
تنظيــم المؤتمر، متمنياً النجــاح والتوفيق 

للجميع.

 –

أعلــن رئيس مجلــس إدارة صندوق خليفة 
النويس  لتطوير المشــاريع حسين جاســم 
عــن تفعيــل اتفاقيــة القرض التــي وقعها 
الدولــي  التعــاون  وزارة  مــع  الصنــدوق 
المصريــة، والصندوق االجتماعــي للتنمية 
المصرفية في نوفمبــر الماضي بقيمة ٢٠٠ 
مليون دوالر، الســتثمارها في تنمية قطاع 
المشــاريع المتناهية الصغــر في جمهورية 
ت بكل  مصــر العربية، وذلــك بعد أن مــرَّ

مراحلها القانونية في كال البلدين.
وقــال النويس، في تصريــح على هامش 
مؤتمــر دعــم وتنميــة االقتصــاد المصري 
«مصر المســتقبل»، إن هــذه االتفاقية تدل 
بوضــوح على مدى حرص القيادة الرشــيدة 
فــي اإلمارات العربية المتحــدة على تعزيز 
وتعميق قنوات التعاون والعالقات المشتركة 
مع الشقيقة مصر، مؤكداً أن القيادة الرشيدة 
تولي أهمية كبيرة للمشــاريع التنموية التي 
تحقق فائــدة اقتصادية واجتماعية للمواطن 

المصري البسيط.

وأوضح النويس أن صندوق خليفة ســيبدأ 
بصرف دفعات القــرض لمصلحة الصندوق 
االجتماعي للتنميــة المصري قريباً، متوقعاً 
أن يســهم هــذا المشــروع في خلــق أكثر 
من ٢٠٠ ألف مشــروع على مدى السنوات 
الســت المقبلة، فيما ســيوفر أكثر من ٢٠٠ 

ألف فرصة عمل ألبناء مصر.
وأكد أن القــرض يهدف إلى دعم جهود 
الفقر  المصريــة فــي مكافحــة  الحكومــة 
والبطالــة، وتعزيز دور المــرأة في عملية 
التنمية وتمكينها، عبــر إتاحة الفرصة أمام 
أصحــاب المهــارات والســمات الرياديــة 
لتحقيق طموحاتهم، وتأســيس مشــاريعهم 
الخاصــة التــي ستســهم في تعزيــز روافد 
االقتصــاد الوطنــي فــي جمهوريــة مصــر 

العربية.
وأوضح رئيــس الصنــدوق أن المبادرة 
التمويليــة تســتهدف إتاحــة الدعم لقطاع 
الصغــر في مصر،  المتناهية  المشــروعات 
وذلك من خالل استهداف الفئات والمناطق 

النائيــة والمحرومة التي تحتاج إلى تكثيف 
الجهــود التنمويــة الشــاملة لالرتقــاء بها 
اقتصاديــاً واجتماعيــاً، وتوفير شــبكة أمان 
متصلة الحلقات لتحقيق المردود التنموي، 
وبنــاء على ذلك فإن االتفاقية تركز بشــكل 
رئيس علــى توجيه التمويل إلــى المناطق 
الريفية، لتصل نســبة التمويل الموجه إليها 
إلــى ٧٠ فــي المئة مــن إجمالــي التمويل 

الموجه إلى جميع مناطق مصر.

وفي مــا يتعلــق بأهميــة الــدور الحيوي 
واالقتصادي للمرأة التي تعد نواة المجتمع 
الرئيســة، أكد النويس أن تنفيذ المشــروع 
ســيرتكز على توجيه التمويل للمرأة، على 
أن تصل نسبة المشاريع الموجهة إليها إلى 
٢٥ فــي المئة من إجمالي عدد المشــاريع 
المتوقــع تمويلها مــن االتفاقيــة، على أن 
يتم توجيه باقي التمويل بشكل متنوع بين 

الرجل والمرأة.
وقــال رئيس صندوق خليفة: «سيســهم 

هــذا القــرض الــذي ســيتولى الصنــدوق 
االجتماعــي للتنمية في مصر إدارته وتنفيذ 
بالتنســيق مــع صنــدوق خليفة  أهدافــه 
لتطويــر المشــاريع، في تعزيز االســتقرار 
االجتماعي واالقتصادي لشرائح واسعة من 
المجتمع المصري، كما سيسهم دعم الجهود 
الحكوميــة للحد من الفقــر وتعزيز الرفاه 

