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نشاط مكثف لحركة السفر والوصول بمطار القاهرة وتدابير مشددة لتأمين الوفود المشاركة فى حفل
تنصيب الرئيس..وليا العهد السعودى واإلماراتى وملكا البحرين واألردن وأمير الكويت على رأس
المشاركين..
اليوم السابع

كتب محمد طنطاوى
شهد مطار القاهرة الدولى ،اليوم األحد ،ن ً
شاطا مكث ًفا لتأمين وصول وسفر الوفود الرئاسية الرسمية التى شاركت فى حفل تنصيب المشير
عبد الفتاح السيسى رئيسًا للجمهورية ،وسط تدابير أمنية مشددة وحالة من االستنفار األمنى ،لتأمين الوفود القادمة والمغادرة ،حيث انتشر
رجال العمليات الخاصة ورجال الحرس الجمهورى على طول الطريق المؤدى من وإلى المطار.
كما تم االستعانة بعدد كبير من الكالب البوليسية المدربة على كشف المفرقعات واستخدام أجهزة الكشف عن المتفجرات ،باإلضافة إلى
انتشار األكمنة المرورية الثابتة والمتحركة ،للعمل على ضبط اإليقاع األمنى داخل المطار.
وكان على رأس الحاضرين للقاهرة اليوم ولى العهد السعودى األمير سلمان بن عبد العزيز ،الذى ترأس وفد المملكة العربية السعودية
وكذلك العاهل األردنى الملك عبد هللا الثانى والملك البحرينى حمد بن عيسى آل خليفة ،وأمير الكويت الشيخ صباح األحمد الصباح وولى
عهد أبو ظبى.
كما حضر القاهرة لحضور حفل التنصيب وكيل األمين العام لألمم المتحدة ريما خلف ،والدكتور عبد اللطيف بن راشد الزيانى ،األمين
العام لمجلس التعاون الخليجى ،باإلضافة إلى وزراء خارجية تونس المنجى بن نصيب الحامدى ،ونيجيريا أمينو بشير والى ،وأنجوال
جورج شيكوتى ،والسنغال تديلى مانكور ،ونائب رئيس الوزراء وزير خارجية اليونان إيفانجليوس فينيزيلوس ،كما حضر وفد سلطنة
عمان والذى ترأسه سعد بن طارق رئيس ممثل السلطان قابوس.
ومن ضمن الوفود التى حضرت للقاهرة لحضور حفل التنصيب رئيس غينيا االستوائية اوبيانج نجوما مبساجو ،ورئيس مالى إبراهيم بو
بكر كيتا ،والنائب األول للرئيس السودانى الفريق أول بكرى حسن صالح ،والرئيس القبرصى "نيكوس أناستا سيادس" ،والرئيس
التشادى ،إدريس ديبة ،ورئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه برى ،ونائب رئيس البنك الدولى مؤيد شفيق.

وصول ممثلة األمين العام لألمم المتحدة للمشاركة فى حفل تنصيب السيسى
اليوم السابع

كﺘﺐ محمود عبد الغنى
وصلﺖ مﻄار القاهﺮة الﺪولي مﺴاﺀ الﻴﻮم الﺴﺒﺖ قادمة مﻦ بﻴﺮوت "ريﻤا خلﻒ" ،وكﻴﻞ اأمﻴﻦ العام لألمﻢ الﻤﺘﺤﺪة مﻤﺜلة عﻦ "بان كى
مﻮن" ،األمﻴﻦ العام لﺤﻀﻮر حفﻞ تﻨﺼﻴﺐ الﺮئﻴﺲ الﻤﻨﺘﺨﺐ عﺒﺪ الفﺘاح الﺴﻴﺴى والﺬى يقام غﺪًا األحﺪ بالقﺼﺮ الﺠﻤهﻮرى بالقﺒة.
كﻤا وصﻞ وفﺪ سلﻄﻨة عﻤان بﺮئاسة أسعﺪ بﻦ ﻃارق بﻦ تﻴﻤﻮر آل سعﻴﺪ مﻤﺜﻞ الﺴلﻄان قابﻮس بﻦ سعﻴﺪ سلﻄان عﻤان ويﻀﻢ الﻮفﺪ يﻮسﻒ
بﻦ علﻮى بﻦ عﺒﺪ هللا وزيﺮ الﺪولة للﺸﺌﻮن الﺨارجﻴة وعﺒﺪ الله بﻦ مﺤﻤﺪ الﺴعﺪى وزيﺮ الﺸﺌﻮن القانﻮنﻴة.
ووصﻞ أيﻀًا الﺪكﺘﻮر إياد مﺪنى أمﻴﻦ عام مﻨﻈﻤة الﺘعاون اإلسالمى وجاى نازوبا نﺪاما رئﻴﺲ مﺠلﺲ الﻨﻮاب مﻤﺜﻞ رئﻴﺲ الﺠابﻮن وعلى
كﺮتى وزيﺮ الﺨارجﻴة الﺴﻮدانى الﺬى وصﻞ القاهﺮة مﻦ ألﻤانﻴا.

