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صاحب السمو تلقى دعوة الرئيس السيسي حلضور قمة شرم الشيخ

م �ح ��اف ��ظ ج� �ن ��وب س �ي �ن ��اء ال � �ل� ��واء خ ��ال ��د ف � ��ودة:
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جاهزون أمن ًّيا واستثمار ّيًا للمؤمتر االقتصادي

في مؤمتر دعم وتنمية االقتصاد املصري

ش��ارك��ت ف��ي ح���رب حت��ري��ر ال��ك��وي��ت ..وج��ئ��ت ألق���دم ال��ش��ك��ر لسمو األمير
ف��رص استثمارية في جنوب سيناء بـ  100مليار جنيه متنوعة املجاالت

بعد غي ��اب  24عاما ،زار حماف ��ظ جنوب �سين ��اء يف م�رص اللواء
�أ.ح .خالد فودة الكويت منذ ايام ،والذي �شارك يف حرب حتريرها
يف العام � 1991ضمن القوات امل�رصية ،وذلك لتقدمي ال�شكر ل�سمو
امري الب�ل�اد ال�شيخ �صب ��اح الأحم ��د والكويت على موقفه ��ا الداعم
مل�رص بعد ثورة  30يونيو وحتى الآن.
وبحث الل ��واء فودة م ��ع وزير الدول ��ة ل�ش�ؤون جمل� ��س الوزراء
ال�شيخ حمم ��د العبداهلل ،ورئي� ��س غرفة التج ��ارة وال�صناعة وكبار
امل�ستثمري ��ن امل�شاركة الفعالة امل�ؤمتر االقت�ص ��ادي الذي حتت�ضنه
مدين ��ة ��ش�رم ال�شي ��خ الواقعة �ضم ��ن نط ��اق حمافظته ،وق ��ال :لقد
رحبوا جميعا بح�ضوره وننتظرهم يف مدينة ال�سالم.
واكد ف ��ودة ان حمافظ ��ة جنوب �سين ��اء تتمتع يفر� ��ص ا�ستثمار
هائلة من خالل م�رشوعات تتعدى الـ 100مليار جنيه من �صناعة
وموانئ و�سياحة وغريها.
واب ��دى الل ��واء ف ��ودة اال�ستع ��داد لتق ��دمي كل الت�سهي�ل�ات
للم�ستثمري ��ن ،و��ش�رح عوائ ��د ه ��ذه اال�ستثم ��ارات ال�ضخم ��ة يف
حمافظ ��ة جن ��وب �سيناء الت ��ي اع ��دت ملف ��ا بامل�رشوع ��ات لعر�ضه
عل ��ى رج ��ال االعم ��ال يف امل�ؤمت ��ر االقت�ص ��ادي .وطم� ��أن املحاف ��ظ
امل�ستثمرين عل ��ى ا�ستتباب االم ��ن يف حمافظة جن ��وب �سيناء ،قبل
واثناء وبع ��د م�ؤمتر ��ش�رم ال�شيخ ..ج ��اء ذلك يف ح ��وار �سابق مع
الزميلة «ال�سيا�سة» وهنا بع�ض تفا�صيله:
�صاحب ال�سمو ال�شيخ �صباح الأحمد يت�سلم من ال�سفري عبدالكرمي �سليمان دعوة امل�شاركة يف القمة العربية

ا�ستقبل �ص��احب ال�س��مو الأمري ال�ش��يخ �ص��باح الأحمد ،بق�رص بيان،
�س��فري جمهورية م�رص العربية ل��دى الكويت عبدالكرمي �س��ليمان ،حيث
�س��لم �س��موه ر�س��الة خطية من رئي�س جمهورية م�رص العربية الرئي�س
عبدالفتاح ال�سي�س��ي ،ت�ض��منت دعوة �س��موه حل�ض��ور اجتماع جمل�س
جامعة الدول العربية على م�ستوى القمة يف دورته ال�ساد�سة والع�رشين
واملق��رر عقدها مبدينة �رشم ال�ش��يخ خالل �ش��هر مار�س اجل��اري ،ح�رض

املقابلة نائب وزير �ش�ؤون الديوان الأمريي ال�شيخ علي اجلراح.
وكان النائ��ب االول لرئي�س جمل�س الوزراء وزير اخلارجية ال�ش��يخ �ص��باح
خالد احلمد ال�صباح قد �أكد م�شاركة دولة الكويت يف اعمال م�ؤمتر «دعم وتنمية
االقت�ص��اد امل�رصي» الذي يعقد ما ب�ين  13و 15مار�س اجل��اري يف مدينة �رشم
ال�شيخ بوفد رفيع امل�ستوى ي�شمل القطاعني العام واخلا�ص ،معربا عن تطلعه
مل�شاركة دولية وا�سعة يف هذا امل�ؤمتر اال�ستثماري.