االجتماعي، وتمكين المواطن المصري».
وأشــار إلى أن القرض يتميز بشــروطه 
الميسرة، إذ إن مدة تنفيذ القرض تصل إلى 
١٥ عاماً، فيما يتمتع بســت سنوات سماح، 
ما يجعله من ضمن القروض المهمة للمجال 

التنموي المصري.
وأكــد النويس أن صندوق خليفة لتطوير 
المشــاريع ســيقدم الدعم المالــي والفني 
الصنــدوق االجتماعي  لتمكيــن  الالزميــن 
للتنميــة فــي مصــر مــن تنفيــذ خطــط 
واســتراتيجيات تخــدم األهــداف، وتلبــي 
التطلعــات فــي تحقيق الرفــاه االجتماعي 
الشــعب  لمختلــف شــرائح  واالقتصــادي 

المصري.

وكان النويــس اجتمع علــى هامش مؤتمر 
دعم وتنمية االقتصــاد المصري مع األمين 
للتنميــة  االجتماعــي  للصنــدوق  العــام 
المصري ســها ســليمان، حيــث بحثا كيفية 
تنفيــذ المشــروع بأكثــر الطرائــق كفاءة 
وفاعليــة لتحقيــق النتائــج المرجــوة من 
المشــروع، كما جرى بحــث أوجه التعاون 
المشــترك من خالل إقامة المعارض لعرض 
المنتجات المصرية المدعومة من الصندوق 
االجتماعــي للتنمية، وتعزيز فرص التصدير 
ألنشــطة رواد األعمــال، وتنســيق الجهود 

لدعم وتعزيز االبتكار في البلدين.

تشــارك غرفة تجارة وصناعــة أبوظبي في 
قمة «مصر المستقبل». ويرأس وفد الغرفة 
المشــارك في القمة، النائــب األول لرئيس 
مجلــس إدارة الغرفة، إبراهيــم المحمود، 
الــذي أكد أن مشــاركة غرفــة أبوظبي في 
هذه القمــة، تأتي في إطار جهــود الدولة 
والمشــروع اإلماراتي في مصر لدعم جهود 
التنمية المصرية، من خــالل تعزيز وزيادة 
اســتثمارات شــركات ومؤسســات القطاع 
الخــاص اإلماراتــي في األســواق المصرية، 
والمســاهمة فــي دعــم عمليــة التنميــة 
والنهضــة االقتصاديــة التــي تســعى إلــى 

تحقيقها جمهورية مصر العربية.
وأشــار المحمــود إلــى أن الغرفة دعت 
وحضت شركات ومؤسسات القطاع الخاص 

في إمارة أبوظبي لزيادة وتنويع استثماراتها 
في األسواق المصرية، والمساهمة في دعم 
الجهود الرســمية الهادفة إلى دعم الخطط 
المصريــة للتنميــة االقتصاديــة، من خالل 

زيادة االستثمارات الشقيقة والصديقة.

وقــال النائــب األول لرئيــس مجلس إدارة 
الغرفة، إن العالقــات االقتصادية اإلماراتية 
المصريــة لطالمــا كانت عالقــات متميزة 
المبــادالت  أرقــام  وشــهدت  ومتجــددة، 
الشــقيقين تطوراً  البلديــن  التجاريــة بين 
كبيــراً خــالل الســنوات القليلــة الماضية، 
مؤكــداً على أن مصر كانــت وما زالت من 
الوجهات االســتثمارية الرئيســة للشركات 
اإلماراتية، حيث يقدر حجم االســتثمارات 
اإلماراتية بمليارات الدراهم، تشمل العديد 
مــن القطاعــات االقتصاديــة، ومنها قطاع 
الخدمات واالتصاالت والمصارف والسياحة 

والزراعة وقطاع الخدمات الصحية.

وأوضــح المحمود أن االتفاقيات ومذكرات 
التفاهم التي تربط البلدين الشقيقين، كان 
لها الدور الكبير فــي وضع اإلطار القانوني 
لالســتثمارات المتبادلة، وتشــجيع وتحفيز 
التعاون التجاري واالقتصادي بين الشركات 
ترتبط  حيث  والمســتثمرين،  والمؤسسات 
دولة اإلمارات العربية المتحدة وجمهورية 
مصر العربية بأكثر من ١٨ اتفاقية مشتركة، 
ومن أبرز هــذه االتفاقيات، اتفاقية التبادل 
التجــاري والتعــاون االقتصــادي والفنــي، 
وتشجيع االستثمار واتفاقية تجنب االزدواج 
الضريبي واتفاقية حماية وتشجيع االستثمار 

بين البلدين الشقيقين.

