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أنباء مصرية

وزيرة الهجرة تفتتح «الكيانات املصرية باخلارج» اليوم
القاهرة - ناهد إمام

الســفيرة ســها  تفتتــح 
جندي، وزيرة الدولة للهجرة 
وشؤون املصريني باخلارج، 
اليــوم، فعاليــات النســخة 
الثالثة من مؤمتر «الكيانات 
املصرية باخلارج»، بحضور 
٣٤٢ من املشاركني من ممثلي 
٤٥ كيانا مصريا حول العالم، 
الستعراض خطط االستثمار 
والتنمية في مصر وإشــراك 
املصريــني باخلــارج فيهــا، 
فــي ظــل توجهــات القيادة 
السياســية فــي اجلمهورية 

اجلديدة.
وصرحت الســفيرة سها 
جنــدي أمــس بــأن املؤمتر 
يضــع علــى أجنــدة أعماله 
الترويج لالستثمار العقاري 
فــي مصــر، وفقــا لرؤيــة 
رئيــس اجلمهورية، بجانب 
التعريف مبا مت في مصر من 
إجنازات منذ تولي الرئيس 
عبدالفتاح السيســي مقاليد 
احلكم، بإطالق مشــروعات 
تنمية البنية التحتية وتهيئة 
التشــريعية جلذب  البيئــة 

املستثمرين.
الهجرة  وتابعت وزيــرة 
أن هناك تنسيقا مع وزارات 
للــرد  الدولــة  ومؤسســات 
على استفســارات املصريني 
باخلــارج مــن املشــاركني 

حرصت الوزارة على تنظيم 
النسخة الثالثة من املؤمتر، 
التعاون  الستعراض ســبل 
بينهــم وبــني وطنهــم األم، 
لتوحيد اجلهــود احلكومية 
الشــعبية  والديبلوماســية 
التي ميثلونهــا في اخلارج، 
ولتعريفهــم بجهود التنمية 
التي جترى على أرض الوطن 
والترويــج للدولة املصرية 
في دولــة اإلقامة، فضال عن 
إلــى مقترحاتهم  االســتماع 
واستفساراتهم وسط حضور 

فيما يتناول احملور الثقافي 
عقــد سلســلة مــن الندوات 
الثقافية واألنشطة الرياضية 
ألبناء اجلاليات املصرية حول 
العالم للتعريف مبا حتقق من 
إجنازات في الدولة املصرية، 
أما احملور اخلدمي فهو يتناول 
موضوعات هامة مثل التغطية 
التأمينية واملساندة القضائية 
وحتويــل التأمينات، معربة 
عــن تطلعهــا خلــروج هذا 
املؤمتــر بنتائــج ملموســة 
ومفيدة بالنسبة للمصريني 

باخلارج.
ويتضمن جــدول أعمال 
املؤمتــر جلســة افتتاحيــة 
يعقبهــا ٣ جلســات، األولى 
بعنـــــوان «املشروعـــــات 
القومية وفرص االســتثمار 
العقاري في مصر»، والثانية 
بعنــوان «خدمــات األحوال 
املدنية والتجنيد للمصريني 
باخلارج»، والثالثة بعنوان 
«تطوير التعليم وأول تأمني 
علــى املصريــني باخلــارج، 
ومن املقرر بث كل جلســات 
املؤمتر مباشرة عبر الصفحة 
الرسمية لوزارة الهجرة على 
موقع التواصــل االجتماعي 
«فيسبوك»، كما سيستقبل 
فريق الوزارة كل األسئلة من 
مواطنينا باخلــارج ويقوم 
بنقلهــا للمتحدثني في ختام 

كل جلسة.

ممثلي كل الوزارات واجلهات 
احلكومية املعنية.