التأثيرات املتوقعة للمؤمتر على االقتصاد املصري
مع انعق��اد جل�س��ات امل�ؤمتر وعر���ض احلكومة
امل�رصي��ة للم�رشوع��ات الت��ي مت درا�س��تها م�س��بقا
والتيق��ن من فر�ص��ها الواعدة ،فم��ن املنتظر االتفاق
على عدة م�رشوعات مع امل�ستثمرين املمثلني ل�شتى
ال��دول وقد بلغ��ت التوقع��ات حول املبال��غ املنتظر
�ض��خها يف اطار م�رشوعات امل�ؤمتر م��ا بني 20 15-
ملي��ار دوالر ،اال ان االث��ار املتوقع��ة ج��راء انعق��اد
امل�ؤمت��ر تتخط��ى تل��ك النقط��ة وتتمثل يف مكا�س��ب
اخرى غري ذلك وهي:
ا�س��تثمارات اجنبي��ة اخ��رى الحق��ة :حي��ث ان
امل�ؤمت��ر خط��وة وا�س��عة يف اجت��ذاب ا�س��تثمارات
اجنبي��ة �ض��خمة اك�ثر مم��ا مت التنب���ؤ ب��ه ،مم��ا
يعن��ي ان اال�س��تثمارات املتوق��ع تنفيذه��ا م��ا بعد
امل�ؤمت��ر لن تتوق��ف عند التقدي��رات الت��ي ذكرناها
ولكن �س��تتعدى ذل��ك نتيجة الثق��ة التي �س��تتولد
ل��دى امل�س��تثمرين االجان��ب واملحلي�ين م��ن جدية
اال�ص�لاحات باالقت�ص��اد امل��صري وم��ن ا�س��تقرار
االو�ضاع واجتاهها نحو مزيد من النمو االقت�صادي
ال��ذي �س��يخلق فر�ص اك�ثر لال�س��تثمار بالإ�ض��افة
للفر�ص التي �سيتم طرحها يف امل�ؤمتر.
تخفيف ح��دة البطال��ة :حيث مع تع��دى معدل

البطالة م�س��توى  13يف املائة ،ف��كان على احلكومة
امل�رصي��ة حماول��ة خف���ض ه��ذا امل�س��توى بتوف�ير
فر�ص عمل اكرث تتنا�سب مع معدل منو ال�سكان ،لذا
فامل�ؤمتر ميثل فر�ص��ة كبرية امام م��صر لتوفري كم
هائل من فر�ص العمل التي �سيتم خلقها جراء �ضخ
اال�س��تثمارات االجنبية واملحلية يف ال�سوق امل�رصي
وقيام امل�رشوعات يف �شتى املجاالت.
زي��ادة اال�ص�لاحات االقت�ص��ادية :ال�س��تيعاب
اال�ستثمارات االجنبية الطاحمة يف اقامة م�رشوعات
ك�برى يف م��صر ،عل��ى احلكوم��ة �رسع��ة اج��راء
ا�ص�لاحات اقت�ص��ادية جل��ذب تل��ك اال�س��تثمارات
واالبق��اء عليه��ا وت�ش��جيعها ،وق��د مت الب��دء يف هذا
النطاق با�ست�ص��دار قانون اال�ستثمار املوحد والذي
يت�ض��من جمموع��ة م��ن احلواف��ز غ�ير ال�رضيبي��ة
اجلاذبة لال�ستثمار يف م�رص ،ومنها �أ�سعار خمف�ضة
للطاق��ة ورد الدول��ة للم�س��تثمر ج��زءا م��ن قيم��ة
ال�رضائب عل��ى املرافق بع��د ت�ش��غيل م�رشوعه� ،إىل
جانب امل�س��اهمة يف تكلفة التدري��ب الفني للعاملني
يف امل��شروع اال�س��تثماري ،و�إن�ش��اء مناف��ذ جمركية
خا�ص��ة لل�ص��ادرات وال��واردات ،وتنوي��ع عملي��ة
تخ�صي�ص الأرا�ضي للم�ستثمر ما بني منحها له دون

