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 صباح اخلالد: الكويت ستساهم بخمسني مليون دوالر من رأس ماله

ممثل سمو األمير يعلن في قمة بيروت مبادرة سامية إلنشاء صندوق لالستثمار

لقطة جماعية للقادة وكبار احلضور

أعلن ممثل صاحب السمو أمير 
دولة الكويت الشيخ صباح األحمد 
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير 
اخلارجية الشيخ صباح اخلالد 
أمس األح��د مبادرة سامية لسمو 
األمير إلنشاء صندوق لإلستثمار 
ف����ي م����ج����االت ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
واالق��ت��ص��اد ال��رق��م��ي مب��ش��ارك��ة 

القطاع اخلاص. 
وأض��اف الشيخ صباح اخلالد 
ف��ي ال��ق��م��ة ال��ع��رب��ي��ة التنموية 
واالقتصادية واالجتماعية الرابعة 
املقامة ف��ي ب��ي��روت أن رأس مال 
الصندوق يبلغ قدره 200 مليون 
دوالر أمريكي تساهم بخمسني 
مليون دوالر منه مقترحا ايكال 
مسؤولية إدارة ه��ذا الصندوق 
إل��ى ال��ص��ن��دوق ال��ع��رب��ي لالمناء 
االق��ت��ص��ادي واالج��ت��م��اع��ي ودع��ا 
ممثل صاحب السمو مؤسسات 
التمويل العربية املشتركة الى 
ال��ن��ظ��ر ف��ي اس��ت��ق��ط��اع ن��س��ب من 
ص��اف��ي ارب��اح��ه��ا السنوية لدعم 
االحتياجات املستقبلية وضمان 

استمرارية عمل الصندوق.
وق��ال ممثل صاحب السمو في 
كلمته: أود في البداية أن أنقل إليكم 
حت��ي��ات ص��اح��ب ال��س��م��و الشيخ 
صباح األحمد أمير دول��ة الكويت 
الذي حالت التزامات طارئة دون 
مشاركة سموه بهذا االجتماع، 
حيث شرفني بتمثيل سموه بهذه 
املشاركة، كما أود أن أنقل إليكم 
متنيات سموه ألعمال اجتماعاتنا 

بالنجاح والتوفيق.
وأود أن أعرب عن خالص الشكر 
وواف��ر االمتنان جلمهورية لبنان 
الشقيقة قيادًة وحكومة وشعبا، 
على ما حظينا به من كرم ضيافة 
وح��س��ن وف����ادة، متمنيا للبنان 
العزيز املزيد من األمن واالستقرار 

والرخاء.
ك��م��ا أود، أن أت��ق��دم بالشكر 
إل��ى األم��ني ال��ع��ام جلامعة ال��دول 
العربية وجهاز األمانة العامة وكل 
من ساهم في اإلع��داد والتحضير 

املميزين ألعمال قمتنا هذه.
وال يفوتني، كذلك، أن أتوجه 
بكل الشكر والتقدير لألشقاء في 
اململكة العربية السعودية على 
جهودهم اخلّيرة والبناءة خالل 

ترؤسهم ألعمال دورتنا السابقة.
كلنا ي���درك ح��ج��م التحديات 
واملخاطر التي نواجهها والتراجع 
ال����ذي ي��ش��ه��ده ع��م��ل��ن��ا امل��ش��ت��رك 
وجهودنا املتواصلة ملواجهة ذلك 
ولكننا ال��ي��وم حرصنا ف��ي نفس 
ال��وق��ت ع��ل��ى أن ت��ك��ون أول��وي��ة 

التعاون التنموي واالقتصادي 
ف��ي ص���دارة اهتماماتنا لنتمكن 
معها من حتقيق التقدم لشعوبنا 
ولتصبح ه��ذه األول��وي��ة قضية 

مستقبل ومصير ألبناء أمتنا.
لقد حتقق لنا عبر ال���دورات 
ال��س��اب��ق��ة ل��ق��م��م��ن��ا ال��ت��ن��م��وي��ة 
واالقتصادية واالجتماعية العديد 
من اإلجن���ازات التي ميكن البناء 
عليها واالن��ط��الق نحو مزيد من 
املكاسب والدعم لعملنا املشترك 
في مجاالته التنموية واالقتصادية 