ويشهد املؤمتر تعاونا بني 
جميع مؤسسات الدولة لتلبية 
احتياجات املصريني باخلارج 
في كل املجاالت، ويرتكز على 
٣ محاور: االقتصادي والثقافي 
واخلدمــي، حيــث يتنــاول 
الشــق  احملــور االقتصادي 
الذي يهم املصريني باخلارج 
مثل خدمات البنوك وفرص 
االســتثمار في مصر ســواء 
عقاري أو جتاري أو صناعي، 

جانب من زيارة ممثلي الكيانات املصرية باخلارج إلى العاصمة اإلدارية اجلديدة أمس األول

ومناقشة مقترحاتهم، مؤكدة 
أنهم جــزء مهم من الترويج 
إلجنازات الوطن، والتعريف 
مبا يحدث من طفرة حقيقية 
في مختلف املجاالت، بجانب 
التعريف بأهمية املشاركة في 
وثيقة التأمني على املصريني 
باخلارج، وما تقدمه من مزايا 

للمشتركني.
ان  الوزيــرة  وأضافــت 
القيــادة السياســية تولــي 
اهتماما كبيرا باملصريني في 
مختلــف دول العالم، ولذلك 

مهرجان «األراجوز املصري» الثالث 
يناقش الرؤية الفلسفية للعروض الشعبية

القاهــرة: تنظم فرقة «ومضة» بالتعاون مع مكتبة 
اإلســكندرية مهرجانها الثالث «األراجوز املصري» في 
مقر بيت السناري بحي السيدة زينب بالقاهرة، وذلك 
خالل الفترة من ١٥ إلى ١٧ أغسطس اجلاري. وأعلن مدير 
ومؤســس املهرجان د. نبيل بهجــت أن الدورة الثالثة 
للمهرجــان تأتي لدعم اجلهــود الرامية حلفظ وصون 
هذا العنصر الثقافي املهم واستمرارا لإلجراءات املعززة 
لالستفادة منه على جميع األصعدة وحفاظا على كنوزه 
البشــرية احلية. ويناقش املهرجان، من خالل الورش 
والندوات والعروض التي يتضمنها، عددا من احملاور 
من أهمها: «األراجوز املصري الفلسفة واالستراتيجيات»، 
إذ يبحــث من خالل هذا احملور عن الرؤية الفلســفية 
للعروض الشعبية بشكل عام ويقف بوجه اخلصوص 
على األراجوز وخيال الظل محاوال تلخيص جوهر تلك 
الفلسفة مستخلصا من خالل حلقات احلوار املختلفة 

اإلعالن الترويجي للمهرجانبنود االستراتيجيات املتعددة لهذا الفن.

«الثقافة» ُترجئ افتتاح «مهرجان القلعة» 
حدادًا على ضحايا حادث كنيسة «أبوسيفني»

القاهرة - أ.ش.أ: قررت وزيرة الثقافة 
د.نيفني الكيالني إرجــاء افتتاح فعاليات 
مهرجــان «قلعــة صــالح الديــن الدولــي 
للموســيقى والغنــاء» في دورتــه الـ ٣٠، 
والذي كان من املقرر انطالقه مساء األحد 
١٤ اجلاري، وذلك ملدة ٣ أيام، وذلك حدادا على 
ضحايا حادث كنيسة «أبوسيفني» باجليزة. 
وأوضح د.مجدي صابر رئيس دار األوبرا 

املصرية في تصريح لوكالة أنباء الشرق 
األوسط أن فعاليات املهرجان ستنطلق غدا 

األربعاء وتستمر حتى ٣١ اجلاري.
وأشــار إلى أن حفل االفتتاح سيشــهد 
تكرمي ١٠ شــخصيات أســهمت فــي إثراء 
الساحة الفنية في مصر والوطن العربي، 
حيث شارك عدد منهم في جناح املهرجان 

وأنشطة األوبرا.

