
عربية وعالمية
االثنني 3 أغسطس 2015

26
كيري: االتفاق النووي مع إيران سيجعل املنطقة أكثر أماناً

مصر وأميركا استأنفتا حوارهما اإلستراتيجي على وقع األزمات اإلقليمية

التعاون احلدودي«  »زيادة 
فيما يتعلق بليبيا.

م����ن جانبه، أك����د وزير 
اخلارجية املصري س����امح 
شكري أن احلوار االستراتيجي 
املصري � األميركي يؤسس 
لعالقات جديدة بني البلدين 
مبا يسمح بتحقيق املصالح 
املشتركة ومواجهة التحديات 
التي متر بها منطقة الشرق 
األوسط وخاصة تنامي ظاهرة 
اإلرهاب بشكل بات يهدد األمن 

واالستقرار للدولتني.
وأعتبر ان انعقاد احلوار 
االستراتيجي بني البلدين ميثل 
فرصة جادة للطرفني ملراجعة 
اجلوانب املختلفة للعالقات 
املصرية � األميركية سياسيا 

وعسكريا واقتصاديا. 

األساسية للمواطنني واملبادئ 
اخلاص����ة وحرية الصحافة 
والتعبي����ر. وفيم����ا يخص 
االتفاق الن����ووي مع إيران، 
قال كيري انه »سيجعل بال 
شك منطقة الشرق األوسط 
أكثر أمانا في حال تطبيقه«، 
موضحا »إذا مت تطبيق اتفاق 
ڤيينا بالكامل، فانه سيجعل 
مص����ر وجميع دول املنطقة 
أمانا مما كانت قبله«.  أكثر 
وتابع ان »الواليات املتحدة 
ومصر تقران بأن إيران تقوم 
بأنش����طة تزعزع االستقرار 
في املنطقة، ولذلك من املهم 
للغاي����ة ان نضمن ان يبقى 
برنامج طهران النووي سلميا 
بالكامل«. وأشار إلى انه بحث 
م����ع املس����ؤولني املصريني 

العنف والتط����رف«، معربا 
عن تقدير واشنطن الشديد 
ملا تقوم به القاهرة من جهود 

ملكافحة اإلرهاب.
وهنأ وزي����ر اخلارجية 
األميركي مصر على مشروع 
قناة السويس اجلديدة، واصفا 
إياه بأنه »إجناز كبير وعظيم 

ومشروع ضخم«.
وشدد على ان »مصر كانت 
العربي  العالم  دوما مرك����ز 
ومركز العالم بشكل حقيقي« 
قائ����ال إنن����ا ن����درك انه مع 
اختيار األوضاع االقتصادية 
الصحيحة فإن مصر ميكنها 
القوية  أن تستعيد مكانتها 
مرة أخ����رى، مؤكدا الثقة ان 
مصر لديه����ا كل ما يدعمها 
بقوة وكل ما يدعم احلقوق 

الهدف هو خلق الفوضى«.
وأض����اف: »أن حتقي����ق 
االس����تقرار هو م����ا يتطلب 
الش����جاعة.. ونحن ال نريد 
أن نقدم أي أعذار دينية ملن 
يقتلون املدنيني واألبرياء«، 
مؤك����دا ان مصر دفعت ثمنا 

باهظا ملكافحة اإلرهاب.
وتابع: »إننا جميعا على 
علم ان تنظي����م داعش هي 
مجموعة تتس����م باجلنب«، 
الفتا إل����ى أنه »عند محاولة 
بناء عملية سياس����ية يجب 
أن تكون ش����املة وأن مننح 
الفرص����ة لبناء  املواطن����ني 
دولتهم وأمتهم.كذلك حتدثنا 
عن ضرورة تدعيم العالقات 
بني مصر وواشنطن في نواح 
مختلف����ة وخاصة مناهضة 

القاهرة � وكاالت: أكد وزير 
اخلارجي����ة األميركي جون 
الدور املصري  كيري اهمية 
في حل القضاي����ا اإلقليمية 
والدولية. جاء ذلك خالل لقائه 
الرئيس املصري عبدالفتاح 
السيسي امس، عقب استئناف 
احلوار االس����تراتيجي بني 