وصول ممثلة أمين عام األمم المتحدة وعدة وفود دولية لحضور تنصيب السيسي

البوابة نيوز

وصلت إلى القاهرة مساء اليوم قادمة من بيروت السيدة ريما خلف؛ وكيل األمين العام لألمم المتحدة ،ممثلة عن بان كي مون؛ األمين
العام ،لحضور حفل تنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسي ،والذي يقام غ ًدا األحد ،بالقصر الجمهوري بالقبة.
كما وصل وفد سلطنة عمان برئاسة أسعد بن طارق بن تيمور آل سعيد؛ ممثل السلطان قابوس بن سعيد؛ سلطان عُمان ،ويضم الوفد
يوسف بن علوي بن عبد هللا؛ وزير الدولة للشئون الخارجية ،وعبد هللا بن محمد السعدي؛ وزير الشئون القانونية .
ووصل أيضا الدكتور إياد مدني؛ أمين عام منظمة التعان اإلسالمي ،وجاي نازوبا نداما؛ رئيس مجلس النواب؛ ممثل رئيس الجابون،
وعلي كرتي؛ وزير الخارجية السوداني الذي وصل القاهرة من ألمانيا .
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وصل إلى القاهرة مساء اليوم السبت رئيس جمهورية مالي إبراهيم بوبكر كيتا قادما ً على رأس وفد للمشاركة في إحتفاالت مصر
بتنصيب الرئيس المنتخب عبدالفتاح السيسي التي تبدأ غداً األحد.
كما وصل وفد من سلطنة عمان قادما ً على طائرة خاصة من مسقط ويضم الممثل الخاص لسلطان عمان أسعد بن طارق آل سعيد ووزير
الشؤون الخارجية يوسف بن علوى بن عبد هللا ووزير الشؤون القانونية عبد هللا بن محمد السعيدي كما وصل وفد السنغال برئاسة وزير
الخارجية مانكيور ندياي ممثالً عن الرئيس السنغالي ماكي سال ،ووصل وفد منظمة التعاون اإلسالمي برئاسة األمين العام للمنظمة إياد
أمين مدني قادما ً من جدة
وفي اإلطار نفسه ،وصلت المديرة التنفيذية للجنة األمم المتحدة اإلقتصادية واإلجتماعية لغرب آسيا " اإلسكوا " ريما خلف قادمة من
بيروت لتمثيل أمين عام األمم المتحدة ،وكان بان كي مون األمين العام لألمم المتحدة اتصل هاتفيا ً بالسيسي ليهنئه بفوزه في االنتخابات
الرئاسية معربا ً عن تمنياته أن تنعم مصر خالل الفترة المقبلة بالمزيد من اإلستقرار والتقدم والرخاء.
وقال األمين العام لألمم المتحدة إنه يتطلع لتعاون أكبر مع الدولة المصرية ،باعتبارها عضواً هاما ً ومؤثراً في األمم المتحدة ،ودعا كي
مون السيسي لحضور اجتماع الجمعية العامة لألمم المتحدة المقرر انعقاده في شهر سبتمبر (أيلول) من العام الجاري متمنيا ً أن تجمعهما
زيارة خالل أقرب وقت ممكن.
وكان مطار القاهرة تحول في الساعات الماضية لخلية نحل إلستقبال العشرات من الوفود والرؤساء والقادة للمشاركة في احتفال
التنصيب ،حيث أعلنت سلطات المطار حالة الطوارئ القصوى لتوفير التأمين الالزم للوفود القادمة وحرص رئيس الوزراء إبراهيم
محلب على إستقبال الرؤساء والقادة بينما تولى وزير الطيران المدني حسام كمال إستقبال بعض الوفود .