واالجتماعية.
جنتمع اليوم في الدورة الرابعة 
لقمتنا التنموية واالقتصادية 
واالجتماعية بعد أن ب��دأن��ا هذا 
النهج بالتشاور والتنسيق مع 
أش��ق��ائ��ن��ا ف���ي ج��م��ه��وري��ة مصر 
العربية عام 2008 لنبلور أفكاراً 
ورؤى لهذه القمم ولتعقد القمة 
االق��ت��ص��ادي��ة األول����ى ف��ي دول��ة 
الكويت ع��ام 2009، حيث تقدم 
ص��اح��ب ال��س��م��و ال��ش��ي��خ صباح 

األحمد مببادرة إلنشاء صندوق 
للمشاريع الصغيرة على مستوى 
الوطن العربي ب��رأس م��ال قدره 
م��ل��ي��اري دوالر س��اه��م��ت ب��الدي 
بخمسمائة مليون دوالر، وساهمت 
اململكة العربية السعودية الشقيقة 
م��ش��ك��ورة ب��خ��م��س��م��ائ��ة مليون 
دوالر لتتوالى مساهمات األشقاء 
ولتصل املساهمات املتعهد بها 
مليار وثالثمائة وعشرة مليون 
دوالر أمريكي، حيث قام الصندوق 
ب��ت��م��وي��ل م���ا ي��زي��د ع���ن 7 أالف 
مشروع، موفراً ومحافظاً على 437 
أل��ف وظيفة على مستوى الوطن 
ال��ع��رب��ي، ون��ؤك��د هنا أن مبادرة 
صاحب السمو جاءت انطالقاً من 
قناعة راسخة لدى سموه بأنه كان 
ال بد لنا من التوجه إل��ى الشباب 
باعتبارهم أغلى ما منلك في أمتنا 
العربية، كما جاءت القمة الثالثة 
ف��ي اململكة العربية السعودية 
الشقيقة لتضاعف م��ن االهتمام 
واحل����رص ع��ل��ى عملنا العربي 

امل��ش��ت��رك ب��أب��ع��اده االقتصادية 
عبر مؤسساته العاملة بدعمها 
وتعزيزها من خالل مبادرة رائدة 
بزيادة رؤوس أموالها وبنسبة ال 
تقل عن اخلمسني باملائة، وزيادة 
رؤوس أم��وال الشركات العربية 
املشتركة وبنسبة ال تقل أيضاً عن 

اخلمسني باملائة.
لقد كنا ولعقود مضت نواصل 
اجتماعاتنا وعلى كل املستويات 
نبحث خاللها العديد من قضايانا 
املصيرية ولكننا كنا ف��ي نفس 
الوقت بعيدين عن مالمسة هموم 
ومشاغل أبناء أمتنا العربية األمر 
ال��ذي يدعونا اليوم في ض��وء ما 
نشهده م��ن ت��راج��ع ف��ي معدالت 
التنمية امل��س��ت��دام��ة واألوض����اع 
االقتصادية الصعبة التي تعاني 
منها ع��دد م��ن ال���دول العربية أن 
نضع في مقدمة اهتماماتنا تلك 
الهموم واملشاغل ونسعى وبكل 
اجلهد إل��ى تلبية آم��ال وتطلعات 
ش��ع��وب��ن��ا ال��ع��رب��ي��ة م���ن خ��الل 
التركيز على األس��س واملنطلقات 
االقتصادية التي تسهم في تغيير 
وحتسني أوضاعاً كانت سبباً في 
االضطراب وعدم االستقرار لعدد 
من مجتمعاتنا العربية وتهديداً 

مباشراً ملقومات أمنها.
وإننا مدعوون لتفعيل مشاريعنا 
املشتركة ودع��م البرامج التي مت 
إق��راره��ا في دورات��ن��ا السابقة في 
مجاالت السوق العربية املشتركة 
والربط الكهربائي العربي وبرامج 

األمن الغذائي واملائي واستكمال 
متطلبات االحتاد اجلمركي العربي 
وب��رام��ج دع���م التشغيل واحل��د 
م��ن البطالة واحل��د م��ن الفقر في 
ال���دول العربية إض��اف��ة لبرامج 
تطوير التعليم وحتسني مستوى 
الرعاية الصحية، وأشير باهتمام 
ه��ن��ا إل���ى ال����دور ال��رائ��د وال��ب��ن��اء 
الذي يقوم به القطاع اخلاص في 
مشاركته في قيادة قاطرة النمو 
ف��ي عاملنا العربي مب��ا ميلكه من 
ق��درات وإمكانيات فنية ومادية 
وبشرية، كما أننا مدعوون لنفسح 
املجال واسعاً لكل األفكار اخلاّلقة 
التي حتقق لنا جتاوباً وحتقيقاً 
للمصالح املشروعة ألبناء أمتنا 
العربية فبدون ذلك تبقى جهودنا 
بال طائل وطموحنا دون مستوى 