القاهرة وواشنطن.
حيث ترأس كيري ونظيره 
املصري سامح شكري أعمال 
احلوار بعد 6 س����نوات من 

توقفه منذ عام 2009.
وجاء استئناف احلوار بني 
البلدين تتويجا لتقارب متزايد 
حققته القاهرة وواشنطن في 
األشهر األخيرة وخصوصا مع 
استئناف املساعدات العسكرية 
األميركية ملصر والبالغة 1.3 
مليار دوالر سنويا. كما جاء 
االجتماع فيما تشهد املنطقة 
العديد من األزمات اإلقليمية 
املتفاقمة، وبعد أسابيع قليلة 
من توقيع القوى ال� 6 الكبرى 

اتفاقا نوويا مع إيران.
وقد اكد وزير اخلارجية 
األميركي خالل مؤمتر صحافي 
عقده مع نظي����ره املصري 
في ختام جلس����ات اجلولة 
األولى احلوار اإلستراتيجي 
الذي عقد مبق����ر اخلارجية 
املصري����ة، رغب����ة الواليات 
املتحدة في مس����اعدة مصر 
اقتصاديا وسياسيا، قائال ان: 
»الشعب األميركي متمسك 
باألمن والرخاء االقتصادي 
للشعب املصري«، مشددا على 
ان »الصداق����ة بني بلدينا ال 
ترتكز على نوع من التفاهم 
املثالي بل على إدراك عميق 
ملصاحلنا املشتركة في مجالي 
األم����ن اإلقليم����ي ومكافحة 

اإلرهاب«.
وأعرب كيري عن ترحيب 
التي  أمي����ركا باخلط����وات 
اتخذتها احلكومة املصرية من 
أجل حتسني املناخ االقتصادي 
املزيد من  في مصر وإتاحة 

الفرص أمام رجال األعمال.
ووصف الهجمات اإلرهابية 
التي تتع����رض لها مصر ب� 
»اخلسيس����ة والوضيعة«، 
مؤك����دا ان »القي����ام بأعمال 
إرهابية لي����س له أي صلة 
بالشجاعة على اإلطالق وإمنا 

وشدد شكري على إنه ال 
يوجد صحافيون محبوسون 
في مص����ر بس����بب طبيعة 
عملهم، قائال: »ال يوجد أي من 
أولئك الصحافيني محبوسا 
بسبب أي مش����كلة متعلقة 

بحرية التعبير«.
وأشار الى ان مصر تدرك 
دور الواليات املتحدة كقوة 
دولية مؤثرة، معربا عن ثقته 
في أن اإلدارة األميركية تدرك 
أيضا دور مصر كقوة إقليمية 
ذات تأثير واسع في محيطها 
اإلقليمي والعربي واألفريقي 
واإلس����المي وعضويتها في 
حركة عدم االنحياز ودورها 
البارز ضمن مجموعة دول 

ال� 77 والصني.
األوض����اع  إن  وق����ال 

السياسية الراهنة في الشرق 
األوسط تثبت أن مصر تظل 
محور االرتكاز في املنطقة وال 
سبيل الس����تبدال هذا الدور 
بأي قوة إقليمية أخرى، األمر 
الذي يتطلب التنسيق الوثيق 
ب����ني البلدين على أس����اس 
االحت����رام املتبادل وحتقيق 
املنفعة املش����تركة. وأشار 
شكري إلى ان احلوار شمل 
الرؤى حول األزمات  تبادل 
الراهنة ف����ي املنطقة وعلى 
رأسها األوضاع في سورية 
والع����راق وليبيا، والقضية 
الفلسطينية، وجهود مكافحة 
اإلره����اب خاص����ة تنظي����م 
داعش، فضال عن قضايا نزع 
السالح وجهود منع االنتشار 

النووي.