مقاب��ل� ،أو بنظامي حق االنتفاع والإيجار ،و�إن�ش��اء
�آلية لت�س��وية املنازع��ات من �ش���أنها �رسعة البت يف
الق�ضايا املتعلقة بامل�رشوعات اال�ستثمارية.
رفع الت�ص��نيف االئتم��اين مل�رص :وه��ذا ناجت عن
اال�ص�لاحات االقت�ص��ادية التي متت و�س��يتم اي�ضا
ا�س��تكمالها وزي��ادة اال�س��تقرار ال�سيا�س��ي واالمني
وتدفق اال�ستثمارات االجنبية املتوقع االتفاق عليها
يف امل�ؤمت��ر وق��د قام��ت م�ؤ�س�س��ة فيت�ش للت�ص��نيف
االئتم��اين برف��ع درج��ة الت�ص��نيف االئتم��اين مل�رص
�إىل الدرج��ة ( )Bوه��ذا مع جن��اح امل�ؤمتر �س��ي�ؤدي
ملزي��د من رفع الت�ص��نيف االئتماين مل��صر من جانب
م�ؤ�س�سات الت�صنيف االخرى مما �سيعطي الفر�صة
مل�رص لالقرتا�ض ب�أ�سعار فائدة اقل.
التخفي��ف من حدة الفق��ر :افاد اجله��از املركزي
للتعبئة العامة واالح�ص��اء عن و�صول ن�سبة الفقر
يف م��صر �إىل  26.3يف املائ��ة ع��ام  ،2014و�س��وف
ت�س��هم اال�س��تثمارات �س��واء املحلي��ة �أو االجنبي��ة
املنتظر االتفاق عليه��ا بامل�ؤمتر يف التقلي�ص من حدة
ه��ذا الفقر وذل��ك بزي��ادة مع��دالت النم��و والتنمية
امل�س��تدامة عن طري��ق امل�رشوعات الكربى يف �ش��تى
القطاعات.

م�ك��اس��ب محلية  ..وت �ق��ارب م�ص��ري ـ خليجي
كان��ت دعوة ملك ال�س��عودية الراح��ل ووزير
خارجية االمارات يف يوليو � 2014إىل عقد م�ؤمتر
املانحني مل�رص حم��ل ترحيب كبري م��ن اجلانب
امل��صري ،ومت تعديل امل�س��مى �إىل م�ؤمتر �رشكاء
م��صر ث��م اخ�يرا �إىل امل�ؤمت��ر االقت�ص��ادي مل�رص
واملقرر عقده يف الفرتة  13-15مار�س.
وق��د القت الدع��وة ترحيب كب�ير من اجلانب
امل�رصي امال من م��صر يف ان يعيدها امل�ؤمتر مرة
اخرى خلريط��ة اال�س��تثمار العاملي��ة وذلك بعد
العزوف الذي مت عنها يف ال�سنوات الالحقة لثورة
 25يناي��ر ،ومت جتاهل �أي فر�ص��ة ا�س��تثمارية
به��ا تخوف��ا م��ن ع��دم اال�س��تقرار والتوت��رات
االمنية وعدم و�ض��وح تلك الفر���ص امام بع�ض
اال�ستثمارات الراغبة يف توظيف اموالها.

