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خارجيات

ينطلق ف��ي مدينة ش��رم الشيخ ف��ي الفترة م��ن  13إل��ى  15اجل���اري مبشاركة عربية ودول��ي��ة واسعة

الرئيس السيسي :م�ص��رون على إجن��اح امل��ؤمت��ر االق�ت�ص��ادي ..
وال � � � � �ت � � � � �ص� � � � ��دي ب� � � �ك� � � ��ل ح� � � � � � ��زم حمل � � � � � � � � � ��اوالت ع � ��رق� � �ل� � �ت � ��ه

�أك��د رئي���س جمهوري��ة م��صر العربي��ة الرئي�س
عبدالفتاح ال�سي�س��ي �إ��صرار الدول��ة امل�رصية على
�إجن��اح م�ؤمت��ر (دع��م وتنمي��ة االقت�ص��اد امل�رصي)
الذي يعقد ما بني  13و 15مار���س اجلاري يف مدينة
��شرم ال�ش��يخ والت�ص��دي بكل ح��زم لأي��ة حماوالت
لعرقلته ،كما �س��تعمل على خروج امل�ؤمتر يف �أح�سن
�ش��كلٍ وحتقيق �أف�ض��ل النتائج ،و�ستم�ض��ي قدما يف
تنفي��ذ امل�رشوعات التي �س��يتم االتف��اق عليها� ،أخذا
يف االعتبار �إ�ص�لاح املنظوم��ة الت�رشيعي��ة املتعلقة
باال�س��تثمار ،ويف مقدمته��ا قانون اال�س��تثمار املوحد
الذي �سي�صدر قريبا ،بالإ�ضافة �إىل ت�سوية املنازعات
اال�س��تثمارية ودي��ا ،مل��ا �س��يكون لذل��ك م��ن نتائج
�إيجابية �س��تنعك�س يف توفري فر�ص العمل وت�شغيل
ال�شباب ،ومنو االقت�صاد امل�رصي بوجه عام.
م��ن جان��ب �آخ��ر وخ�لال ا�س��تقباله وف��دا م��ن
الكوجنر���س الأمريكي برئا�س��ة النائ��ب اجلمهوري
رودين فريلنجيو�س��ن رئي�س اللجنة الفرعية ل�ش�ؤون
الدفاع بلجن��ة االِعتم��ادات يف جمل�س النواب ا�ش��ار
ال�سي�س��ي �إىل �أن دعوت��ه لث��ورة ديني��ة ،ه��ي دعوة
لثورة من �أجل الدين ولي�ست على الدين ،وت�ستهدف
تنقي��ة اخلطاب الدين��ي من الأف��كار املغلوطة ون�رش
القيم احلقيقية ال�سمحة للإ�سالم.
و�أ�ض��اف الرئي���س �أن التغل��ب عل��ى ه��ذه الأمور

ً
متو�سطا �أع�ضاء وفد الكوجنر�س الأمريكي
الرئي�س ال�سي�سي

كافة ،لن ي�ساهم فقط يف دحر الإرهاب ،ولكن �ستكون
له انعكا�سات �إيجابية على الدميوقراطية واحلقوق
واحلريات التي تتمتع بها ال�شعوب.
و�أ�ش��ار �إىل �أن الواليات املتحدة مبا متلكه من ثقل

م � �ح � �ل� ��ب :امل � ��ؤمت � ��ر م � �س� ��أل� ��ة ح� �ي ��اة
أو م � � � ��وت ل � ل��اق � �ت � �ص � ��اد امل � �ص � ��ري