التحقيق.
وانطالقاً من اإلمي��ان املشترك 
واإلدراك ال��ت��ام ألهمية وحتمية 
املتابعة والتعامل مع التطورات 
التكنولوجية املتسارعة في عاملنا 
امل��ع��اص��ر وس��ع��ي��اً إل���ى حتقيق 
مستقبل أكثر امالً وازده��اراً ألبناء 
أمتنا العربية، فيشرفني أن أعلن 
هنا، في قمة بيروت، عن مبادرة 
سامية لصاحب السمو أمير دولة 
الكويت الشيخ ص��ب��اح األح��م��د، 
إلن��ش��اء ص��ن��دوق لإلستثمار في 
مجاالت التكنولوجيا واالقتصاد 
الرقمي ب��رأس م��ال وق��دره مائتي 
مليون دوالر أمريكي مبشاركة 
القطاع اخل��اص، حيث ستساهم 
ب���الدي بخمسني مليون دوالر، 
م��ن رأس م���ال ه���ذا ال��ص��ن��دوق، 
وه��و ما يعادل رب��ع حجمه، على 
أن يوكل إل��ى الصندوق العربي 
لإلمناء االقتصادي واالجتماعي 
م��س��ؤول��ي��ة إدارة ه���ذه امل��ب��ادرة 
التنموية، ونتطلع إلى كرمي دعمكم 
لهذه املبادرة لإلسهام في تعزيز 
االقتصاد العربي املشترك وخلق 
فرص عمل واعدة لشبابنا العربي.

ك��م��ا ن��ت��م��ن��ى ع��ل��ى ال��ب��ن��وك 
وم��ؤس��س��ات ال��ت��م��وي��ل العربية 
املشتركة النظر في استقطاع نسب 

من صافي أرباحها السنوية لدعم 
االحتياجات املستقبلية، وضمان 

استمرارية عمل هذا الصندوق.
وفي اخلتام ال يسعني، إال أن 
أجدد الشكر للجمهورية اللبنانية 
الشقيقة قيادًة وحكومًة وشعباً 
على ك��اف��ة اجل��ه��ود ال��ت��ي بذلت 
لعقد قمتنا ه��ذه، متمنياً النجاح 
والتوفيق ألعمالها ومب��ا يصب 
في خير وصالح أمتنا العربية 

العتيدة.
إعادة إعمار وتنمية

م��ن جهته ف��ق��د دع���ا الرئيس 
اللبناني ميشال ع��ون أم��س إلى 
مبادرة إع��ادة اإلعمار والتنمية 
من خالل تأسيس مصرف عربي 
ملساعدة جميع الدول والشعوب 
العربية املتضررة مبا يسهم في 
منوها االقتصادي وحتقيق اهداف 

التنمية املستدامة.

وقال عون خالل افتتاح أعمال 
ال���دورة الرابعة للقمه العربية 
التنموية االقتصادية ان استمرار 
اس��رائ��ي��ل منذ سبعة ع��ق��ود في 
اح��ت��الل االراض���ي الفلسطينية 
والعربية وعدم احترام القرارات 
الدولية من خالل تهويد القدس 
وإعالنها عاصمة لها تعتبر احد 
التحديات الرئيسية امام مسيرة 

التنمية.
واضاف ان احلروب الداخلية 
وتفشي ظاهرة اإلرهاب والتطرف 
وموجات النزوح واللجوء اثرت 
سلبا على مسيرة التنمية في 
املنطقة السيما ف��ي ال���دول التي 
ت���واج���ه حت���دي���ات اق��ت��ص��ادي��ة 
واجتماعية وامنية حيث ستستمر 
تداعياتها لسنني عديدة ما يعيق 
تنفيذ اي روزن��ام��ة اقتصادية 
واج��ت��م��اع��ي��ة لتحقيق اه���داف 

التنمية املستدامة فيها.