)رويترز(  الرئيس املصري عبدالفتاح السيسي خالل مباحثاته مع  وزير اخلاريجة االمريكي جون كيري في القاهرة امس 

باحثان أميركيان: احلوار جزء من إستراتيجية 
واشنطن  لطمأنة حلفائها من»نووي إيران«

القاهرة ـ خديجة حمودة

أكد باحثان أميركيان أهمية استئناف احلوار االستراتيجي 
بني مصر واميركا بعد نحو 6 سنوات من التوقف، الفتني 
إلى أن هذه األهمية تنبع من كون احلوار يعد آلية لتبادل 

وجهات النظر بني اجلانبني حيال القضايا ذات االهتمام 
املشترك، فضال عن التطورات التي شهدها احمليط 

االقليمي في الشرق االوسط خالل السنوات األخيرة. 
 واعتبرا أن استئناف احلوار ميثل خطوة في اجتاه 

حتسني العالقات املصرية األميركية، كما يشكل جزءا 
من إستراتيجية الواليات املتحدة لطمأنة حلفائها في 

املنطقة في أعقاب االتفاق النووي اإليراني. جاء ذلك في 
دراسة للباحثني االمريكيني املعروفني اريك تريجر وايتان 
ساياج، بعنوان »استئناف احلوار االستراتيجي املصري 

األميركي«.
وقال الباحثان إن القاهرة وواشنطن يعتبران احلوار 

االستراتيجي وسيلة إلبراز االختالفات في وجهات النظر 
بينهما دون ان يؤثر ذلك سلبا على جوهر عالقاتهما 

الثنائية، مشيرين إلى أن زيارة كيري إلى القاهرة، تعكس 
رغبة البلدين في التأكيد على أن أهمية املصالح اإلقليمية 
املشتركة بينهما. ولفتت الدراسة إلى أن احمليط اإلقليمي 

في الشرق االوسط تغير بشكل كبير منذ احلوار 
االستراتيجي األخير عام 2009، حيث انهار عدد من 

الدول واستولى تنظيم »داعش« اإلرهابي على مساحتها 
في سورية والعراق تقارب مساحة بلجيكا، كما أن صعود 

إيران االقليمي أدى إلى نشوب الصراعات الطائفية في 
املنطقة، مشيرين الى ان هذه التطورات أثرت على مصر 

بشكل كبير.

القناة تستحوذ على 79.3% من اسثتمارات 2016/2015

اقتصاديون لـ »األنباء«: 100 مليار دوالر استثمارات
عربية وأجنبية لتنمية محور قناة السويس اجلديدة

تسويق مشروع القناة اجلديدة 
على ثالثة مستويات، داخليا 
للمصريني لشرح مدى االستفادة 
منها كمواطنني، وعربيا واقليميا 
لبيان مردوده����ا على املنطقة 
احمليط����ة، وكذل����ك دوليا من 
خالل الس����فارات املصرية في 
اخلارج التي يجب أن تش����رح 
للعالم تأثير القناة على الدول 
الكب����ري والنامية ودورها في 
تعزيز حركة التجارة العاملية، 
إلى أن رؤية املستثمر  مشيرا 
العربي واألجنبي جتاه مصر 
بدأت تتغير لألفضل بصورة 
كبيرة. من جهة أخرى، كشفت 
وزارة التخطي����ط واملتابع����ة 
واإلصالح اإلداري املصرية عن 
تخصيص نحو 51 مليارا و140 
مليون جنيه استثمارات عامة 
إلقليم القناة وتقدر بنحو %36.3 
من نسبة االستثمارات العامة 
نظرا لضخامة االس����تثمارات 
املخصص����ة لقناة الس����ويس 
اجلدي����دة واإلنف����اق وأعمال 

الصيانة للقناة القدمية.
وأوضحت الوزراة في خطة 
التنمية االقتصادية واالجتماعية 
للعام 2015-2016 أن استثمارات 
قناة السويس تستحوذ على 
النصيب األكبر من االستثمارات 
بنسبة تصل إلى 79.3% وتتمثل 
أهم املش����روعات في استكمال 
قناة السويس اجلديدة متهيدا 
الفتتاحها خالل الس����ادس من 
شهر أغسطس اجلاري وحفر 6 
أنفاق أسفل القناة، باإلضافة إلى 
أعمال تطوير وجتديد خطوط 
العبور والورش وإصالح السفن 
والوحدات البحرية، متوقعا أن 
يس����اهم افتتاح مشروع قناة 
السويس اجلديدة في تطوير 
املنطق����ة كمنطق����ة صناعية 
ولوجيستية عاملية، ما يتيح 