و�أو�ض��ح رئي���س
ق��ال املهند���س �إبراهي��م
جمل�س ال��وزراء �أن قانون
حمل��ب ،رئي���س جمل���س
اال�ستثمار مت االنتهاء منه،
ال��وزراء امل��صري ان
ومتت مناق�ش��ته يف جمل�س
العا�صمة امل�رصية القاهرة
الوزراء ،ومن ثم �إر�ساله �إىل
تب��ذل ق�ص��ارى جهده��ا
لإجن��اح امل�ؤمت��ر ال��دويل
جمل�س الدولة ل�صياغته ثم
لدع��م االقت�ص��اد امل��صري،
يرفع �إىل رئي�س اجلمهورية
للت�صديق عليه ،م�شريا �إىل
ال��ذي ت�ست�ض��يفه مدين��ة
�أن ه��ذا القانون ا�س��تغرق
��شرم ال�ش��يخ اجلمع��ة
الكث�ير م��ن الوق��ت يف
املقب��ل ،م�ش��ددا عل��ى �أن
الف�ترة ال�س��ابقة ليخ��رج
امل�ؤمت��ر م�س���ألة حي��اة �أو
بال�ش��كل الالئق واملنا�سب
موت بالن�س��بة لالقت�ص��اد
لال�س��تثمار داخ��ل الدولة،
امل�رصي.
ال�س��يما �أن كل الأطي��اف
�ص��حايف،
حدي��ث
ويف
م� .إبراهيم حملب رئي�س الوزراء امل�رصي
االقت�ص��ادية و�أ�س��اتذة
�أع��رب حمل��ب ع��ن تفا�ؤله
اجلامع��ات واملحام�ين الدولي�ين ورج��ال الأعم��ال ورجال
بنجاح امل�ؤمتر ،م�شيدا بحجم امل�شاركة العربية املنتظرة.
و�أ�ش��ار �إىل �أن «اله��دف م��ن امل�ؤمت��ر زي��ادة مع��دل النمو الغ��رف التجاري��ة وقم��م الق�ض��اء �ش��اركت يف و�ض��ع ه��ذا
االقت�ص��ادي ع�بر �ض��خ ا�س��تثمارات جدي��دة ،و�إع��ادة ثقة القانون ،لي�صبح الئقا وجاذبا لال�ستثمار داخل م�رص الفرتة
امل�س��تثمر الأجنب��ي بج��دوى اال�س��تثمار يف بالدن��ا ،من �أجل املقبلة.
و�أ�ش��ار حمل��ب �إىل �أن قانون اال�س��تثمار اجلديد ،ي�ض��من
حل م�ش��كالت عديدة �أبرزها �أزمة البطالة ،وا�س��تعادة م�رص
مكانته��ا االقت�ص��ادية» ،الفت��ا �إىل �أن التغيري ال��وزاري الذي ح��ق امل�س��تثمر داخ��ل الدول��ة ،م�ش�يرا �إىل �أن جاذبي��ة ه��ذا
�أعلن لن ي�ؤثر يف امل�ؤمتر ،م�ؤكدا �أن التغيري مل ي�أت م�ص��ادفة ،القان��ون ال تعتمد على الإعف��اءات ال�رضيبي��ة لأن به حوافز
جلذب اال�س��تثمار ،م�ؤك��دا �أنه يتوق��ع �ص��دور القانون قبل
بل جاء يف �إطار مدرو�س بعناية.
ولف��ت �إىل �أن توقيت �إع�لان التغيري ت�أخر ب�س��بب البحث �ص��دور امل�ؤمتر االقت�صادي ب�رشم ال�ش��يخ ،م�ضيفا «�أ�شك ان
عن البدي��ل املنا�س��ب الذي ميل��ك الكفاءة واخلربة ،م�ش��يدا القانون به خلل» .و�أو�ض��ح رئي�س جمل�س الوزراء امل�رصي،
بجهود وزي��ر الداخلية امل�رصي حمم��د �إبراهيم ملا حتمل من �أن احلكومة حترتم احلكم الد�س��توري الذي �ص��در ببطالن
قانون تق�سيم الدوائر من املحكمة الد�ستورية العليا ،م�ؤكدا
م�س�ؤوليات يف املرحلة اخلطرية.
وبني حمل��ب ان امل�ؤمتر ال��دويل لدعم االقت�ص��اد امل�رصي �أن ال��وزارة اجلدي��دة داخل احلكوم��ة والتي متث��ل التعليم
�سي�ش��ارك فيه الكثري من امللوك والأمراء ور�ؤ�س��اء حكومات الفن��ي ج��اءت ب�س��بب حتفيز ال�ش��باب عل��ى العم��ل الفرتة
وقيادات الدول املختلفة ،و�أولي��اء عهد من املنطقة العربية ،املقبلة ،و�إخراج �أ�ش��خا�ص على م�س��توى عال من االحرتاف
وعدد كبري من ر�ؤ�س��اء ال�رشكات الكبري وم�ؤ�س�س��ات عاملية واملهنية بجانب الإميان بالعمل يف امل�ستقبل ،ال�سيما �أن وزير
التعليم الفني �سيتوا�ص��ل مع املجتم��ع يف لتنفيذ هذا الفرتة
ورجال �أعمال بجانب م�شاركة امليديا العاملية.
و�أ�ض��اف حمل��ب ،يف ت�رصيح��ات �س��ابقة �أن امل�ؤمت��ر املقبلة .و�أكد رئي�س جمل�س الوزراء امل�رصي� ،أن احلكومة لن
االقت�ص��ادي بداي��ة انطالق��ة جيدة ومن�ص��ة انط�لاق كبرية تتدخل يف االنتخاب��ات الربملانية املقبلة ،قائال «�أنا �أق�س��مت
للتنمية ،ليكون جاذبا لال�س��تثمار خللق املزي��د من التنمية �أن �أكون خادما لهذا ال�ش��عب ،ويقف وراء م�صاحله ورعاية
م�صاحله ،و� اّأل �أتدخل يف االنتخابات واحرتام هذا».
والوظائف داخل الدولة الفرتة املقبلة.