ودع���ا ال��رئ��ي��س ع���ون جميع 
املؤسسات والصناديق التمويلية 
ال��ع��رب��ي��ة ال����ى االج���ت���م���اع في 
ب��ي��روت خ���الل االش��ه��ر الثالثة 
املقبلة ملناقشة وب��ل��ورة اليات 
فعالة تتماشى مع هذه التحديات 

ومتطلبات إعادة اإلعمار.
وأوض����ح “أننا عملنا على 
اق��ت��راح م��ش��روع ب��ي��ان ختامي 
ي��ص��در ع��ن ال��ق��ّم��ة ح���ول ازم��ة 
ال���ن���ازح���ني وال���الج���ئ���ني ن��ظ��را 
النعكاسات هذه األزمة اخلطيرة 
على اقتصاد دولنا ومل��ا تشكله 
من مخاطر وجودية على النسيج 

االجتماعي القائم في املنطقة”.
ك��م��ا دع���ا ال��رئ��ي��س اللبناني 
املجتمع ال��دول��ي ال��ى ب��ذل جميع 
اجل��ه��و امل��م��ك��ن��ة ل���ع���ودة ام��ن��ة 
لنازحني السوريني ال��ى بلدهم 
وخاصة الى املناطق املستقرة أو 
تلك املنخفضة التوتر من دون أن 

يتم ربط ذلك باحلل السياسي.
وأكد أن انعقاد القمة بعد قرار 
األمم املتحدة ع��ام 2015 حتت 
ال��رق��م 1/70 حيث أق��رت خطة 
التنمية املستدامة لعام 2030 
وه��ذه اخلطة متثل برنامج عمل 
ألج���ل ال��ن��اس وك��وك��ب األرض 
وألج�����ل االزده���������ار” م��ن��اش��دا 
ملعاجلة جذور األزم��ات والسعي 
ال��ى محاربة الفساد والقضاء 
على الفقر والقيام باإلصالحات 

الضرورية على كل الصعد.
كما أك��د ع��ون على أهمية لم 
ال��ش��م��ل مل��واج��ه��ة ال��ت��ح��دي��ات 
أم��ام املنطقة مبينا أن “هويتنا 
وانتمائنا لن يتحقق اال من خالل 
توافقنا على قضايانا املركزية 
احمل���ق���ة وح��ق��وق��ن��ا ال��ق��وم��ي��ة 

اجلامعة”.
واق���ت���رح أن ي��ك��ون ال��ب��ي��ان 
اخل��ت��ام��ي ل��ل��ق��م��ة ح����ول أزم���ة 
ال��الج��ئ��ي��ني وال���ن���ازح���ني ن��ظ��را 
النعكاساتهما اخل��ط��ي��رة على 
اقتصاد ال���دول وم��ا تشكله من 
مخاطر على النسيج االجتماعي 

القائم في املنطقة.
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أبو الغيط: ضرورة انتشال السكان من الفقر لتجفيف منابع اإلرهاب
قال األمني العام جلامعة الدول العربية 
أح��م��د أبوالغيط أم��س إن االس���راع في 
انتشال أكبر عدد من السكان من هوة الفقر 
املدقع هو الطريق االمثل لتجفيف منابع 

االرهاب والتطرف.
وقال أبوالغيط في كلمة له في افتتاح 
اع��م��ال ال���دورة الرابعة للقمة العربية 
التنموية االقتصادية واالجتماعية ان 
ح��وال��ي 20 ف��ي املئة م��ن سكان العالم 
ال��ع��رب��ي يعيشون ف��ي اوض����اع الفقر 
م��ت��ع��دد االب���ع���اد.واض���اف ان االم��ان��ة 
ال��ع��ام��ة للجامعة اص���درت بالتعاون 
مع االمم املتحدة تقريرا ح��ول “االطار 
االستراتيجي العربي للقضاء على الفقر 

متعدد االبعاد”.
وذكر ان “سكان العالم العربي من اكثر 

سكان العالم شبابا وان��ه اذا لم يحسن 
اس��ت��غ��الل ه��ذه ال��ن��اف��ذة الدميوغرافية 
س���وف ت��ت��ح��ول ه���ذه الكتلة ال���ى ع��بء 
على االق��ت��ص��ادات وتتحول ال��ى محرك 
لالضطرابات وبيئة خصبة لشتى انواع 

التطرف الديني والسياسي”.
واشار ابو الغيط الى الدور احملوري 
للمنظومة التعليمية واالجهزة االعالمية 
في مواجهة الفكر املتطرف وفي بناء وعي 

اجتماعي حقيقي رافضا الغلو والتشدد.
واع��ت��ب��ر ان “الوقائع اث��ب��ت��ت ع��دم 
وجود تنمية متواصلة من دون مظلة من 
االستقرار واالم��ن حتصنها من ال��ردات 
العكسية واالنتكاسات لتضمن استمرار 