خالل كلمتــه بالمؤتمر االقتصادي المصري، 
قال محافظ البنك المركزي هشام رامز، إن 
الســوق الســوداء للعملة في مصر اختفت 
بفضــل اإلجــراءات، التي تبناهــا البنك في 
الفترة األخيرة، التي أحجمت تعامل األفراد 
مع شــركات الصرافة، األمــر الذي أدى إلى 
التحكم بسعر العمالت في السوق المصرية.

وقــال، خــالل جلســة «رســم الطريق إلى 
األمام»، خطــة مصر لإلصــالح االقتصادي، 
إن المركزي «وضع سعر صرف أكثر مرونة 
وسياســة أكثر مرونة وفرض بعض القواعد 
التقنيــة التي قضــت بالفعل على الســوق 

الموازية بالكامل».
وأشــار رامــز إلى أن البنك المركزي شــهد 
زيــادة كبيــرة في المــوارد، ألن الســيولة 
ذهبــت إلى القنــوات الرســمية عوضاً عن 

السوق السوداء.
ولقــد بدأ البنك المركــزي المصري في ١٨ 
ينايــر الماضي، الســماح للجنيه باالنخفاض 
في الســوق الرســمية، عــن ٧٫١٤ جنيهات 
للدوالر للمرة األولى في ســتة أشهر، ومنذ 
ذلــك التاريــخ ارتفع الدوالر بـ ٤٩ قرشــاً، 
وذلك ضمن سلســلة من اإلجراءات تهدف 

إلى القضاء على السوق السوداء.

وشــملت إجــراءات المركزي أيضــاً فرض 
ســقف لإليداعــات الدوالرية فــي البنوك 
المصريــة، وتوســيع هامــش بيع وشــراء 

الدوالر في البنوك.
وأضافت المديرة التنفيذية لصندوق النقد 
الدولي كريستسن الجارد، خالل كلمتها في 
مؤتمر دعم وتنميــة االقتصاد المصري، إن 
«مرونة سعر الصرف يمكن أن تدعم النمو 
والوضع المالي بمصر».      القاهرة- البيان

وجه األزهر الشــريف الشــكر لــكل قادة 
الدول الذين أســهموا بمشاركتهم في نجاح 
مؤتمــر «دعم وتنميــة االقتصاد المصري»، 
مؤكــداً أن وقوفهــم بجانب مصــر أمر لن 
ينساه الشعب المصري لهم. واعتبر األزهر، 
في بيــان صحافي، أن «االهتمــام العالمي 
بالمؤتمــر االقتصــادي كان بمثابة اعتراف 
صريــح بالمكانــة المرموقــة التــي تحتلها 
مصر»، مهنئاً مصر بالنجاح الفائق للمؤتمر.

وذكر البيان أن «االستثمارات والمشروعات 
الضخمة التي تم اإلعالن عنها ستكون خطوة 
عظيمة فــي طريق بناء مصر المســتقبل». 

ودعــا األزهر فــي الوقت ذاتــه المصريين 
إلــى التالحــم والتكاتــف والوقــوف صفاً 
واحداً خلف قيادته من أجل بناء مســتقبل 
البــالد، مؤكداً أن مصر بحاجــة إلى العمل 
الجاد بقوة وإخالص من أجل بناء مســتقبل 
أفضل.             القاهرة-كونا
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واصل مؤتمر دعم وتنمية االقتصاد المصري 
«مصر المســتقبل» أعماله أمس، بمشاركة 
عربية واجنبية ومنظمــات اقليمية ودولية 
ومستثمرين ورجال أعمال ووسط توقعات 
تعــززت بمســاهمات خليجيــة،  ايجابيــة 
ومؤشرات على نجاح باهر للمؤتمر واعتبار 
ذلك «شهادة ثقة ودعم سياسي» من العالم 

لمصر.
وأكد رئيــس الوزراء المصــري ابراهيم 
محلب أن حكومته تعمــل على خلق مناخ 
استثماري متميز يتيح الدخول والخروج من 

السوق المصري بحرية وامان.
واســتعرض محلــب فــي كلمــة أمــام 
المشــاركين فــي اليــوم الثانــي للمؤتمــر 
رؤية حكومته لفتح آفاق اســتثمارية خالل 
السنوات القادمة «بما يوفر مناخا اقتصاديا 
واستثماريا يالئم طموحات الشعب المصري 