ً
متحدثا إع�لام�� ً ّي��ا للمؤمتر االقتصادي
حسام ال��ق��اوي��ش

ال�سفري ح�سام القاوي�ش

�أعلنت وزيرة التع��اون الدويل جنالء الأهواين �أنه مت تعيني املتحدث
با�س��م جمل���س الوزراء ،ال�س��فري ح�س��ام القاوي���ش ،متحدث��ا �إعالميا
للم�ؤمتر االقت�صادي.
ج��اء ذلك خ�لال امل�ؤمتر ال�ص��حايف الذي عقد الي��وم مبقر هيئة اال�س��تثمار،
و�أورده موق��ع التلفزيون امل�رصي ،للإع�لان عن التفا�ص��يل املتعلقة بامل�ؤمتر
االقت�ص��ادي «م��صر امل�س��تقبل» املق��رر �إقامته م��ن � 13إىل  15مار���س اجلاري
مبدينة �رشم ال�شيخ مبحافظة جنوب �سيناء.
وت�سعى م�رص جلذب ا�ستثمارات ترتاوح بني  15و 20مليار دوالر من خالل
عر�ض نحو  36م�رشوعا لال�ستثمار خالل امل�ؤمتر االقت�صادي.
وقال��ت وزارة اخلارجي��ة �إن  60دولة و 20منظم��ة �إقليمي��ة ودولية �أكدت
حتى الآن م�شاركتها يف امل�ؤمتر.

�سيا�س��ي وتقدم اقت�ص��ادي وقوة ع�س��كرية و�أمنية،
ت�ضطلع مب�س�ؤولية كربى يف مكافحة الإرهاب والفكر
املتطرف ،من �أجل حتقيق اال�ستقرار يف جميع مناطق
العامل ومن بينها منطقة ال�رشق الأو�سط.