أسماء المشاركين في حفل تنصيب السيسي

وطن

يتوقع أن يشارك في حفل تنصيب المشير عبدالفتاح السيسي رئيسا لمصر ،األحد ،عدد من الرؤساء والزعماء ،إلى جانب رؤساء
حكومات ووزراء ،وممثلين عن منظمات دولية.
ووفق ما أعلنته السلطات المصرية وما شهده مطار القاهرة الدولي من توافد للضيوف حتى مساء السبت ،سيشهد حفل التنصيب ،الذي
يقام بقصر االتحادية الرئاسي ،قرابة  24شخصا على النحو التالي:
زعماء دول:
حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين صباح األحمد الجابر أمير الكويت محمود عباس الرئيس الفلسطيني تيودورو أوبيانج رئيس
جمهورية غينيا االستوائية إبراهيم بوبمر كيتا رئيس جمهورية مالي إدريس ديبى رئيس جمهورية تشاد حسن شيخ محمود رئيس
جمهورية الصومال إسماعيل عمر جيله الرئيس الجيبوتي
نواب رئيس ورؤساء حكومات:
األمير سلمان بن عبد العزيز ولي عهد السعودية محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي (اإلمارات) بكرى حسن صالح النائب األول
لرئيس السودان جيمس وأني إيقا نائب رئيس جنوب السودان خضير الخزاعي نائب رئيس الجمهورية العراقي سيبوسيو دالميني رئيس
وزراء سوازيالند أوجستين ناجافوان رئيس وزراء وزير خارجية ليبيريا نور الدين برهان نائب رئيس جمهورية جزر القمر وزراء
ومستشارين :عبد هللا بن زايد آل نهيان وزير الشؤون الخارجية بدولة االمارات تاضروس أدهانوم وزير خارجية أثيوبيا أسعد بن طارق
بن تيمور أل سعيد ممثال للسلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان مايو وي وزير الصناعة والتكنولوجيا المعلوماتية الصيني صالح الدين
مزوار وزير الشئون الخارجية والتعاون المغربي محمد أحمد عبد العزيز وزير الخارجية والتعاون الدولي الليبي صالح مازق البرعصي
وزير الداخلية الليبي عبد هللا بن محمد السعيدي وزير الشئون القانونية العماني منكيور ندياي وزير خارجية السنغال عثمان صالح وزير
الخارجية األريتيري يمانى جبرآب مستشار الرئيس األريتيري يوسف بن علوى وزير الشؤون الخارجية العماني فيوال أونوليري وزير
الخارجية النيجيري أورو كورا أجنداز وزير الزراعة بجمهورية توجو رايموند تشمباندا وزير التعاون الدولي والخارجية بجمهورية
الكونغو.
ممثلو منظمات وبرلمانات:
ديفيد ثورن كبير مستشاري وزير الخارجية األمريكي سينديسو نجوينيا سكرتير عام تجمع الكوميسا أدم حسن أدم وزير الشؤون
اإلسالمية والثقافية واألوقاف بجيبوتي أحمد ثابت عبد السالم مدير المراسم والعالقات الدولية بالبرلمان األفريقي بيسيل أمادا رئيس
برلمان عموم أفريقيا عز الدين محمد العوامي نائب أول رئيس المؤتمر الوطني العام الليبي محمد العربي ولد خليفة رئيس المجلس
الشعبي الوطني (البرلمان) الجزائري ريما خلف وكيل األمين العام لألمم المتحدة ممثال عن األمين العام بان كي مون إياد مدنى أمين عام
منظمة التعاون اإلسالمي عبد اللطيف بن راشد الزياني األمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد الواحد الراضي رئيس االتحاد البرلماني
الدولي.

والثالثاء الماضي ،أعلنت اللجنة العليا لالنتخابات فوز السيسي برئاسة البالد ،بعد حصوله على  %69.69من إجمالي عدد األصوات
الصحيحة في انتخابات بلغت نسبة المشاركة فيها  ،%24.24وهي النسبة التي شككت بصحتها المعارضة والمرشح الخاسر حمدين
صباحي.