ويلبي احتياجات المستثمرين».
واشــار الى تبنــي سياســات واجراءات 
المزمنة  التشــوهات  «لمعالجة  اقتصاديــة 
والهيكليــة التي طالما عانــى منها االقصاد 
المصــري»، مؤكدا أن االقتصــادي المصري 
يتمتــع بامكانــات وطاقات كامنة وأســس 
قويــة. واعتبــر محلــب «أن موقــع مصــر 
المتميز يؤهلها ألن تصبح مركزا عالميا في 
تقديم خدمات النقل اللوجســتي»، مشــيرا 
الــى أن حكومتــه تحركت خالل الشــهور 
الماضية على مســتويات عــدة للعمل على 

تحقيق االستقرار السياسي.
وقال ان مصر تتجه نحو اعطاء مســاحة 
كبيــرة للقطــاع الخاص لكي يــؤدي الدور 
االساســي والرئيس في دفــع عجلة االنتاج 
وفقا للمعايير العالمية من حيث التنافسية 
والجــودة والتنوع وتوفيــر البيئة المالئمة 
االبتــكار  علــى  يعتمــد  اقتصــادي  لنمــو 

والمعرفة.
واكد حرص حكومته على اجراء اصالحات 
تشريعية وادارية تهدف الى تحقيق التوازن 
بين االنضبــاط المالي والنمو الشــامل من 
ناحية والعدالة االجتماعية من ناحية أخرى 
فضــال عن تعزيــز قيم النزاهة والشــفافية 

والمساءلة.
واشار الى اتجاه مصر لتنفيذ مشروعات 
عمالقــة بــدءا بمشــروع قنــاة الســويس 
الجديــدة الذي يســتهدف تيســير التجارة 

االيرادات  ومضاعفــة  وتنميتهــا  العالميــة 
وبالتالــي زيــادة الدخــل القومــي وتوفير 

اآلالف من فرص العمل.

من جهتــه، اكد وزير المالية المصري هاني 
قــدري ان لــدى الحكومة كافة السياســات 
لتحســين  الجادة  والمشــروعات  والبرامج 
االقتصــاد المصــري والتقــدم الــى األمام، 
موضحا أن الحكومة عملت من أجل القضاء 
علــى البيروقراطيــة التــي كان يعاني منها 
المســتثمر. واشــار قدري الى التوســع في 
فرص األعمــال وتقديم مشــروعات كبيرة 
متعددة في البنية التحتية والزراعة والنقل 
ومعالجــة المياه وتطوير الموانئ، الفتا الى 

تطبيق بعض االصالحات المالية.
واوضــح في هــذا االطــار ان الحكومة 
المصرية خفضت الدعــم المالي الذي كان 
يهدر اثنين بالمئة من اجمالي الدخل القومي 
الى جانب وضع قوانين وسياســات ضريبية 
تدعم البرنامج السياسي واالقتصادي للبالد.

فــي األثنــاء، قال وزيــر التخطيط أشــرف 
العربــي، إن نجــاح المؤتمــر شــهادة ثقة 
فــي االقتصاد المصري مــن منظمات المال 
إلــى أن كلمة  واألعمــال الدولية، مشــيراً 
رئيســة صندوق النقــد الدولي كريســتينا 
الجــارد في الجلســة االفتتاحيــة للمؤتمر، 

كانــت إيجابيــة للغاية، وتشــير إلــى تغّير 
التمويل  فــي تعامــل مؤسســات  جــذري 

العالمية مع االقتصاد المصري.
العربي لـ«البيــان» على هامش  وأوضح 
المؤتمــر، أن الحكومــة المصريــة بذلــت 
مجهــوداً جباراً في الترتيبات للمؤتمر، الفتاً 
إلى أن المؤتمر يشــهد حضوراً مكثفاً أجبر 
الحكومة على االعتذار عن اســتضافة وفود 
بعض الــدول بســبب الطاقة االســتيعابية 
لقاعــة المؤتمر والتي ال يمكنها اســتيعاب 