أم����ي����ن امل����س����ت����ث����م����ري����ن ال��������ع��������رب :امل�����ؤمت�����ر
االق���������ت���������ص���������ادي جن���������ح ق������ب������ل أن ي�����ب�����دأ
�أك��د ال�س��فري جم��ال بيوم��ي ،الأم�ين الع��ام الحت��اد امل�س��تثمرين العرب،
�أن امل�ؤمت��ر االقت�ص��ادي جن��ح قب��ل �أن يب��د�أ ،والدلي��ل �أنه غ��ارق يف عرو�ض
اال�س��تثمار التي تنه��ال عليه يومي��ا ،الفتا �أن ال�س��بب وراء ذل��ك يرجع لدعم
العاهل ال�س��عودي الراحل امللك عبداهلل بن عبدالعزيز ،واي�ضا دعم الإمارات،
والكويت.
و�أ�ضاف بيومي ،خالل مداخلة هاتفية مع الإعالمية منى �سلمان يف برنامج
«م�رص يف يوم» على ف�ض��ائية «درمي� ،»2أن امل�ؤمتر كام��ل العدد ،لدرجة �أنه ال
يوجد مكان الحتاد امل�ستثمرين العرب ،وغرفة التجارة امل�رصية الربيطانية.
و�أ�ش��ار الأمني العام الحتاد امل�س��تثمرين العرب� ،إىل �أنه ال ي�ش��غله توقيت
�إ�ص��دار قانون اال�س��تثمار ،لأنه بب�س��اطة ممك��ن �أن يروج لفكرة عدم �إ�ص��دار
القان��ون يف امل�ؤمتر ،ويقنع امل�س��تثمرين �أن��ه مت ت�أجيل �إ�ص��دار القانون حلني
طرحه عليهم و�أخذ مالحظاتهم عليه قبل �إقراره يف �صورته النهائية.
و�شدد بيومي على �أهمية املوازنة يف قانون اال�ستثمار بني �أطراف امل�صالح
الالعبة يف �س��احة اال�س��تثمار ،مو�ض��حا �أن �أهمي��ة �إقرار جمل���س النواب قبل
الربمل��ان ،كان��ت تكم��ن يف �أن الدول��ة �إذا �أرادت �أن حت�ص��ل عل��ى قر���ض م��ن
�صندوق النقد الدويل من �أجل اال�ستثمار ،ف�إننا بحاجة لربملان للت�صديق على
هذا القر�ض ،لأن ذلك التزام على م�رص.

س��ف��ي��ر االحت����اد األوروب������ي :م��ص��ر شهدت
كبيرا على املستوى االقتصادي
تطويرا
ً
ً
قال جيم�س موران �سفري االحتاد
الأوروب��ي يف م��صر :نح��ن ن�ش��جع
اجلميع عل��ى القدوم وامل�ش��اركة يف
امل�ؤمتر االقت�ص��ادي ب�رشم ال�ش��يخ،
واعتق��د �أن التح�ض�يرات للم�ؤمت��ر
ت�س��اعد كث�يرا عل��ى حتقي��ق ذل��ك
احل�ض��ور و�آخرها قانون اال�ستثمار
الذي ندر�س��ه حاليا والذي �سيكون
مهم��ا لت�ش��جيع اال�س��تثمار ،ويف
نف���س الوق��ت ف�إنن��ا ن�أم��ل يف �إجراء
االنتخاب��ات الربملانية ب�أ�رسع وقت
ال�سفري جيم�س موران
تنفيذا لتعليمات الرئي�س عبدالفتاح
ال�سي�س��ي لأن تلك االنتخابات مهمة مل�رص على امل�ستوى ال�سيا�سي واالقت�صادي،
ح�سب ما جاء يف حواره مع �صحيفة الأخبار اليوم.
وع�بر «م��وران» �أنه ال يعتق��د �أن ت�أجي��ل االنتخاب��ات الربملانية �س��ي�ؤثر على
امل�شاركة يف امل�ؤمتر الذي ندعمه ب�ش��دة ولكن يف نف�س الوقت ف�إننا ن�أمل �أن جتري
االنتخابات ب�أ�رسع وقت ال�س��تكمال خارط��ة الطريق ،حيث �أن �أوروبا �س�تراجع
عالقاتها مع م�رص على جميع امل�ستويات فور امتام خارطة الطريق.
و�أ�ض��اف موران �أعتق��د �أن م�رص �ش��هدت تطويرا كب�يرا ومهما على امل�س��توى
االقت�ص��ادي ،مث��ل تقليل دعم الطاق��ة ،كما �أن وفد من �ص��ندوق النق��د الدويل كان
يف م��صر وقدم تقري��را �إيجابيا للغاية عن بنية الإ�ص�لاح االقت�ص��ادي ،و�أعتقد �أن
التح��دي الأكرب �أمام م��صر حاليا هو عملية توزيع النمو االقت�ص��ادي لي�ش��مل كل
فئات املجتمع ،خا�ص��ة �أن �أخر فرتة �شهدت منوا اقت�صاديا وذلك قبل ثورة يناير،
مل يكن هناك توزيع عادل لذلك النمو لي�شمل املجتمع كله ،ورمبا الآن يف ظل �سعي
م�رص لعهد جديد حتل تلك امل�ش��كلة ،لأن ذلك متعلق باال�ستقرار يف البالد ،واعتقد
�أن الرئي���س واحلكومة يدركان ذل��ك جيدا ويعمالن على تدارك��ه ،وهو ما يحتاج
الكثري من الإجراءات التخاذها.
و�أ�ش��ار م��وران نح��ن ال ندع��م �أي جمموع��ة �أو فئ��ة ولكن ن�س��اعد م��صر ،لأن
املجموعات ال�سيا�س��ية هو �ش���أن خا���ص للم�رصيني ،و�أي كالم ع��ن دعم �أوروبي
للإخوان غري �صحيح.