وحتاول احلكومة جاهدة يف ان جتعل امل�ؤمتر
لي�س ك�س��ابقيه من م�ؤمترات عقدتها م�رص مثل
م�ؤمتر منت��دى دافو�س ملنطقة ال�رشق االو�س��ط
و�ش��مال افريقي��ا وم�ؤمتر املانحني ع��ام ،2003
حيث مل ت���ؤد �إىل نتائج ملمو�س��ة بالق��در الكايف
على االقت�صاد امل�رصي ،لذا فان احلكومة حتاول
ح�شد كل طاقتها لإجناح هذا امل�ؤمتر والو�صول
�إىل اتفاقات على ا�س��تثمارات مل�رشوعات حمددة
�س��لفا من قبل اجلان��ب امل��صري ،وتراهن م�رص
على اال�ستقرار ال�سيا�سي واالمني واال�صالحات
االقت�صادية االخرية يف انها �ستكون عامل جذب
لال�ستثمارات �سواء االجنبية �أو املحلية يف �شتى
املجاالت.
وتدخ��ل م�رص امل�ؤمت��ر ويف جعبته��ا عدد من

امل�رشوع��ات ت�ض��اربت االرق��ام حوله��ا اال ان��ه
ح�س��ب اخر ت�رصيح لوزيرة التعاون الدويل انه
مت اع��داد  22م�رشوع��ا حكومي��ا و 7م�رشوعات
من القطاع اخلا�ص و�� 7شراكات ما بني القطاع
العام واخلا���ص ،وهذه امل�رشوعات �س��تكون يف
قطاع��ات متعددة منها قط��اع الطاقة والتعدين
واالت�ص��االت وتكنولوجي��ا املعلوم��ات والنق��ل
وال�سياحة والزراعة وال�صناعة والعقارات.
و�س��وف نق��وم ب�إي�ض��اح الآث��ار املتوقع��ة
للم�ؤمت��ر االقت�ص��ادي عل��ى االقت�ص��اد امل�رصي
ث��م نتط��رق بعده��ا �إىل العوام��ل التي �س��تعزز
من جن��اح امل�ؤمتر وحتق��ق �آث��اره املتوقعة من
احلكومة واي�ض��ا العوامل التي ق��د حتول دون
هذه التحقق.

< ما ا�سباب زيارتكم �إىل الكويت؟
ـ ه��ذه الزي��ارة ه��ي تلبية لدع��وة حمافظ
اجله��راء الفري��ق م .فه��د االم�ير ع��ن طري��ق
جمل�س الوزراء ،وقد �س��ارعت بقبولها لثالثة
ا�س��باب ،اوله��ا رغبت��ي يف م�ش��اهدة الكويت
االن بع��د نح��و  24عام��ا م��ن تواج��دي فيها
كع�س��كري اثناء م�ش��اركتي يف حرب التحرير
عام � 1991ض��من القوات امل�رصي��ة ،كما انها
زيارة �ش��كر للكويت لوقوفها �إىل جانب م�رص،
وكان �سمو امري البالد ال�ش��يخ �صباح االحمد
من اوائل الق��ادة الذين دعموا ثورة  30يونيو
ووق��ف بجانبه��ا بكل ق��وة ،ودعم��ت الكويت
م��صر ماديا وبرتولي��ا ،وبالت��ايل زيارتي هي
ر�سالة �شكر وتقدير ل�س��مو امري البالد ال�شيخ
�صباح االحمد ولل�شعب الكويتي ال�شقيق.
�أما الأمر الثالث فهو ر�س��الة دعم لالقت�صاد
امل��صري ،حي��ث ان مدين��ة ��شرم ال�ش��يخ
التابع��ة ملحافظة جنوب �س��يناء احلا�ض��نة
للم�ؤمت��ر االقت�ص��ادي ال��ذي �س��يعقد من 13
�إىل  15مار���س املقب��ل ،ومن واجبي امل�ش��اركة
بالدعاية لهذا امل�ؤمتر الدويل وتقدمي الدعوات
للم�س��تثمرين حل�ض��وره ،وبالفع��ل قابل��ت
الكثري من امل�س��تثمرين ورجال االعمال خالل
ه��ذه الزي��ارة وحتدث��ت معه��م ع��ن امل�ؤمتر،
ومنه��م رئي�س جمل�س االمة ال�س��ابق جا�س��م
اخل��رايف ،ورئي�س غرف��ة التجارة وال�ص��ناعة
علي الغ��امن ورج��ال االعمال حممد ال�ش��ايع
وغريه��م ،وب�رصاح��ة تامة كله��م يرغبون يف
ح�ضور امل�ؤمتر لدعم االقت�صاد امل�رصي.
< ما امل�رشوعات اخلا�صة مبحافظة جنوب
�س��يناء التي �س��تعر�ض على امل�س��تثمرين يف
امل�ؤمتر االقت�صادي؟
ـ كث�يرة ومتع��ددة ومتنوع��ة مث��ل مارينا
لليخوت ،ومدينة مليونية يف م�ساحة � 29ألف
فدان عل��ى الطريق ب�ين مدينت��ي ر�أ�س حممد
والط��ور ،وقرية �أوملبية كبرية ،باال�ض��افة �إىل
جممع كب�ير لل�س��ياحة والت�س��وق على غرار
االفني��وز الذي زرته و�س��عدت مبا �ش��اهدته،