هذا العدد الضخم من الضيوف.
وكشف الوزير المصري، عن حرص عدد 
كبير مــن ممثلي المنظمــات الدولية على 
الحضور، مشيراً إلى أن نجاح المؤتمر يؤكد 
أن مصر تســير فــي الطريــق الصحيح وال 
تلتفــت إلى محــاوالت جرها إلــى معارك 
وحــروب وهميــة، مؤكــداً أن هناك بعض 
التحديــات ولكن هنــاك أيضاً قــدرة على 
التعافــي وتحقيــق النمو المســتهدف، إلى 

جانب الفرص االستثمارية المنافسة.
وقــال إن هناك ١٠ قطاعات ذات أهمية 
تم طرحها على المستثمرين خالل المؤتمر، 
وفــي مقدمتهــا الطاقة واإلســكان والنقل 
والبتــرول والصناعة واالتصاالت، باعتبارها 
قطاعات قــادرة على التنمية المســتدامة، 
مشــيراً إلى أن أهم ما ينتظــره اآلخر عن 
مصــر هــو امتالكها لرؤيــة واســتراتيجية 
واضحــة، وهو األمر الذي نســعى له، حتى 

نتمكن من تحقيق األهداف.

العربي اســتجابة من الشــركات  وتوقع 
االســتثمارية  بالمشــروعات  والمشــاركة 
المطروحة، مؤكداً على أهمية االستمرارية 

بنفس اإلصرار على النجاح.

فــي غضــون ذلــك، اعتبــر محافــظ البنك 
المركــزي هشــام رامز أن نجــاح المرحلة 
المقبلــة «لــن ينعكــس بطريقــة ايجابية 
على مصر وحدها وانما سيشــمل المنطقة 
باكملهــا»، الفتا الى تمكــن البنك المركزي 
من الوفاء بكافة االلتزامات بالنقد األجنبي 

لمصر دون أي تأخير.
وقال: «بالرغم من التحديات الكبيرة فان 

البنــك المركزي كان على مســتوى الحدث 
وتعامل بطريقة جدية مع مخاوف الســوق 
كما نجح أيضا في الوفاء بمســألة اســتيراد 

السلع األساسية».
وأوضــح أنه حتــى ديســمبر ٢٠١٤ زاد 
اجمالــي االصــول بنســبة ٥٣ فــي المئــة 
واجمالي الودائع بنســبة ٦٥ بالمئة وكذلك 
القروض بنسبة ٣٧ بالمئة وذلك مقارنة مع 
عــام ٢٠١١، متوقعا المزيد مــن النمو في 

المرحلة المقبلة.

إلــى ذلــك، أعلن الناطــق باســم المؤتمر 
المصرية  الحكومة  باسم  الناطق  االقتصادي 

الســفير حســام قاويــش، أن هنــاك عدداً 
مــن القطاعــات اســتحوذت علــى اهتمام 
المســتثمرين، خــالل مؤتمر دعــم وتنمية 

االقتصاد «مصر المستقبل».
وقــال قاويش في تصريحــات لـ«البيان» 
أمــس، إن أبــرز القطاعــات التــي تجذب 
المستثمرين هي قطاعات الطاقة والتعدين 
الغذائيــة والطــرق والعقــارات  والمــواد 
والنقــل، الفتــاً إلى أنه تــم توقيع عدد من 
االتفاقيــات الهامة بيــن الحكومة المصرية 
وعدد من المســتثمرين في تلك القطاعات 
بصفــة عامة وســط تفاؤل مصري رســمي 
بجذب المزيد من االســتثمارات المختلفة، 
السيما في ظل حضور ذلك العدد الكبير من 

الوفود العربية واألجنبية.
وشدد قاويش، على أن الحكومة المصرية 
ســتقوم من جانبهــا باإلعالن عــن تفاصيل 
المؤتمــر ونتائجه بصــورة دورية، على أن 
تعلن النتائــج النهائية للمؤتمر بعد انتهائه، 
في الوقــت الذي لفت فيه إلى أن المؤتمر 
االقتصــادي «مســتقبل مصــر» قائــم على 
محورين، األول توضيح االلتزامات الرسمية 
من قبل الحكومات العربية واألجنبية، وهو 
ما تــم فــي اللقــاء االفتتاحي أو الجلســة 

االفتتاحية السبت.
وتابع: أما المحور الثاني فيتعلق بتقديم 
المشــرعات، مــن خــالل رجــال األعمــال 
والحكومات، كما يتم مناقشتها، موضحاً أن 
هناك ودائع تم إيداعها في البنك المركزي، 
مقدمــة من قبل بعــض الدول المشــاركة 
وفــي مقدمتها اإلمــارات العربية المتحدة 
والكويت  الســعودية  العربيــة  والمملكــة 