و�رصح ال�س��فري عالء يو�س��ف املتحدث الر�س��مي
باِ�س��م الرئا�س��ة ب�أن الوف��د الأمريكي ا�س��تهل اللقاء
بالت�أكي��د على �أن م��صر تعد حجر الزاوية و�أ�س��ا�س
اال�س��تقرار يف ال�رشق الأو�سط ،كما �أنها متتلك العديد

من الإمكانيات التي متنحها الفر�ص��ة للم�س��اهمة يف
توفري اال�ستقرار والتقدم للمنطقة و�شعوبها.
كم��ا �أو�ض��حوا �أنه��م �سيوا�ص��لون دع��م
م��صر داخ��ل الكوجنر���س الأمريك��ي وتقدمي كل
امل�س��اهمات املمكن��ة ،مب��ا يف ذلك على ال�ص��عيد
الع�س��كري ،لدعم م�رص يف حربها �ض��د الإرهاب،
�سواء يف �سيناء �أو لت�أمني الأخطار التي تهدد �أمن
م�رص القومي على حدودها الغربية.
ومن جانب��ه� ،أعرب الرئي�س ع��ن تقدير م�رص
ملوق��ف �أع�ض��اء الكوجنر���س الأمريك��ي الداع��م
ولتفهمه��م حقيقة الظروف والأو�ض��اع التي متر
به��ا منطقة ال��شرق الأو�س��ط ،م�ش�يرا �إىل اعتزاز
م��صر بعالقاته��ا اال�س�تراتيجية م��ع الوالي��ات
املتح��دة ،وحر�ص��ها عل��ى تنميته��ا يف خمتل��ف
املجاالت مبا ي�صب يف �صالح الدولتني وال�شعبني
امل�رصي والأمريك��ي ،ال�س��يما �أن البلدين لديهما
تاريخ ممتد من ال�صداقة والتعاون الوثيق.
وا�ستعر�ض الرئي�س جممل تطورات الأو�ضاع
يف م��صر على م��دار ال�س��نوات الأربع املا�ض��ية،
م�ش�يرا �إىل �أن ث��ورة امل�رصي�ين يف الثالث�ين م��ن
يونيو جاءت معربة عن �إرادة �ش��عبية خال�صة،
وكانت مدفوعة باالعرتا�ض على حماولة تغيري
هوية الدولة.

