مىاقشة أوجه التعاون االستراتيجي بيه مصر والسودان
خالل مىتدى األعمال المصري – السوداوي
عمدت خّع١ة رخالي ألععّالي ألٌّظانِٕ ٓ١٠حاد ٜألععّالي ألٌّظان ٞألٌ اٛضألٔ ٟس اٛر عادض ِآ
أع لء ألٌدّع١ة لإلضلفة إٌِ ٝدّٛعة ِٓ ألٌسى ٓ١١ِٛألٌّظن.ٓ١٠
ٚلدضُ ألٌٛفد ألٌ ٛضألٔ ٟألٌ ١د سعٛض ألٌبن٠ن -رئ١س خّع١ة رخلي ألععّلي ألٌ ٛضألٔٚ ،ٓ١١ألٌ ١د عٍٟ
أزّااد ز اآ ألٌبنساا -ٟرئاا١س ألٌدلٔااس ألٌ ااٛضألّٔ ٟدٍااس ألععّاالي ألٌّظاان ٞألٌ ااٛضألٔٚ ،ٟألٌ اا١د/
ِأِ ْٛألٌبش١ن -ٞرئ١س غنفة ألٌٕماً ٚألٌ ا١د /ف اً ِسّاد ي١ان -رئا١س ألٌرنفاة ألٌٕٙدسا١ة ٚألٌ ا١د/
أزّد عبد ألٌٍط١ف رئ١س خّع١ة شبلب ألععّلي ألٌ ٛضألٔ١ة.
ألٌ اا١د ألعسااحلع /سااعٛض ألٌبن٠اان -رئاا١س خّع١ااة رخاالي ألععّاالي ألٌ ااٛضألٔ ٓ١١أوااد عٍاا ٝأْ ِظاان
ٚألٌ ااٛضألْ ٠ن طّٙاال جاالر٠ي ٠ٛااً ودٌٚااة ٚألزاادد ٚشااعس ٚألزاادٚ ،أْ ٘ ا ٖ ألٌدٍ ااة سااحى ْٛخٍ ااة
ِفحٛزة ٌّٕللشة أٚخٗ ألٌحعل ْٚألالسحنألج١د ٓ١ ٟألٌبٍدٚ .ٓ٠أشلر إٌ ٝأٔٗ فا ٟألٌٛلاث ألٌسلضان ٛ٠خاد
ِشااان ٚعلت ألساااحنألج١د١ة ِشاااحنوة عألت أ٠ٌٛٚاااة فااا ٟألٌٛلاااث ألٌسلضااان ٌخدِاااة ألٌشاااعب ٓ١ألٌّظااانٞ
ٚألٌ ٛضألٔٚ ٟيلطة فّ١ل ٠حعٍك العِٓ ألٌرا ألئ ،ٟز١ا ٠عالٔ ٟألٌبٍادألْ ِآ ِشاى ت جحعٍاك الٌمّر،
ألٌسبٛب ألٌز٠ح١ة ،ألعع ف ٚألإلٔحلج ألٌسٛ١ألٔ.ٟ
وّل روز عٍا ٝأّ٘١اة ألٌم١الَ ّشانٚعلت ّشاحنوة ا ٓ١ألٌمطال ألٌخالص فا ٟألٌبٍاد ٓ٠إِال فا ٟشاىً
شنولت ِحخظظة أ ٚف ٟشاىً شانوة لل اة ٕ٠بثاك ِٕٙال شانولت ِحخظظاة جل عاةٚ ،جعاد ٘ا ٖ
ألٌخطٛد يطٛد عٍّ١ة ٌٍحعلِٚ ْٚفحٛزة ٌٍٕملش  ٓ١ألٌطنف.ٓ١
أٚضر ألٌ ١د /عٍ ٟأزّد ز آ ألٌبنسا ٟأْ ألٌدلٔاس ألٌ اٛضألٔ ٟزان٠ض عٍا ٝإعالضد جفع١اً ِدٍاس
ألععّلي ألٌسلٌٚ ٟألٌ  ٞولْ لد أٔشئ ِٕ  5سٕٛألت أ ٚإٔشلء ِدٍس خد٠د ل٠ ٞٛم َٛلجخلع لنألرألت
فعلٌة ٠حُ عنضٙل عٍ ٝألٌٍدٕة ألٌعٍ١ل ألٌّشاحنوة ا ٓ١ألٌبٍادٌ ٓ٠حاديً ز١از ألٌحٕف١ا ٚ .أضالف أْ ٕ٘الن
ألٌعد٠د ِٓ ألالجفلل١لت ألٌّٛلعة  ٓ١ألٌبٍدِ ٓ٠ثً ألجفلل١ة ألٌسن٠لت ألعر ع ٚألٌح ٟجُ جطب١مٙل لٌفعاً وّال
جاُ ألٌساد ٠أوثان ِآ ِاند عآ ألٌّعٛلالت ٚألٌّشالوً ألٌحا ٟجٛألخاٗ ألٌبٍادٌٚ ،ٓ٠ىآ زالْ ألٌٛلااث ألْ٢
الجخلع يطٛألت عٍّ١ة خلضد ِثً إٔشلء شنولت ِبلشند ا ٓ١ألٌمطال ألٌخالص فا ٟألٌبٍادٚ .ٓ٠أواد أْ
ألٌسىِٛة ألٌ ٛضألٔ١ة أوثان إٌسلزال ا ألِ ْ٢آ أٚ ٞلاث ِ ا ٝعٍا ٝألٌم١الَ عّاً خالض ٚجسم١اك أ٘ادألف
ٔٚحلئح ٍِّٛسة ،يلطة ٚأْ ألٌسىِٛة ألٌ ٛضألٔ١ة سحم َٛحماد ُ٠ولفاة ألٌح ا ١ٙت ٌٍدلٔاس ألٌّظان.ٞ
ٚلد للِث ألٌسىِٛاة ألٌ اٛضألٔ١ة ساً ِشاىٍة جٍّاه ألعرألضا ٟفا ٟألٌ اٛضألْ ٠ٚاحُ أل ْ٢جطب١اك زن٠اة
ألعفنألض ٚأطبر ِٓ زك ألٌّ حثّن ألٌّظن ٞأْ ٠عًّ ِٕفنضألا أِ ٚع شن٠ه.