فرص عمل ألبناء احملافظة.
إقليم  أن  ال����وزارة  وبينت 
القناة يضم محافظات بورسعيد 
واإلس����ماعيلية والس����ويس 
وجنوب سيناء والشرقية حيث 
ميثل 7.9% من جملة مس����احة 
مصر، ويقط����ن به 9.6 ماليني 
نسمة منهم 6.5 ماليني نسمة 

مبحافظة الشرقية.

قرى ومنتجعات سياحية بشرم 
الشيخ، إقامة قرى ومنتجعات 
سياحية جنوب محمية نبق، 
إقامة قرى ومنتجعات سياحية 

بدهب- نويبع.
إضاف����ة إل����ى إقام����ة قرى 
ومنتجعات سياحية بنويبع 
- طاب����ا، مجم����ع صناع����ي 
للبتروكيماوي����ات باملنطق����ة 
الصناعية باملس����اعيد، مجمع 
صناع����ي للبتروكيماوي����ات 
باملنطق����ة الصناعية ش����مال 
غرب خليج السويس، مجمع 
صناع����ي للصناعات الغذائية 
باملنطقة الصناعية بالش����يخ 
زويد، مجمع صناعي ملنتجات 
األس����ماك باملنطقة الصناعية 
بالس����ويس، مجم����ع صناعي 
ملنتج����ات األس����ماك باملنطقة 
الصناعية بش����رق بور سعيد 
ومجمعا للصناعات امليكانيكية 
والكهربائية باملنطقة الصناعية 
بشمال غرب خليج السويس، 
امليكانيكية  مجمع للصناعات 
والكهربائية باملنطقة الصناعية 
ش����رق بورس����عيد، مجم����ع 
للصناع����ات التعدينية ومواد 
البناء مبنطقة ش����مال سيناء، 
التعدينية  ومجمع للصناعات 
ومواد البناء باملنطقة الصناعية 

بأبو رديس.
بدوره، شدد د.حسن احليوان 
العام ملجل����س االعمال  االمني 
املصري � االوروبي على ضرورة 

إقليم القناة س����يتضمن إقامة 
42 مشروعا ستكون مطروحة 
العربية  أم����ام االس����تثمارات 
واألجنبية ومنها 6 مشروعات 
ذات أهمية قصوى وهي: تطوير 
الس����ويس  القاهرة-  ط����رق 
-اإلس����ماعيلية– بورس����عيد 
إلى طرق حرة، وإنشاء ثالثة 
أنفاق باإلسماعيلية املار مبحور 
الس����ويس للربط بني ضفتي 
القناة »شرق وغرب«، وإنشاء 
ثالثة أنفاق جنوب بورسعيد 
أسفل قناة السويس لسهولة 
الربط واالتصال بني القطاعني 
الشرقي والغربي إلقليم القناة، 
ويربط بينها نفق سكك حديد، 
إل����ى تطوير ميناء  باإلضافة 
نويب����ع كمنطقة حرة، ومطار 

شرم الشيخ.
 كما ستتم إقامة 28 مشروعا 
آخر، ابرزه����ا: منطقة التجارة 
واللوجستي شرق بورسعيد، 
املنطقة احل����رة برفح، منطقة 
التجارة واللوجس����تي شرق 
التجارة  اإلسماعيلية، منطقة 
واللوجيس����تي ش����مال شرق 
التجارة  الس����ويس، منطق����ة 
واللوجس����تي بالعاش����ر من 
رمضان، املنطقة احلرة جنوب 
التنمية السياحية  السويس، 
والعمراني����ة للمنطق����ة ب����ني 
العريش- الشيخ زويد، التنمية 
السياحية والعمرانية للمنطقة 
بني الطور- رأس محمد، إقامة 