 60دول��ة و 20منظمة أك��دت مشاركتها
�أك��د املتح��دث با�س��م وزارة اخلارجي��ة امل�رصي��ة
ال�س��فري بدر عبدالعاط��ي� ،أن هناك �أكرث م��ن  60دولة
�أكدت م�ش��اركتها يف امل�ؤمتر االقت�صادي املزمع عقده يف
�رشم ال�شيخ يف منت�صف مار�س اجلاري ،و�أكرث من 20
منظمة دولية و�إقليمية.
مو�ض��حا �أن مدير �ص��ندوق النقد الدويل واملمثلة العليا
لالحتاد الأوروب��ي �أكدا ح�ض��ورهما امل�ؤمتر االقت�ص��ادي،
بالإ�ض��افة �إىل م�ش��اركات لعدد كب�ير من ال��دول الإفريقية

والدول العربية على امل�ستوى الرئا�س��ي ،م�ضيفا �أن وزير
اخلارجي��ة ال�س��فري �س��امح �ش��كري ج��دد دع��وة الرئي�س
ال�سوداين عمر الب�شري حل�ض��ور امل�ؤمتر االقت�صادي والقمة
العربية املقبلة.
م�ض��يفا �أنه متت املناق�شة حول اللجنة العليا امل�شرتكة
بني م��صر وال�س��ودان بعد رف��ع م�س��تواها لت�ص��بح على
م�س��توى ر�ؤ�س��اء البلدين ،والتي تعقد �أول اجتماعاتها يف
القاهرة خالل الأ�سابيع املقبلة.

 150ش��رك��ة س �ع��ودي��ة ت �ش��ارك ف��ي املؤمتر
توقع الأمني العام للجمعية ال�س��عودية امل�رصية
لرج��ال الأعمال� ،أحم��د دروي���ش� ،أن ي�ص��ل �إجمايل
ع��دد ال��شركات ال�س��عودية التي ت�ش��ارك يف م�ؤمتر
م��صر االقت�ص��ادي املق��رر عق��ده ال�ش��هر املقب��ل،
�إىل نحو � 150رشكة.
و�أو�ض��ح يف ت�رصيحات �س��ابقة لـ «العربية .نت»� ،أن
حجم اال�س��تثمارات ال�س��عودية املتوقعة مرتبط بحجم
وطبيعة امل�رشوعات التي �س��تطرحها احلكومة امل�رصية
عل��ى ال��شركات امل�ش��اركة بامل�ؤمت��ر ،م�ؤك��دا ا�س��تحواذ
ال��شركات ال�س��عودية عل��ى ن�ص��يب كب�ير م��ن �إجم��ايل
امل�رشوعات املقرر طرحها والبالغة نحو  40م�رشوعا.
ولفت �إىل �أن ال�رشكات ال�س��عودية ترتقب الأو�ض��اع يف
ال�س��وق امل�رصي يف الوق��ت احلايل ،فيم��ا تراقب قطاعات
البني��ة التحتي��ة والزراع��ة وال�ص��ناعة وال�س��ياحة

والفندق��ة ،متوقع��ا �أن ت�ش��هد الف�ترة املقبل��ة �ض��خ
ا�ستثمارات �سعودية كبرية يف هذه القطاعات.
وقال �إن اجلمعية تلقت خالل الفرتة املا�ضية نحو 30
طلبا من �رشكات �س��عودية ترغب يف اال�س��تثمار بالقطاع
الزراع��ي امل��صري ،ب�إجمايل ا�س��تثمارات متوقع��ة تقدر
بنحو  5.4مليار جنيه ت�ساوي  600مليون دوالر تقريبا.
كما تلقت اجلمعية نحو  10طلبات تتعلق با�ستثمارات
�ص��ناعية ،و 6طلب��ات تتعل��ق با�س��تثمارات يف قط��اع
البنية التحتية� ،إ�ض��افة �إىل الكثري من الطلبات اخلا�ص��ة
باال�ستثمار يف القطاع العقاري وال�سياحة والفندقة.
ويوجد يف ال�س��وق امل�رصي نحو � 750رشكة �سعودية
تعم��ل يف القط��اع ال�ص��ناعي ،بر�أ�س��مال م�ص��در يتجاوز
 100مليون دوالر ،فيما ي�ص��ل �إجمايل حجم �أعمال هذه
ال�رشكات �إىل �أكرث من ملياري جنيه.

