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23/01/2013
"لمعتو9 8"لعلي: كلمة "ألم3ر في قمة "لريا. حافلة بالمبا$#"!

"إلنسان3ة 8"لتنموية

'شا4 3ئ"س 'ل0"ئة 'لخ"رية 'السالم"ة 'لعالم"ة
B'لمستشا3 بالديو'A 'الم"رB IمبعوG 'الم"ن 'لعاE للشؤAB 'النسان"ة لالمم 'لمتحد; 4.عبد'لله
'لمعتوV بكلمة سمو 'م"ر 'لبال4 'لش"خ صباR 'الحمد خالP 'لجلسة 'الفتتاح"ة للقمة 'لعرب"ة 'لتنموية
Wسمو Xمثمنا حر Zمن 'مس في 'لريا PB' \3; 'لثالثة" 'لتي عقدBالجتماع"ة "'لد'B القتصا4ية'
على تخف"ف معانا; 'لشعب 'لسوI3 عبر تجديد 'لدعو; للدPB 'لمانحة للمساaمة 'لفعالة في
'لمؤتمر 'لدBلي للمانح"ن لدعم 'لوضع 'النساني للشعب 'لسوB I3'لمقر3 في 'لثالث"ن من يناير
'لجاI3 بالكويت ب0دk 'لعمل على توف"ر 'لمو'43 'لمال"ة 'لمست0دفة لمو'ج0ة 'حت"اجا\ 'الشقاء

'لسو3ي"ن.
BقاP 'لمعتوV في تصريح صحافي: 'A 'لموضوn 'لسوI3 كاA حاضر' بقو; في كلمة سمو 'الم"ر بدء'
من تعب"ر سموW عن حجم 'لمأسا; 'النسان"ة 'لتي يتعرZ ل0ا 'بناء 'لشعب 'لسوI3 'لشق"ق في
'لد'خل B'لخاB t3شد; sBأت0ا Bقسوت0ا B'ستمر'r 3لة 'لقتل B'لدما3 في حصد rالk 'الB R'B3تدم"ر
'لمدB Aمر3B' بدعو; سموW للتحرv 'لجماعي في 'sا3 ج0د B4لي لتوف"ر 'المو'P 'لالuمة B'لكو'34
'لبشرية 'لمؤaلة للتصدI لما يتعرضوA له من قتل Bتدم"ر من 'جل تخف"ف معانات0م 'النسان"ة Bصوال

'لى تجديد 4عوته للقا4; 'لعرw للمساaمة 'لفعالة في مؤتمر 'لمانح"ن.
B'ضاk 'لمعتوA'" :V 'عالA سمو 'الم"ر خالP كلمته عن 4عم 'لكويت Bتأي"دaا لمبا34; خاE4 'لحرم"ن
'لشريف"ن 'لمتمثلة في uياxy3 ;4 ماP 'لمؤسسا\ 'لتنموية 'لعرب"ة يعكس 'يماA 'لكويت باaم"ة
Zلمر'B لخطر 'لمتمثل في 'لفقر' Gمحا3بة ثالوB wا في ن0ضة 'لشعوa3B4B لمؤسسا\ 'لتنموية'
B'لج0ل مش"ر' 'لى 'A 'لكويت من 'لدPB 'لسباقة في 4عم ج0و4 'لتنم"ة من خالP مؤسسات0ا

'لخ"رية B'لتنموية 'لرسم"ة B'الaل"ة".
k43'B 3ئ"س 'ل0"ئة 'لخ"رية قائال: Bلم يفت سمو 'الم"ر 'A يتناPB في كلمته 'لظرkB 'القتصا4ية
B'لمال"ة 'لصعبة 'لتي يو'ج00ا 'بناء 'لشعب 'لفلسط"ني نت"جة 'لمما3سا\ 'السر'ئ"ل"ة 'لتعسف"ة
4Bعوته 'لسام"ة B'لكريمة لالشقاء 'لعرw للمسا3عة 'لى تقديم 'لدعم 'لالEu لالشقاء 'لفلسط"ن""ن