اللواء خالد فودة حمافظ جنوب �سيناء

وقاعات للم�ؤمترات الدولية ال�ضخمة بجانب
القاع��ة احلالي��ة الت��ي �س��يعقد فيه��ا امل�ؤمتر
االقت�صادي.
كم��ا منتل��ك �س��ياحة ال�ش��واطئ والغو�ص
وال�س��ياحة الديني��ة يف �س��انت كاتري��ن،
والعالجية (حمام مو�سى وحمام فرعون) و5
حمميات وهذه كلها ت�ش��كل فر�صا ا�ستثمارية
كبرية للم�ستثمرين الكويتيني.
و�أ�ؤكد ان حمافظة جنوب �س��يناء �ص��اعدة
وواعدة فيها فر�ص ا�ستثمارية هائلة ونرحب
بامل�س��تثمرين ومكتب��ي مفت��وح دائم��ا له��م،
و�س��يكون تواج��دي ب�ش��كل دائ��م يف امل�ؤمت��ر
االقت�ص��ادي للتوا�ص��ل مع رجال االعمال من
اجل التنمية يف �سيناء.
< ما حجم اال�ستثمار امل�ستهدف من امل�ؤمتر
االقت�صادي املقبل؟
ـ لدين��ا م�رشوعات تتع��دى ال��ـ  100مليار
جني��ه م��ن خ�لال ا�س��تثمارات �ض��خمة ،وقد
جهزنا ملف��ا بامل�رشوعات العمالق��ة املطلوبة
�س��لمناه �إىل رئي���س جمل���س ال��وزراء ووزراء
التع��اون ال��دويل واال�س��تثمار والتخطي��ط،
ويتم حالي��ا التفك�ير يف اقامة جل�س��ات اثناء
عقد امل�ؤمت��ر الدويل ل��شرح فر�ص اال�س��تثمار
املوجودة يف حمافظة جنوب �سيناء.
استعدادات غير مسبوقة
< كيف ا�ستعدت مدينة �رشم ال�شيخ لعقد
امل�ؤمتر؟
ـ بد�أنا منذ فرتة يف اال�س��تعداد لعقد امل�ؤمتر
االقت�ص��ادي ،فعل��ى �ص��عيد مدين��ة ��شرم
ال�شيخ مت تو�س��عة واعادة تخطيط ال�شوارع
م��ن حارت�ين �إىل  3ح��ارات ،م��ع ت�ش��جريها،
وا�س��تخدام الطاقة ال�شم�س��ية يف انارة اعمدة
الكهرباء بطول  16كيلومرتا وتخطيط ميدان
املطار بعمل فني عبارة عن حتفة رائعة بكلفة
اك�ثر من  20ملي��ون جنيه و�س��يكون مفاج�أة
ل��زوار ��شرم ال�ش��يخ عن��د افتتاح��ه قريب��ا،
باال�ضافة �إىل اعمال فنية و�شا�شات م�ضيئة يف
جميع االماكن ،وغري ذلك من التجهيزات.