وعمان.
المشــروعات  أن  الناطــق  وأوضــح 
المتقدمــة بها الحكومات العربية واألجنبية 
والمستثمرون ستضخ مبالغ مالية في سياق 
اســتثمارات تنمويــة وخدميــة، تصب في 
تنمية االقتصاد المصري، كما ستنعكس على 

المواطن العادي.
وذكــر أن المؤشــرات األوليــة للمؤتمر 
مبشــرة، حيــث إن هنــاك حماســا كبيــرا 
المناخ  المســتثمرين الســتغالل  من قبــل 
االقتصادي المصري، الســيما مع توافر عدد 
كبير مــن القطاعات لالســتثمار، مردفاً أن 
الحكومة متقدمة في إطار المؤتمر بـ«عشر 
مشروعات رئيســية، في قطاعات اإلسكان، 
والنقــل، والغــاز، والكهربــاء، والبتــرول، 

والصحة، والبنية التحتية، والعقارات».

 –

وقعــت علــى هامــش اليــوم الثانــي من 
المؤتمر االقتصادي في شــرم الشيخ «مصر 
االتفاقيــات  مــن  مجموعــة  المســتقبل» 
االقتصادية بإجمالي استثمارات تقدر بقيمة 

٤٠ مليار دوالر.
وعلــى الرغــم مــن تنــوع توقيــع تلك 
االتفاقيــات مــع شــركاء التنميــة العــرب 
واألجانــب، إال أن االتفاقيــات كافــة حتى 
اآلن تتركز في قطاع الطاقة والكهرباء، إلى 

جانب النقل والمواصالت.
وكانت أولى االتفاقيات التي تم التوقيع 
عليهــا، اتفاقية وزارة الكهرباء المصرية مع 
شــركة «ســيمنس» العالمية من خالل أربع 
مذكرات تفاهم بقيمــة ١٠ مليارات دوالر 

إلنشاء محطات توليد كهرباء.
ووقــع االتفاقيــة من الجانــب المصري 
رئيس الشــركة القابضة لكهرباء مصر جابر 
دسوقي وعضو مجلس إدارة شركة سيمنس 
العالميــة ليــزا ديفيــس، بحضــور كل من 
وزيري الكهرباء المصري واأللماني، ورئيس 
شــركة ســيمنس العالمية جو كيزر، ونائب 

وزير الكهرباء أسامة عسران.
وشــملت االتفاقيات إنشاء محطة توليد 
كهرباء دورة مركبة في بني سويف، وإنشاء 
محطــات توليــد كهربــاء دورة مركبة في 
النوبارية وســيدي كرير وجنــوب القاهرة 
وقنــا وكفر الدوار بقــدرات إجمالية ٦٦٠٠ 
ميجــاوات. كما شــمل االتفاق أيضاً إنشــاء 
مصنــع لمهمــات محطات الرياح، وإنشــاء 
محطــات محــوالت بجهودهــا المختلفــة، 
وتقدر التكلفة االســتثمارية اإلجمالية لهذه 

المشروعات بنحو ١٠ مليارات دوالر.
كما تــم توقيــع اتفاقية إلنشــاء محطة 

توليــد كهرباء مع شــركة صينيــة بقيمة ٢ 
مليار دوالر.

وأكدت مصادر أنه سيتم توقيع االتفاقية 
المبدئيــة لحيــن االنتهــاء مــن دراســات 
الجــدوى الخاصة بالدراســات الفنية، على 
أن يتــم توقيع العقد النهائــي بعد االنتهاء 
من الدراســات الفنيــة. وأوضحت المصادر 
أن هذه المحطة ستســهم في حل مشــكلة 

انقطاع الكهرباء التي تعانى منها مصر.

في األثناء، قعــت وزارة البترول المصرية، 
اتفاقية مع شــركة إينــي اإليطالية، تهدف 
لضخ خمســة مليــارات دوالر اســتثمارات 

جديدة في أنشطة تنمية الحقول.
وقال وزيــر البترول والثــروة المعدنية 
شــريف إســماعيل، عقب توقيــع االتفاقية 
إنه سيتم االســتفادة من هذه االتفاقية في 
تنميــة الحقول البترولية بالبحر المتوســط 
وفى الصحــراء الغربية وفى الدلتا ومناطق 
بســيناء، إلنتــاج حوالــي ٩٠٠ مليون قدم 

مكعب من الغاز.

