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&لع55: 3790 | &لثلثاء 22 )نا)* 2013/ &لم$&ف+ 10 *ب)ع &ال$# 1434"ـ

&لعا"# )*ح? باستضافة &لبح*): مق* «&لب$*صة &لع*ب)ة»

0

$جF عا"# &لبال5 حض*E صاح? &لجاللة &لملB حم5 ب: ع)سى
N# خل)فةK كلمةً Hلى &لقمة &لع*ب)ة &القتصا5)ة $&لتنم$)ة

$&الجتماع)ة &لثالثة في &ل*)اP KQمO &الثن): (21 )نا)*/
كان$: &لثاني K(2013 *ح? ف)Tا «بمباE*5 *جا# &ألعما#
&لع*? مWسسي مش*$V &لب$*صة &لع*ب)ة &لمشت*كةK $&حتضا: مملكة
&لبح*): لT]& &لمش*$V &لمT/ $تخص)Z م$قع مالئ/ لمق*Y &ل*ئ)سي».

:Qكلمة في &لقمة &القتصا5)ة بال*)ا Fلعا"# )$ج&

ت*ح)? &لبح*): بـ «&لب$*صة &لع*ب)ة» )عكO &"تمامTا بتع\)\ &لتكام#
&لع*بي

&لمنامة - بنا

$جF عا"# &لبال5 حض*E صاح? &لجاللة &لملB حم5 ب: ع)سى N# خل)فة كلمةً Hلى &لقمة &لع*ب)ة $&القتصا5)ة $&لتنم$)ة $&الجتماع)ة
&لثالثةK *ح? ف)Tا «بمباE*5 *جا# &ألعما# &لع*? مWسسي مش*$V &لب$*صة &لع*ب)ة &لمشت*كةK $مبا5*تنا باحتضا: مملكة &لبح*):
لT]& &لمش*$V &لمT/ $تخص)Z م$قع مالئ/ لمق*Y &ل*ئ)سي. $)س*نا &لتأك)P 5: مبا5*تنا "]Y تعكO &"تما/ مملكة &لبح*): بتع\)\

&لتكام# &القتصا5_ &لع*بيK $ت)س)* ت5ف+ *O$W &ألم$&# $&الستثما*&^ &لع*ب)ة $&ل5$ل)ة». $"]& نZ &لكلمة:

بس/ &للF &ل*حم: &ل*ح)/

KKلمملكة &لع*ب)ة &لسع$5)ة &لشق)قة& Bسع$5 مل #N \(\ب: عب5&لع Fعب5&لل Bأل` &لع\)\ خا5/ &لح*م): &لش*)ف): &لمل&

KKصحا? &لجاللة $&لسم$ $&لفخامة $&لمعاليP E$الخ&

KKمعالي &ألم): &لعا/ لجامعة &ل5$# &لع*ب)ة

KKKFب*كات$ Fلسال/ عل)ك/ $*حمة &لل&

ن$5 في &لب5&)ة P: نعب* ع: سعا5تنا للمشا*كة في "]Y &لقمة &لمTمة ب5ع$E ك*)مة م: Pخ)نا خا5/ &لح*م): &لش*)ف): &لملB عب5&للF ب:
عب5&لع\)\ N# سعK5$ $&: نع*? ع: مشاع* &لتق5)* &لعم)+ لما حa)نا بF م: حفا$E &الستقبا# $ك*/ &لض)افة من] P: حللنا في "]& &لبل5

&لمض)اb &لشق)+.

$)س*نا P: نتق5/ بالشك* Hلى 5$لة &لك$)^ &لشق)قةK على مبا5*تTا بال5ع$H Eلى &لقمة &لع*ب)ة &لتنم$)ة &لمتخصصة &أل$لىK &لتي Pك5^
*غبتنا &لثابتة في تc$)* &لعم# &لع*بي &لمشت*KB $&نcال+ مفT$/ ج5)5 للتعا$: ب)نناK كما نP 5$: نشك* جمT$*)ة مص* &لع*ب)ة &لشق)قة
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Y[" +تحق :P َ:(متمن Kا للقمة &لثان)ةT5 مخلصة في تع\)\ &لعم# &القتصا5_ $&الجتماعي &لع*بي خال# *ئاست$Tم: ج Fعلى ما قام^ ب
&لقمة &لثالثة P"5&فTا &لنب)لة في تع\)\ P$&ص* &لعالقا^ &القتصا5)ة &لع*ب)ة في a# عال/ )سY5$ &ألم: $&لع5&لة $&لسال/K $"ي غا)ة نسعى

Hل)Tا جم)عاً $نتcلع Hلى P: ن*g نتائجTا &إل)جاب)ة.