القاهرة ـ ناهد امام ووكاالت

أجمع خبراء اقتصاديون أن 
جناح قناة السويس اجلديدة 
املقرر افتتاحها رسميا اخلميس 
املقب����ل س����تكون عامل جذب 
لالستثمارات العربية واألجنبية، 
خاصة مع اطالق مش����روعات 
محور تنمية قناة الس����ويس 
والتي يصل عددها إلى حوالي 
42 مشروعا في مختلف املجاالت، 
مقدرين حجم االستثمارات في 
هذه املشروعات بنحو 100 مليار 
دوالر حتى عام 2023. فقد أكد 
عضو مجل����س ادارة اجلمعية 
العامة للنقل البري اللواء طيار 
عادل اخلولي أن القناة اجلديدة 
تعد حافزا لشركاء التنمية من 
الدول العربية واألجنبية على 
القيام ب����دور فعال في حتقيق 
أه����داف التنمية في مصر، من 
خالل ضخ استثمارات كبيرة 
في املشروعات القومية العمالقة 
املقبلة خاصة في محور تنمية 

القناة.
 وم����ن جانبه، ق����ال د.عبد 
املنعم السيد مدير مركز القاهرة 
للدراسات االقتصادية ان مشروع 
القناة اجلديدة يعمل على اصالح 
االضطرابات التي عاشتها مصر 
خالل األربع سنوات املاضية، 
ويس����اهم في اس����تعادة ثقة 
املس����تثمرين كاف����ة، وهو ما 
ينعك����س ايجابيا على تعزيز 
النجاح الذي حققه مؤمتر دعم 
وتنمية االقتصاد املصري بشرم 
الشيخ في مارس املاضي.واشار 
الى أن فوائ����د القناة اجلديدة 
س����تكون كبي����رة ومتعددة، 
ومنها: توطني االس����تثمارات 
وجذب رؤوس االموال العربية 
وخاصة اخلليجية واألجنبية 
الس����ماح للشركات  من خالل 
العاملية بتمويل املش����روعات 

اللوجستية.
وتوق����ع أن يبل����غ حج����م 
االستثمارات في البنية األساسية 
واإلنش����اءات املتوقعة لتنمية 
إقليم قناة السويس نحو 100 
ملي����ار دوالر حتى عام 2023. 
واوضح مدي����ر مركز القاهرة 
للدراسات االقتصادية أن تنمية 

يخت »احملروسة« يعبر باجتاه االسماعيلية استعدادا لنقل رؤساء الدول املشاركني في حفل افتتاح القناة اجلديدة 

جانب من استعدادات القوات املسلحة املصرية لتامني افتتاح قناة السويس اجلديدة امس 

القوات املسلحة أمتت استعدادات
تأمني حفل افتتاح القناة

القاهرة � أ.ش.أ: أعلنت القوات املسلحة 
املصرية عن إمتام االستعدادات واإلجراءات 
املرتبط����ة مبعاونة األجهزة األمنية بوزارة 
الداخلية في تأمني منطقة االحتفال مبشروع 
قناة السويس اجلديدة وتنظيم تدفق ووصول 
الوفود الدولية والش����خصيات املهمة التي 
حرصت على مش����اركة املصريون فرحتهم 