«م � � �ص � � ��ر ل � � �ل � � �ط � � �ي� � ��ران» ُت � � �س� � �ِّ�ي� � ��ر 123
رح � � �ل� � ��ة داخ � � �ل � � �ي� � ��ة إل� � � � ��ى ش� � � � ��رم ال� �ش� �ي� ��خ
يف �إط��ار اهتم��ام وزارة الط�يران امل��دين بتوفري كل
الت�س��هيالت الالزم��ة لإجن��اح امل�ؤمت��ر االقت�ص��ادي
«م�رص امل�س��تقبل» املقرر انعقاده يف الف�ترة من � 13إىل
 15مار�س اجلاري ،وخروجه بال�شكل امل�رشف الذي
يليق مبكانة م�رص الدولية والإقليمية ،قررت ال�رشكة
الوطنية م�رص للطريان ت�سيري  123رحلة داخلية من
القاهرة �إىل �رشم ال�ش��يخ ،يف الفرتة م��ن  10وحتى 17
مار�س اجلاري.
�رصح بذلك الطيار �س��امح احلفني ،رئي�س ال�رشكة
القاب�ضة مل�رص للطريان ،و�أ�ض��اف �أن «م�رص للطريان
�إك�سربي�س» �سوف تُ�س�ّي�رّ  85رحلة منتظمة من مطار
القاه��رة �إىل ��شرم ال�ش��يخ ،و 38رحل��ة �إ�ض��افية من
خالل ط��رازي �إمربير  E170الذي يت�س��ع لـ  76راكبا
والبوين��ج  800/737ال��ذي يت�س��ع ل��ـ 144راكب��ا،
بالإ�ضافة �إىل الرحالت الدولية املبا�رشة التي ت�سريها
�رشكة م�رص للطريان للخطوط اجلوية �إىل مدينة �رشم
ال�ش��يخ من بع���ض العوا�ص��م العربية مث��ل الكويت
وجدة والريا�ض.
و�أك��د «احلفن��ي» �أن جمي��ع العامل�ين بـ«م��صر

للطريان» على �أهبة اال�س��تعداد ال�ستقبال هذا احلدث
العامل��ي ،ويف هذا ال�ص��دد مت اختي��ار جمموعات عمل
من �أكف�أ العنا�رص يف املحطة والعالقات العامة والأمـن
واخلدم��ات الأر�ض��ية واخلدمات اجلوية وال�ص��يانة
للتواجد يف مط��اري القاه��رة و�رشم ال�ش��يخ ،ل�رسعة
�إنه��اء �إج��راءات �س��فر وو�ص��ول الوفود امل�ش��اركة يف
امل�ؤمت��ر االقت�ص��ادي ،كما متت زيادة �أع��داد العاملني
واملع��دات الالزمة مبط��اري القاه��رة و�رشم ال�ش��يخ
للتعام��ل ال�رسي��ع م��ع �إق�لاع وهب��وط �أي ع��دد م��ن
الطائرات يف وقت واحد.
من ناحي��ة �أخرى ،اتخ��ذت «م�رص للط�يران» عدة
�إجراءات لعمل الدعاية الالزمة والرتويج عن امل�ؤمتر
االقت�ص��ادي على جمي��ع رحالتها اجلوي��ة من خالل
عر���ض فيلم ت�س��جيلي عل��ى �شا�ش��ات الطائ��رة عن
امل�ؤمتر وفعالياته ،يتحدث فيه عدد من ال�شخ�صيات
املهمة ورجال الأعم��ال واملديري��ن التنفيذيني لكربى
ال��شركات حول العامل عن �أهمية اال�س��تثمار يف م�رص،
والت�س��هيالت املقدم��ة م��ن احلكومة لدعم امل�ش��اريع
اال�ستثمارية وت�شجيع رجال الأعمال.