$&لشك* ك]لB لألم): &لعا/ لجامعة &ل5$# &لع*ب)ة نب)# &لع*بي على جY5$T &لمتم)\E إل*ساء 5عائ/ &لعم# &لع*بي &لمشت*B $تنف)] ق*&*&^
&لقمت): &أل$لى $&لثان)ة.

KKصحا? &لجاللة $&لسم$ $&لفخامةP

H: مجلO &لتعا$: ل5$# &لخل)ج &لع*ب)ةK &ل]_ )عتب* ج\ء& ال )تج\P م: PمتF &لع*ب)ة $&إلسالم)ةK قcع ش$cاً كب)*&ً في مجا# &لتنم)ة
&القتصا5)ة $&الجتماع)ة من] HنشائF خال# فت*E قص)*E ل/ تتجا$\ بضعة عقK5$ $كان^ &ل*W)ة $&أل"b&5 $&لعم# &لجاN$ 5ل)ا^ &لتنف)]
&لتي &عتم5"اK عامالً مباش*&ً ساع5 مجلO &لتعا$: في بل$k &لغا)ا^ $&النجا\&^ &لمنشE5$ في &لتكام# &القتصاK_5 &ل]_ )b5T في
&لمقا/ &أل$# Hلى H)جا5 &لمسا* &لصح)ح لمستقب# &لتنم)ة &القتصا5)ة $&الجتماع)ة $تع\)\ مكانتF &ل5$ل)ة $&إلقل)م)ةK بما )ص? في

مصلحة م$&cن)F $تلب)ة cم$حاتT/ في &لتنم)ة &لشاملة $&لح)اE &لك*)مة.

ل]لB فإ: *W)ة مجلO &لتعا$: &لس)اس)ة $&القتصا5)ة &لتي &عتم5"اK $&النجا\&^ &لتنم$)ة &لتي حققTاN$ Kل)ا^ تنف)]"ا "ي &لنTج &لسل)/
Kننا &لع*بي لتع\)\ &إلنتاج)ةc$ سب)# لبناء تكام# &قتصا5_ ع*بي قائ/ على &لمصالح &لمشت*كة في$ Kg[مثا# )حت FنP g*ل]_ ن&

$تحق)+ ما تتcلع Hل)F شع$? &متنا &لع*ب)ة $NمالTا في حاض* م\5"* $مستقب# مش*+.

$في "]& &لس)ا+K فإ: &لتح5)ا^ &لتي ت$&جF مس)*E &لعم# &لتنم$_ في &ل$c: &لع*بي في &ل$ق^ &ل*&": )تع): P: تك$: ق$E 5&فعة
لتضاف* &لجT$5 $تع\)\ &لعم# &لجماعي م: Pج# H)جا5 &لحل$# &لكف)لة بتجا$\ "]Y &لتح5)ا^.

$"]& )تcل? منا P: نعم# على تع\)\ &ل5$* &لح)$_ لمنcقة &لتجا*E &لح*E &لع*ب)ة &لكب*g كإcا* عا/ للتجا*E &لب)ن)ة &لع*ب)ةK $تس*)ع
&ستكما# &لمق$ما^ &لال\مة لق)ا/ &التحا5 &لجم*كي &لع*بي $م: ث/ &لس$+ &لع*ب)ة &لمشت*كةK $ص$الً Hلى تحق)+ Pقصى 5*جا^ &لتكام#

&القتصا5_ ب): &ل5$# &لع*ب)ة.

كما عل)نا Pال نغف# ع55&ً م: &أل$ل$)ا^ &لملحة في &لمg5 &لق*)?K $منTا على سب)# &لمثا# ال &لحص* &ستكما# مش*$V &ل*بc &لكT*بائي
&لع*بيK $مخccا^ &ل*بc &لب*_ $&لبح*_K $&لمش*$عا^ &لعE5(5 &لم*تبcة بقcاعا^ &ألم: &لغ]&ئيK $&ل*عا)ة &لصح)ةK $&لcاقةK $تقن)ة

&لمعل$ما^ $&التصاال^K باإلضافة Hلى P"م)ة Pخ] &لبع5 &لب)ئي في &العتبا* في P_ عم# تنم$_.