وأضاف الوزير إن هذه االتفاقية سيعقبها 
بعض اإلجراءات خالل الشــهرين المقبلين، 
وبعدها يبدأ تنفيذ المشــروعات مباشــرة، 
متوقعــاً أن تشــهد األربع ســنوات المقبلة 

ارتفاعاً في إنتاج مصر من الغاز. 
وشــهد وزيــر البتــرول، توقيــع اتفاقية 
بقيمــة ١٢ مليار دوالر، فــي مجال البترول 

والغاز، لشــركة النفط البريطانية العمالقة 
«بريتش بتروليوم»، بحضور سفير المملكة 
المتحــدة بالقاهرة. وأوضح إســماعيل أن 
االتفاقية خاصة باالكتشــافات الجديدة من 
شــرق وغرب النيل، مشــيراً إلى أن شراكة 
«بريتش بتروليوم» مــع الحكومة المصرية 

ناجحة.
وأشــار إلــى أن مصر ســوف تســتطيع 
ســد الفجوة والحــد من االســتيراد بحلول 
عــام ٢٠٢٠، موّضحــاً أنه يتــم البحث عن 
اكتشافات جديدة بمنطقة البحر المتوسط. 
مــن جهتــه، أعــرب الرئيــس التنفيذي 
لـ«بريتــش بتروليــوم»، بــوب دودلي عن 
سعادته بهذه االتفاقية، مؤّكداً أنها ستساهم 
إلى حد كبير في إيجاد فرص عمل للشباب، 

مضيفاً: «نشعر بالفخر لكوننا معكم».

في غضون ذلك، كشف وزير البترول عن أنه 
ســتكون هناك ٢٠٠ مليون دوالر من البنك 
اإلســالمي في اتفاقية ســتوقع عليها وزارة 
التعــاون الدولــي لتمويل مشــروع وحدة 
إنتاج البنزين بمعمل تكرير أســيوط إلنتاج 
٦٠٠ ألــف طــن بنزين لتغطيــة احتياجات 

الصعيد من الوقود.
كما وقــع رئيس شــركة «إيجاس مصر» 
خالد عبد البديع، مذكرة تفاهم مع رئيســة 
شــركة «هيدروكاربونــس» القبرصية، توال 
اونوفري، لعمل دراسة جدوى تصدير الغاز 
الُمَسال من قبرص، باستخدام البنية التحتية 

الموجودة بمصر.
وقال وزير البترول الذي شــهد التوقيع، 
إن دراســة الجدوى ســتكون عــن مد خط 
أنابيــب غاز من حقــل أفروديت القبرصي 
إلى منطقة إدكو بمصر، مشيراً إلى أن مدة 
الدراســة ســتة شــهور، ويتم بعدها تقييم 

الدراسة واالتفاق.

وعد وزيــر الخارجية األميركي جون كيري، 
أمس، باتخاذ قرار «قريباً جداً» بشــأن قسم 
من المســاعدة المالية العسكرية األميركية 

لمصر التي جمدت منذ يوليو ٢٠١٣.
وأعلن كيري على هامش المؤتمر االقتصادي 
الدولي «مصر المســتقبل»، رداً على سؤال 
بشأن رفع تجميد قسط أخير من المساعدة 
قيمته ٦٥٠ مليون دوالر: «أتوقع حقيقة أن 

يتم اتخاذ قرار قريباً جداً».
في ســياق آخر، اســتقبل العاهل البحريني 
حمد بن عيســى آل خليفة، في مقر إقامته 
في مدينة شرم الشيخ المصرية أمس، وزير 

الخارجيــة األميركــي، وذلك علــى هامش 
مشــاركتهما في أعمــال المؤتمــر. وبحث 
الطرفــان مجــاالت التعــاون بيــن البلدين 

وتطورات المنطقة.
وأكد الملك دعم البحرين للجهود اإلقليمية 
والدوليــة للحفاظ على األمن واالســتقرار 
وتعزيز الســالم في المنطقة، منوهاً بالدور 
القيادي الــذي تضطلع به اإلدارة األميركية 
بالتعــاون مــع مختلــف الــدول الحليفــة 
والصديقة في ترسيخ األمن واالستقرار في 
المنطقة ومكافحــة اإلرهاب وخدمة قضايا 
السالم العالمي.      شرم الشيخ – الوكاالت