ي ي ألٌّٕللشة ألٌّفحٛزة جُ ألٌحطنق ٌٍّٛضٛعلت ألٌحلٌ١ة:
 -1جّىٓ ألٌدلٔس ألٌّظن ّ ٞلٔدد ٚزألرد ألٌحعل ْٚألٌد ِٓ ٌٟٚرفع زظن ألسح١نألض ألٌٍس.َٛ
 -2لٌنغُ ِٓ ألٌحٛألخد ألٌمٌٍ ٞٛدٚألء ألٌّظن ٞف ٟألٌ ٛضألْ إال أْ شنولت ألعض٠ٚاة جعالِٔ ٟآ
ِشىٍة زم١م١ة ف ٟج د ً١ألٌادٚألء ز١ا أْ ٚزألرد ألٌظاسة ألٌ اٛضألٔ١ة ٠داس أْ جٛألفاك عٍاٝ
"ِنألوز ألإلجلزة"  ٟ٘ٚألٌدٙة ألٌٌّٕٙ ٛل ِٕر ألٌحظن٠ر ٌألض٠ٚة ٚألٌّ حس نألت.
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٠عحباان ِداالي ألٌ اا١لزة أزااد ألٌّداالالت ألٌٛألعاادد ٌٍحعاال ْٚاا ٓ١ألٌبٍاادٚ ٓ٠يلطااة فاا ٟألٌّٕاال ك
ألٌشّلٌ١ة لٌ ٛضألْ.
جُ ألالجفلق عٍ ٝأْ أُ٘ ألٌّشنٚعلت ألٌح٠ ٟدس ألٌحنو١ز عٍٙ١ل ف ٟألٌفحند ألٌسلٌ١ة ٘ ٛجط٠ٛن
ألٌطنق ألٌبن٠ة ألٌح ٟسح لُ٘ شىً وب١ن ف ٟجّٕ١ة زنوة ألٌحبلضي ألٌحدلر ٓ١ ٞألٌبٍد.ٓ٠
جااُ ِٕللشااة فىااند ضاانٚرد يٍااك عٌ١ااة ٌّحل عااة ِاال ٠ااحُ ألالجفاالق عٍ١ااٗ فاا ٟألخحّلعاالت رخاالي
ألععّلي ّ٠ىٓ أْ جدرج ف ِ ٟوند ألٌحفلُ٘  ٓ١ألٌبٍد.ٓ٠
جُ أللحنألذ أْ ٠حُ إطدألر ٔشند ضٚر٠ة أسابٛع١ة فاِ ٟظان ٚألٌ اٛضألْ ج اُ ولفاة ألٌفانص
ألالسحثّلر٠ة ألٌّحلزة ف ٟألٌبٍد ٓ٠لإلضلفة إٌ ٝولفة ألٌب١لٔالت ألٌحا ٟجٙاُ رخالي ألععّالي ِآ
ألٌدلٔب.ٓ١
أللحنذ ألٌدلٔس ألٌ ٛضألٔ ٟأْ ٠مٚ َٛفد ِٓ رخلي ألععّالي ألٌّظان ٓ١٠ز٠الرد إٌا ٝألٌ اٛضألْ
ف ٟإ لر ِحل عة ٔحلئح ألٌز٠لرد ألٌسلٌ١ة.
شىً ألٌدلٔس ألٌ ٛضألٌٔ ٟدٕة جٕف٠ ١ة ٌسً ِشلوً ألٌّ حثّن ٓ٠ج ُ ٚ 6زألرألت ِخحٍفة ِّل
س١ى ٌٗ ْٛجأث١ن إ٠دل  ٟعٍ ٝألٌحرٍس عٍ ٝألٌّشى ت ألٌح ٟجٛألخٗ ألٌّ حثّن ٓ٠لٌ ٛضألْ.

فٙٔ ٟل٠ة ألٌٍملء جُ ألٌحٛل١ع عٍ ِ ٝوند جفلُ٘  ٓ١خّع١ة رخلي ألععّلي ألٌّظانٚ ٓ١٠خّع١اة رخالي
ألععّلي ألٌ ٛضألٔ.ٓ١١