$)c)? لنا "نا P: نن$Y بع55 م: &لخc$&^ &ال)جاب)ة &لتي ت/ &تخا]"ا في "]Y &لمجاال^K $منTا تك*)O &لعم# &لع*بي &لمشت*B ف)ما )تعل+
بمكافحة &ألم*&Q غ)* &لمع5)ة م: خال# &لمWتم* &ل5$لي ألنماc &لح)اE &لصح)ة $&ألم*&Q غ)* &لسا*)ة في &لعال/ &لع*بي $&لش*+
&أل$سKc $&ل]_ عق5 بال*)اQ مWخ*&ً ب*عا)ة ك*)مة م: Pخ)نا خا5/ &لح*م): &لش*)ف):H &[" Kلى جان? &لجT$5 &لخاصة بإعال:

&إلست*&ت)ج)ة &لع*ب)ة لتc$)* &ستخ5&ما^ &لcاقة &لمتجKE55 $&لتي س)ك$: لTا &نعكاO مباش* في تأم): &حت)اجا^ &ل5$# &لع*ب)ة م:
مصا5* &لcاقة $تن$)ع "]Y &لمصا5* $ضما: &ست5&متTا $ت$&فقTا مع معا))* &لسالمة &لب)ئ)ة.

KKصحا? &لجاللة $&لسم$ $&لفخامةP

H: &لتنم)ة &لحق)ق)ة )ج? P: تتخ] م: &إلنسا: &لع*بي مح$*&ً Pساس)اKً $م: &لتج5)5 $س)لة م: Pج# بناء &قتصا5 ع*بي مت):K في عال/
س*)ع &لتق5/ $&لتغّ)*K &ألم* &ل]_ )WكP 5"م)ة 5ع/ &لتعا$: &القتصا5_ &لع*بي بق$KE بح)n )ك$: &لقاE*c &لتي تق$5 &لعم# &لس)اسي

$&الجتماعي $&لثقافي في مختلb &لمجاال^.

$م: "ناK كا: ت*ح)بنا بمباE*5 *جا# &ألعما# &لع*? مWسسي مش*$V &لب$*صة &لع*ب)ة &لمشت*كةK $مبا5*تنا باحتضا: مملكة &لبح*):
لT]& &لمش*$V &لمT/ $تخص)Z م$قع مالئ/ لمق*Y &ل*ئ)سي.

$)س*نا &لتأك)5 على P: مبا5*تنا "]Y تعكO &"تما/ مملكة &لبح*): بتع\)\ &لتكام# &القتصا5_ &لع*بيK $ت)س)* ت5ف+ *O$W &ألم$&#
Z*ئ &لبن)ة &لال\مة إل)جا5 ف(T($ لع*بي& :c$بل5&: &ل bالستثما*&^ &لع*ب)ة $&ل5$ل)ة على &لنح$ &ل]_ )5فع عجلة &لتنم)ة في مختل&$

عم# جE5(5 ]&^ ق)مة مضافة عال)ةK &ألم* &ل]_ )مث# تح5)اً Pساس)اً

)$&جF كافة 5$# &لعال/.

كما نP 5$: نش)5 بأ"م)ة &لمباE*5 &لع*ب)ة ل5ع/ $تم$)# مشا*)ع &لقcاV &لخاZ &لصغ)*E $&لمت$سcةK &لتي ت/ &إلعال: عنTا في &لقمة

Faris


Faris


Faris


Faris


Faris


Faris




1/22/13 7:23 AM!"#$%&'(ا),+* ا !-"&.

Page 3 of 3http://www.alwasatnews.com//3790/news/print/732264/1.html

.Yلتي تص? في ]&^ &التجا&$ Kأل$لى ب5$لة &لك$)^ &لشق)قة&

$ختاماً ال )سعنا Hال P: نWك5 مج55&ً &ل5$* &ل*&ئ5 للمملكة &لع*ب)ة &لسع$5)ة &لشق)قة بق)اE5 خا5/ &لح*م): &لش*)ف): &لملB عب5&للF ب:
:P$ KE$ا &لم*جT5&ف"P لقمة& Y[" +تحق :P لىH :(لعcمت Kلتنم)ة في &ألمت): &إلسالم)ة $&لع*ب)ة& E*(سع$5 في 5ع/ مس #N \(\عب5&لع

.E5لع*ب)ة &ل$&ح& E*لبناء $&لتق5/ $5ع/ &لتكام# $&لتآ\* ب): &ألس& +(*c على E5(5جاب)ة ج(H E$cتك$: خ

.Fب*كات$ Fلسال/ عل)ك/ $*حمة &لل&$

&لمص5*: صح)فة &ل$سc &لبح*)ن)ة
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