أعلن وزير االقتصــاد األلماني زيجمار جابريل 
أنه قدم، خالل لقائه أمس مع الرئيس المصري 
عبدالفتــاح السيســي، دعوة من المستشــارة 
أنجيال ميركل  إلى زيارة ألمانيا. وفي الســياق 
ذاتــه، أشــار الموقــع اإللكترونــي لصحيفــة 
الدعوة.  «هاندلســبالت» األلمانية إلى هــذه 
ونقلت وزارة االقتصاد عن نائب المستشــارة 
الــذي التقــى أيضــاً رئيــس الــوزراء إبراهيم 
محلب، قوله: «المشــاركة االقتصادية هنا في 
مصــر مهمة للعمل علــى اســتقرار البالد في 
ظــل األخطار اإلرهابية، كما أن أوروبا وألمانيا 
ستستفيدان من هذا أيضاً».   القاهرة - د.ب.أ

 –

أكــد المليارديــر المصري نجيب ســاويرس 
أمس، أن مصر بحاجة إلى تسريح الموظفين 
العمومييــن غيــر األكفاء لجذب االســتثمار 

وتعزيز االقتصاد.
وقال ساويرس الذي يترأس مجلس إدارة 
أوراسكوم لالتصاالت واإلعالم والتكنولوجيا، 
خــالل مؤتمر «مســتقبل مصــر»، إن هناك 
حاجــة التخاذ إجــراءات حازمــة. وأضاف: 
«لألســف الهياكل التابعة للــوزراء ال تعمل 
بســرعة وكفــاءة وزرائنــا الحالييــن. نحن 
محظوظــون أن لدينــا اآلن وزراء يعملــون 
بكفــاءة، لكن بعضهم عالق مع إدارة قديمة 
تنتمــي للماضــي، فــي الوقــت الــذي كان 
مــن المفتــرض أن نطردهم جميعــاً ونأتي 

بموظفين جدد».
ويوم الخميس صــدق الرئيس عبدالفتاح 
السيسي على قانون االستثمار المعدل الذي 
يوفر للمســتثمرين «نظام الشــباك الواحد» 
الذي يعني إصدار كل التراخيص والموافقات 
الالزمــة ألي مشــروع اســتثماري من مكان 
واحد. وقال وزير االســتثمار أشرف سالمان: 
«لدينــا ثورة صامتة فــي ما يتعلق باإلصالح 
االقتصادي.. كان أمامنا ســبعة أشــهر فقط. 
يجــب أن نكــون أكثــر واقعيــة. بــدأ هذا 
االقتصاد في الدوران في سبعة أشهر فقط».

لكن ســالمان أقر بأنه يجب تقليص عدد 
الموظفين العموميين إلى مليون موظف من 

سبعة ماليين حالياً.
وقالــت ســيدة األعمال الســعودية لبنى 
العليــان: «يكمن التحدي فــي تغيير العقلية 

البيروقراطية بالكامل في مصر».

أعلن رئيس مجلس إدارة القلعة المصرية 
أن الشركة تعتزم خفض ديونها بنسبة ٥٠ 
في المئة فــي ٢٠١٥، من خالل التخارج 

من استثمارات.
وقال أحمد هيكل على هامش مؤتمر 
شــرم الشــيخ: «ســنقلل القــروض مــن 
نحــو ثمانية مليــارات جنيه إلــى أربعة 

مليارات».
والقلعة من أكبر شركات االستثمار في 
مصــر، وتدير أصوًال بنحــو ٩٫٥ مليارات 
دوالر، من بينها حصص بشركات معظمها 

في مصر وشرق أفريقيا وشمالها.

وتتخارج القلعة حالياً من المشروعات 
غير الرئيســة، لكي تركز على مشروعات 
قطــاع الطاقــة، مثل مشــروع الشــركة 
المصريــة للتكرير، ومشــروعات شــركة 
طاقة عربية، ومشــروعات شركة مشرق 
المتمثلــة في تخزين وتــداول المنتجات 

البترولية في قناة السويس.
ووصــف هيــكل مشــروع المصريــة 
لتكريــر البترول بأنه «أهم مشــروع في 

البلد اآلن، بعد مشروع قناة السويس».
وقــال إن «قيمة المشــروع ٣٠ مليار 
جنيه. هذا المشــروع ســيخفض واردات 
مصر من الســوالر ٦٠ في المئة من ستة 
ماليين طن ســنوياً إلى مــا بين مليونين 

و٢٫٥ مليون طن سنوياً».
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