بهذا احلدث التاريخي.
وقالت القوات املسلحة، في بيان لها امس: 
»إنه تنفيذا لقرارات مجلس الدفاع الوطني 
الذي ترأس����ه الرئيس عبدالفتاح السيسي، 
امس االول، بش����أن مراجعة كل الترتيبات 
املتعلقة بتنظيم وتأمني االحتفال التاريخي 
لقناة السويس اجلديدة، فقد عززت القوات 
املسلحة من إجراءاتها األمنية شرق القناة 
وفرضت قوات اجليش الثاني امليداني طوقا 
أمنيا مش����ددا لتأمني محيط القناة اجلديدة 
التي ش����هدت انتش����ارا مكثفا للمجموعات 
القتالية التي مت إعدادها وجتهيزها للتعامل 
مع التهديدات والعدائيات احملتملة، كما مت 
تنظيم العديد من الكمائن الثابتة والدوريات 
املتحركة على الطرق واحملاور الرئيسية شرق 
وغرب القناتني اجلديدة والقدمية بالتعاون 
مع عناصر الشرطة املدنية لضبط العناصر 
املشتبه بها ومنع تسلل العناصر اإلجرامية 
إلى منطقة االحتفال«. وأضاف البيان: ان ذلك 
يأتي تزامنا مع قيام الدوريات املقاتلة التابعة 
للجيش الثالث امليداني بتشديد أعمال التأمني 
واحلراسة للمجرى املالحي لقناة السويس، 
ورفع درجات االستعداد لكل النقاط واألكمنة 
الثابتة واملتحركة مبناطق وس����ط وجنوب 
سيناء، ومتشيط الدروب اجلبلية واملناطق 
الصحراوية احمليطة ملنع تسرب العناصر 

اإلجرامية إلى مناطق االحتفال. 
ولفت البيان ال����ى ان القائد العام وزير 
الدفاع واالنتاج احلربى الفريق أول صدقي 
صبحي اصدر أوامر بإعداد وجتهيز املجموعات 
القتالية املدربة من أمهر مقاتلي اجليش الثالث 

امليداني ووحدات املظالت والصاعقة وقوات 
التدخل السريع لدعم عملية التأمني وإعطاء 
التلقني الكامل لهذه العناصر حول طبيعة 
املهمة وأنسب األساليب للتعامل مع املواقف 

احملتمل حدوثها لعرقلة سير االحتفال.
وقد بدأت هذه القوات في باملناطق املخططة 
للعمل كاحتياطات قريبة لدعم عناصر التأمني 

من القوات املسلحة والشرطة.
كما تشارك عناصر من القوات البحرية 
واجلوية وقوات حرس احلدود خالل عمليات 
التأمني وتنظيم طلعات املراقبة والتصوير 
اجلوي على امتداد املجرى املالحي للقناة كذلك 
عناصر الشرطة العسكرية التي تعاون في 
تأمني تدفق الوفود املشاركة وفتح احملاور 
للتحرك للوصول للمناطق التي تستضيف 

أنشطة وفعاليات االحتفال. 
كذل����ك حرصت القي����ادة العامة للقوات 
املس����لحة على املتابعة الدقيقة لتنفيذ كل 
الترتيب����ات واإلج����راءات املرتبطة بتنظيم 
االحتفالية والتأكد من تفهم جميع العناصر 
اإلدارية واملعاونة للمهام املكلفة بها، كذلك 
أعم����ال التأم����ني الطبي واإلنق����اذ واإلخالء 
الطبي  التأمني  واإلسعاف بواسطة عناصر 
ووحدات اإلس����عاف الطائ����ر ورفع درجات 
االستعداد الطبي ملستشفيات القوات املسلحة 
مبنطقة القناة الستقبال أي حاالت مرضية 
أو طارئ����ة ميكن حدوثها ونقل صورة حية 
حمليط منطقة االحتفال إلى مركز العمليات 
الرئيسي للقوات املسلحة باستخدام طائرات 
املراقبة األمنية وسيارات البث املباشر، فضال 
عن قيام عناصر من القوات املسلحة بتعزيز 
إجراءاتها األمنية برا وبحرا وجوا للتصدي 
بكل حسم ألي محاولة للتسلل عبر احلدود 
على كل االجتاهات االستراتيجية، والتعاون 
مع الشرطة املدنية لتأمني املنشآت واألهداف 
احليوية بالدولة، والتصدي ألي أعمال إجرامية 
محتملة من ش����أنها تعكير صفو املواطنني 

خالل االحتفالية.

شكري: األوضاع 
الراهنة في املنطقة 

تثبت أنه ال بديل 
للدور املصري

42 مشروعًا
في مجاالت مختلفة 

لتنمية إقليم
قناة السويس