وبجان��ب اهمية امل�ؤمتر االقت�ص��ادي ،نريد
ان ي��رى ويحم��ل كل م�ش��ارك في��ه ال�ص��ورة
احلديث��ة ملدين��ة ال�س�لام بثوبه��ا اجلدي��د،
ويك��ون مبثاب��ة دعاي��ة �س��ياحية مل��صر يف
اخلارج.
إجراءات أمنية مكثفة
< وماذا عن الناحية الأمنية؟
ـ يف البداي��ة �أ�ؤكد �أننا ن�أخ��ذ كل التحذيرات
الت��ي توج��ه �إىل املنطق��ة عل��ى حمم��ل اجلد،
ون�ؤم��ن مدين��ة ��شرم ال�ش��يخ بكام�يرات
تلفزيوني��ة بكلفة  30ملي��ون جنيه ،وتتحكم
غرف��ة العمليات يف ه��ذه الكامريات ط��وال الـ
� 24ساعة من قبل متخ�ص�صني ملراقبة كل ما
يدور داخل املدينة.
كذلك ن�ؤم��ن املدينة من جمي��ع االجتاهات
�س��واء م��ن البحر ع��ن طريق حر���س احلدود
والق��وات البحرية ،ومن الناحي��ة املطلة على
اجلب��ل اي�ض��ا بحيث ال ت�س��تطيع اي �س��يارة
ت�أتي من اجلب��ل ان تدخل املدينة اال من خالل
اماكن حم��ددة تقف فيها ال�رشطة با�س��لحتها
ف�ضال عن وجود ابراج عليها كامريات لك�شف
كل م��ن ي�أت��ي م��ن ال�ص��حراء ،باال�ض��افة �إىل
الكمائن املتحركة والثابتة دخال املدينة.
هذا باال�ض��افة �إىل ان��ه لن ي�س��مح الي احد
بدخ��ول املدينة اال بعد اب��راز البطاقة االمنية
التي ت��صرف للعامل�ين يف �رشم ال�ش��يخ بعد
التدقيق الأمني امل�س��بق لكل عامل قبل منحه
هذه البطاقة.
كم��ا مت ت�أم�ين اجلب��ال م��ن قب��ل الق��وات
امل�س��لحة امل�س���ؤولة اي�ض��ا على الفا�صل بني
�شمال وجنوب �سيناء.
و�أثناء انعقاد امل�ؤمتر �ستوجد دوائر اخرى
من املخابرات واحلر�س اجلمهوري ورئا�س��ة
اجلمهورية لدع��م اجراءات الت�أمني ب�ص��ورة
غري م�سبوقة وبالتايل ا�ؤكد ان الو�ضع االمني
جيد متاما وفيه دعم من جميع اجلهات حيث
�ستكون �رشم ال�شيخ م�ؤمنة قبل واثناء وبعد
امل�ؤمتر.

ش � � � ��ارك � � � ��ت ف � � � ��ي ح� � � � � ��رب حت� � � ��ري� � � ��ر ال� � �ك � ��وي � ��ت
اع��اد اللواء �أ.ح .خالد فودة �إىل االذهان كيفية م�ش��اركته �ض��من القوات
امل�رصي��ة يف حرب حتري��ر الكويت ع��ام  1991وكان يف ذل��ك الوقت برتبة
مق��دم وقائ��د كتيب��ة فقال :كن��ت من اوائ��ل الق��وات امل�رصية الت��ي دخلت
الكويت وحتركت ال�س��اعة الثانية من ظهر ي��وم  24فرباير  1991وحققت
مهمتي بنجاح قبل اخر �ض��وء ثم اكمل��ت املهمة يف اليوم الت��ايل مع الفرقة
الثالث��ة الت��ي كنت قد �س��بقتها بعده��ا �ص��درت االوامر باع��ادة جتميعي
وحتركي يف اجتاه اجلهراء يف يوم  26فرباير على ما اذكر.

ومكثنا ف�ترة يف الكويت ايل ان غادرناها عن طريق ميناء ال�ش��عيبة يف اواخر
�شهر  7من عام .1991
وو�ص��ف قائد القوات امل�رصية يف ذل��ك الوقت اللواء �أ.ح كم��ال عامر بالقائد
املحرتم الذي له ب�ص��مات على الع�س��كرية امل�رصية وقال انا جندي من جنوده
وتلمي��ذه وافتخ��ر وات�رشف ب��ه وقد تقل��د من�ص��ب حمافظ ملحافظتي مر�س��ى
مطروح وا�سوان وكان ع�ض��وا يف جمل�س ال�شورى ومدر�س��ا يف اكادميية نا�رص
الع�سكرية العليا وعلمه كبري جدا ون�ستفيد منه حتى االن.

