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*خبا& عرب"ة

تحض"ر1 للقمة 1القتصا,ية..

*لجامعة *لع$ب#ة: منت/. "*لق,ا+ *لخا)" 12 #نا#$ بال$#ا!
1لسبت: 5 يناير 2013 - 16:16

* = *

6علنت &لجامعة &لعرب/ة عن عقد منتد' "&لقطا!
&لخا=" فى &لريا; يومى 12 138 يناير
&لجاI'F فى GHاF &لتحض/ر للقمة &القتصا?ية
&لثالثة &لمقرF &نطالقKا بالمملكة &لعرب/ة

.'F21 يناير &لجا Oلسعو?ية يو&

8قاT مدير SF&?H &لدF&ساQ 8&لعالقاQ &القتصا?ية
&إلستر&ت/ج/ة بالجامعة &لعرب/ةI &لسف/ر ثامر
&لعانىI فى تصريحاQ له &ل/وO &لسبتH Iنه
س/شاF\ فى &لمنتد' &ألم/ن &لعاO لجامعة
&لدT8 &لعرب/ة &لدكتوF نب/ل &لعربىI 8عد? من

.Tألعما& TجاF8 لمسئول/ن &لحكوم//ن&

68ضاh &لعانىg6 I &لعربى س/لقى كلمة fامة 6ماO &لمنتد' تتناT8 &لوضع &القتصا?' &لعربى فى &لوقت &لحاضر 8حجم
&لتجاSF 8&الستثماQ&F &لعرب/ة &لب/ن/ة.

68شاH Fلى g6 &لمنتد'I س/شمل جلسة عمل 86لىI حوT تق//م قمتى &لكويت 8شرO &لش/خ &القتصا?يت/ن من 8جKة
نظر &لقطا! &لخا= &لعربىI 68يضا من قبل &لمسئول/ن &لحكوم//ن &لعرl 8مؤسساQ &لتمويل 8&ألمانة &لعامة لجامعة

&لدT8 &لعرب/ة.

868ضحg6 I &لجلسة &لثان/ة تتضمن جلسة حو&F ب/ن عد? من FجاT &ألعماT 8&لمسئول/ن &لعرl للخرn8 بمبا?Q&F قابلة
للتنف/ذ 8للتطب/قI 8يستفا? منKا &لمو&Gن &لعربى على g6 تموT من قبل &لقطا! &لخا= حصر&. 

8لفت &لعانىH Iلى 6نه س/تم &لترك/ز فى fذ& &لمنتد' على موضو! مKم 68ساسىf8 Iو ك/ف/ة &لعمل على تعبئة
gا قد تكوKلكن I?F&ا &لموKلعرب/ة لدي& T8لد& g6 موضحا Iن &لعربى للتنم/ةG&لقطا! &لخا= &لعربى فى خدمة &لمو& ?F&مو

معطلة لذ& نحتاn تعبئتKا مثلما عبئتKا &لدT8 &لمتقدمة.

8قاT مدير SF&?H &لدF&ساQ 8&لعالقاQ &القتصا?ية &إلستر&ت/ج/ة بالجامعة &لعرب/ةI &لسف/ر ثامر &لعانىgH I منتد' "&لقطا!
Itألحمد &لجابر &لصبا& tبه 6م/ر &لكويت &لش/خ صبا Oقد تقد gلذ' كا& v86يضا &لحديث عن &لصند T8لخا=" س/تنا&

لدعم &لمشاFيع &لصغ/رS 8&لمتوسطة.
868ضحg6 I 16 ?8لة فقط مساfمة بالصندIv8 8س/تم مناقشة مقد&F &لمبالغ &لتى تسلمت 8&لجKاQ &لتى تم Hقر&fFا

فى عد? من &لدT8 &لعرب/ة.

68شاH Fلى 6نه يعقد على fامش &لمنتد' عد? من &لفعال/اF88 Q} &لعملI ?عما لدF8 &لقطا! &لخا= فى عمل/ة
&لتنم/ة &القتصا?ية 8بر&مج &لتشغ/ل 8تعبئة &لمو&F? بالدT8 &لعرب/ة.

8نو~ &لعانىI بأنه منذ عقد &لقمة &القتصا?ية &أل8لى بالكويت I2009 8&لثان/ة فى شرO &لش/خ I2011 تصاحب fذ~ &لقمم
منتدياIQ 8من ضمنKا منتد' &لقطا! &لخا= &لعربىI &لذ' يKتم بشئوg &لقطا! &لخا= &لعربى.
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68ضاf g6 Ihنا\ F8} عمل متو&Åية ضمن جلساQ &لمنتد' ستناقش مشر8عا مKما تقدO به 6حد FجاT &ألعماT من
I?&لعرب/ة للقطا! &لخا= 8&ألفر& ?F&ا فى عمل/ة تعبئة &لموfF8?8 Iصة &لعرب/ة &لمشتركةFنشاء &لبوH Tلسعو?ية حو&
مش/ر& Hلى g6 مملكة &لبحرين عرضت &ستضافة مقر &لبوFصة &لعرب/ة &لمشتركةI 8سوh يتم &الستما! من &لقطا!

&لخا= &لعربى حوT سبل تق//م 8تطوير fذ& &لمشر8!.

.'Fلقمة &القتصا?ية 8&لتنموية بالريا; 21 يناير &لجا& S?تعر; على قا hذ& &لمنتد' سوf نتائج g6 يذكر

Sمسبق من &لجريد gÑH g8? S?بع 6' ماG 86 يعÅلسابع 8 يحظر نشر 86 تو& Oة لل/وÖلنشر محفو& v2009 جم/ع حقو ©
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