لتمك"ن0م من مو'ج0ة تحديا\ 'لمرحلة 'لر'aنة.
B'شا3 'لمعتوV 'لى 4عو; سمو 'الم"ر خالP كلمته 'لى ضر3B; نبذ 'I خالفا\ س"اس"ة ب"ن 'الشقاء
B'لنأI ب0ا بع"د' عن 'لعمل 'لمشترv سع"ا 'لى 'نجاحه B'ستمر'W3, مؤكد' 'a AذW 'لدعو; 'لصا4قة
تنشد 'لعمل من 'جل 3فاW 'لشعوB wتحق"ق 'مال0ا Bتطلعات0ا بع"د' عن تجا~با\ 'لس"اسة Bصر'عات0ا.
كما ثمن 'لمعتوV "تجديد سموW 'لدعو; للدPB 'لعرب"ة 'لى 'النضماE لمبا34; 'لكويت 'لخاصة بانشاء
صندVB لدعم مشا3يع 'لقطاn 'لخاX 'لصغ"ر; B'لمتوسطة في 'لوsن 'لعربي حتى يستكمل 'aد'فه
'لمرجو; بعد توف"ر ما يناaز 'لست"ن في 'لمئة من y3سماله 'لبالغ مل"اB4 I3الB 3'لتي 'س0مت ف"ه
خمس عشر; B4لة حتى 'الA مش"ر' 'لى 'A كلما\ سمو 'الم"ر في مؤتمر'\ 'لقمة ال تخلو من
'لمباB \'34'لتوص"ا\ 'لعمل"ة 'لتي تستن0ض 'ل0مم Bتدعو 'لى 'لعمل 'لجا4 من 'جل مستقبل 'فضل

للشعوw 'لعرب"ة B'السالم"ة.
Bفي س"اV مبا34'\ سمو 'الم"ر Bتوج"0اته 'لكريمة B'ستجابة 'لكويت الستضافة 'لمؤتمر 'لدBلي
للمانح"ن, لفت 'لمعتوV 'لى 'A 'ل0"ئة 'كملت 'ستعد'4'ت0ا الستضافة ملتقى 'لمنظما\ غ"ر
'لحكوم"ة يوE 29 يناير 'لجاI3, 'مال 'A يسفر aذ' 'للقاء عن "تع0د'\ B'لتز'ما\ مناسبة لتغط"ة

'حت"اجا\ 'لشعب 'لسوI3 في aذW 'لمرحلة 'لحرجة من تا3يخه".
من جانبه ثمن مدير عاE مؤسسة 'لمو'نئ 'لكويت"ة 'لش"خ 'لدكتو3 صباR جابر 'لعلي مج0و4'\ سمو
yم"ر 'لبال4 في مؤتمر 'لقمة 'لعرب"ة 'لتنموية 'القتصا4ية B'الجتماع"ة 'لذI عقد في 'لعاصمة

.Zلسعو4ية 'لريا'
BقاP 'لعلي في تصريح صحافي: 'A كلمة سمو 'ألم"ر حافلة بالمبا34'\ 'لتنموية B'النسان"ة ال س"ما
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ف"ما يتعلق بالشعب 'لسوB I3'لشعب 'لفلسط"ني.
B'عتبر 'لعلي مشرnB 'لبو3صة 'لعرب"ة 'لمشتركة yحد ayم مشا3يع 'لتكامل 'القتصاI4 'لعربي ح"ث
تمثل aذW 'لبو3صة حاضنة لجذw 'الستثما3'\ 'إلقل"م"ة B'لدBل"ة áلى مشا3يع 'لتكامل 'لعربي,
Pما Vيجا4 سوá لىá ل"ة 'الجتماع"ةBلمسؤ'B 3عد'لة 'الستثماB حريةB لشفاف"ة' Pتطمح من خالB
عرب"ة متطوB ;3~'\ كفاء; عال"ة تعمق 'لثقة في 'الستثما3'\ 'لعرب"ة BتقدE خدما\ تمويل B'ستثما3

نوع"ة ت0تم بالمسؤBل"ة 'الجتماع"ة Bتخدy Eسو'V 'لدPB 'لعرب"ة.
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