«طالبان» حتتفل مبرور عام على عودتها للسلطة: يوم خالص وحرية الشعب األفغاني
كابول - وكاالت: أعلنت حركة «طالبان» 
أمس يوم عطلة رسمية لالحتفال بالذكرى 
السنوية األولى لعودتها إلى السلطة في 
أفغانســتان، وبث التلفزيــون احلكومي 
برامج خاصة بهذه املناسبة، وسط تراجع 
حاد في حقوق النســاء وأزمة إنســانية 

عميقة.
واستحوذت طالبان على السلطة في 
أفغانســتان فــي ١٥ أغســطس ٢٠٢١ بعد 
االنسحاب املتسرع للقوات األجنبية بقيادة 
الواليات املتحدة. ورغم أن أعمال العنف 
انخفضت مذاك في شــكل ملحوظ، إال أن 

األزمة اإلنسانية في البالد تعاظمت سريعا.
وأطلــق بعض النــاس أعيــرة نارية 
احتفالية في الهواء في كابول، حيث جتمع 
مقاتلو طالبان ملوحني بعلم اجلماعة ذي 
اللونني األسود واألبيض لالحتفال مبرور 
عام على دخولهم العاصمة بعد سلســلة 
مذهلة من االنتصارات في ساحة املعركة.

وقال املتحدث باسم طالبان ذبيح اهللا 
مجاهد في بيان: «هذا اليوم هو يوم انتصار 
احلق علــى الباطل ويوم خالص وحرية 

الشعب األفغاني».
وبعد مرور عام، اعرب مقاتلو «طالبان» 

عــن ســرورهم لرؤية حركتهــم متارس 
السلطة، بينما تشــعر وكاالت املساعدة 
اإلنسانية من جهتها بالقلق لرؤية نصف 
سكان البالد البالغ عددهم ٣٨ مليون نسمة 

يواجهون فقرا مدقعا.
وقال نعمة اهللا حكمت وهو مقاتل من 
طالبــان دخل كابول في ذلــك اليوم بعد 
ســاعات فقط على فرار الرئيس أشــرف 
غني من البالد «لقد أوفينا بواجب اجلهاد 

وحررنا بلدنا».
وأضاف نعمة اهللا حكمت وهو عضو 
في القوات اخلاصة مكلف حراسة القصر 

الرئاسي «لدى دخولنا إلى كابول، وعندما 
غــادر األميركيون، كانــت هناك حلظات 

من الفرح».
وبالنسبة ملقاتلي طالبان، فإن فرحة 
النصر تطغــى على األزمــة االقتصادية 
احلالية، ويقول أحد هؤالء املقاتلني لفرانس 
برس «قــد نكون فقــراء، وقــد تواجهنا 
صعوبــات، لكــن راية اإلســالم البيضاء 
سترفرف عاليا إلى األبد في أفغانستان».
ورغــم األمن النســبي الذي تشــهده 
أفغانستان ال ميكن أن يخفي حجم التحدي 
الذي تواجهه طالبان في وضع البالد على 

طريق النمو االقتصادي واالستقرار. وهناك 
ضغوط هائلة على االقتصاد، سببها األكبر 
عزلة أفغانســتان مع رفــض احلكومات 

األجنبية االعتراف بحكامها.
ومت قطــع املســاعدات التنموية التي 
تعتمد عليها البالد بشكل كبير مع مطالبة 
املجتمع الدولــي طالبان باحترام حقوق 
األفغان، وخصوصا الفتيات والنساء الالئي 
مت فرض قيود على حصولهن على فرص 

العمل والتعليم.
وتطالب طالبان بإعادة تسعة مليارات 
دوالر مــن احتياطيــات البنــك املركزي 

املوجــودة في اخلــارج، لكــن احملادثات 
مــع الواليات املتحدة تواجه عقبات منها 
مطالب واشنطن بتنحي قيادي في طالبان 
مشمول بعقوبات من ثاني أعلى منصب 

قيادي في البنك.
وترفض طالبان االنصياع لهذه املطالب، 
قائلة إنها حتترم حقوق جميع األفغان.

وإلى أن يحدث حتول كبير في موقف 
أي مــن اجلانبني، ال يوجد حل فوري في 
األفق ملشــكالت ارتفاع األســعار وزيادة 
البطالة واجلوع التي ستتفاقم مع حلول 

فصل الشتاء.