مسيرتها من دون انقطاع”.
ورأى أن “معدالت النمو االقتصادي 

مازالت غير كافية لتحقيق الطفرة التنموية 
املنشودة غير ان تواصلها واستمرارها 
معلق على استقرار االوض��اع السياسية 
واألمنية الذي مازلنا ندفع ثمن غيابه خالل 

االعوام املاضية”.
وقال: إن أكثر من نصف صادرات العالم 
العربي من امل��واد البترولية وتظل هناك 
احلاجة للعمل على تنويع االقتصادات 
لتحصينها من التقلبات املرتبطة باسعار 

الطاقة.
وش��دد على أهمية رأس امل��ال البشري 
لتقليص الفجوة الرئيسية التي تفصلنا عن 

تطورات االقتصاد العاملي.
وأض���اف أن “العالم ال��ع��رب��ي ي��ؤوي 
حوالي نصف الجئي وم��ش��ردي العالم” 
مبينا ان اربعة ماليني طفل سوري قد تركوا 

مدارسهم بسبب احلرب الدائرة هناك منذ 
سبع سنوات ما يؤكد ان معركة التنمية 
ف��ي العالم العربي ال جت��ري ف��ي ظ��روف 
طبيعية.وقال ان “حتديات حتقيق التنمية 
املستدامة تفرض على احلكومات العربية 

ان تضع املستقبل في حسابها”.
وع��ن منطقة التجارة احل��رة العربية 
الكبرى أعلن األمني العام للجامعة العربية 
االنتهاء من حوالي 95 في املئة من قواعد 
املنشأ التفصيلية وامل��أم��ول استكمال 

املنظومة االقتصادية التكاملية.
ورف��ض معدالت التجارة البينية بني 
الدول العربية التي ال تتجاوز 12 في املئة 
من اجمالي جتارة الدول العربية وان تظل 
املنطقة العربية هي االقل عامليا في التكامل 

االقتصادي.

صباح اخلالد يلتقي سعد احلريري 
ووزير خارجية الصومال

التقى ممثل صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح 
األحمد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية 
الشيخ صباح اخلالد صباح أمس رئيس احلكومة 
املكلف سعد الدين احلريري وذلك في قاعة قمة املؤمتر 
بالعاصمة بيروت. كما التقى ممثل صاحب السمو 

أمير البالد الشيخ صباح األحمد نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ صباح اخلالد ظهر 
أمس وزير اخلارجية بجمهورية الصومال الفيدرالية 
الشقيقة احمد عيسى عوض والوفد املرافق وذلك في 

قاعة قمة املؤمتر بالعاصمة بيروت.

الشيخ صباح اخلالد خالل لقائه سعد احلريري

الشيخ صباح اخلالد خالل قمة بيروت

الرئيس اللبناني ميشال عون واألمني العام جلامعة الدول العربية أحمد أبوالغيطالشيخ صباح اخلالد مع الرئيس اللبناني

ممثل سمو األمير يحضر مأدبة غداء
أقامها الرئيس اللبناني

حضر ممثل صاحب السمو أمير البالد الشيخ 
صباح األحمد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير 
اخلارجية الشيخ صباح اخلالد مأدبة غداء اقامها 
الرئيس العماد ميشال ع��ون رئيس اجلمهورية 

اللبنانية الشقيقة وذلك على شرف رؤساء الوفود 
املشاركة في القمة العربية التنموية االقتصادية 
واالجتماعية وذلك بقاعة قمة املؤمتر بالعاصمة 

بيروت.

م����������دع����������وون ل����ت����ف����ع����ي����ل م����ش����اري����ع����ن����ا 
امل����ش����ت����رك����ة ودع����������م ال������ب������رام������ج ال���ت���ي 
ال��س��اب��ق��ة  دورات�����ن�����ا  ف����ي  إق�����راره�����ا  مت 

ال�������ق�������ط�������اع اخل���������������اص ي��������ق��������وم ب���������دور 
رائ��������د وب�����ن�����اء مب���ش���ارك���ت���ه ف�����ي ق���ي���ادة 
ق�����اط�����رة ال����ن����م����و ف�����ي ع����امل����ن����ا ال���ع���رب���ي 

ال������رئ������ي������س ال�����ل�����ب�����ن�����ان�����ي ي�������دع�������و إل�����ى 
م�������ب�������ادرة ل����ت����أس����ي����س م�����ص�����رف ع���رب���ي 
إلع��������������������ادة اإلع������������م������������ار وال�����ت�����ن�����م�����ي�����ة


