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مشاركون في معسكر العمل الشبابي الخليجي المشترك يشيدون ببرامجه وأنشطته

لقي معسكر العمل الشـــبابي اخلليجي املشترك الذي تستضيفه 
الكويت حاليا ممثلة بالهيئة العامة للشباب والرياضة، اشادة ببرامجه 
وانشطته من قبل الشباب املشـــارك والتي من شأنها توفير الفائدة 

واملتعة لهم في آن معا.
وقال الشـــاب االماراتي احمد الشامســـي (٢١ سنة) لوكالة االنباء 
الكويتيـــة (كونا) امس ان املعســـكر الذي بدأ يـــوم اجلمعة املاضي 
حتت شـــعار «أوفياء لتراثنا أقوياء بحاضرنا» ويضم اكثر من ١٠٠ 

شـــاب من خمس دول خليجية «يشمل العديد من الفعاليات الرامية 
الى توطيد عالقات املودة واالحترام بني الشباب اخلليجي فضال عن 

تبادل املعلومات عن دولنا».
واضاف الشامسي ان البرنامج الرياضي الذي اقترحه الوفد الكويتي 
ويشـــمل العاب كرتي القدم والطائرة والبليـــاردو كان مميزا وقويا 
موضحا ان تواجد العبني من هذه الدول في كل فريق ســـاهم بسرعة 

في تعرف الشباب بعضهم على بعض وازالة احلواجز بينهم.

املاضية شهدت تنفيذ مقررات 
قمـــة الكويـــت إال ان ضخامة 
املزيد من  املشروعات تتطلب 
الوقت للتنفيذ، موضحا ان قمة 
شرم الشيخ ستركز على مراحل 
التنفيـــذ وإزالة املعوقات التي 

تعترض التفعيل.
وقـــال العرابـــي ان مبادرة 
صاحب الســـمو األمير متيزت 
بالواقعيـــة نظرا ألنها مســـت 
بشـــكل كبير واقـــع االقتصاد 
العربي باإلضافة إلى مساهمتها 
بـ ٥٠٠ مليون دوالر لتفعيل هذه 
املبادرة وكذلك اململكة العربية 
بـ  التـــي تبرعت  الســـعودية 
٥٠٠ مليون دوالر أيضا، بينما 
العربي لإلمناء  قدم الصندوق 
االقتصـــادي واالجتماعي ٢٠٠ 
مليون دوالر والباقي مساهمات 

متفاوتة من الدول العربية.
وأشار إلى أن القمة ستناقش 
التي  املشـــروعات والقطاعات 
ســـيتم متويلها مـــن مبادرة 
الكويت لدعم مشروعات القطاع 
اخلاص، موضحا ان موضوعات 
التنمية االجتماعية والبشرية 
واالقتصاديـــة هي موضوعات 
القمة، وأشـــاد  مطروحة على 
العرابي بفكرة عقد قمم عربية 
نوعية ووصفها بااليجابية ألنها 
تسفر عن مشـــروعات وأفكار 
مفيدة تصب في مصلحة املواطن 

العربي.
وحـــول إمكانيـــة ان يتـــم 
طـــرح موضوعات سياســـية 
على القمة االقتصادية الثانية 
استبعد العرابي أن تكون هناك 
موضوعات مسبقة مت إعدادها 
في هذا الصدد ولكن من املمكن 
أن يتم مناقشـــة اي تطورات 
سياسية ملحة تفرض نفسها 
العربية، مشيرا  على الساحة 
إلى أن القادة العرب لهم احلرية 
في طـــرح املوضوعات امللحة 
على القمـــة، موضحا ان القمة 
االقتصادية األولى في الكويت 
ناقشـــت األوضاع في غزة الى 
الذي  جانب الشق االقتصادي 

جنحت القمة فيه متاما.

األولى، مشيرا إلى أن الكويت 
خالل تلك القمة اقترحت إنشاء 
حساب خاص لدعم املشروعات 
الصغيرة واملتوسطة بإجمالي 
ملياري دوالر مت توفير حوالي 
مليار و٣٢٠ مليون دوالر منها، 
وأشار إلى أن قمة شرم الشيخ 
ستقوم بتفعيل وتعميق مبادرة 
الكويت واصفا إياها بالعبقرية 
نظرا ملخاطبتها هموم اإلنسان 

العربي.
وقال مساعد وزير اخلارجية 
القمة  للشؤون االقتصادية ان 
الثانية  العربية االقتصاديـــة 
ستقوم مبراجعة لعملية الربط 
الكهربائي العربي والربط البرى 
باإلضافة إلى مشـــروع جديد 

خاص بالربط البحري. 
وأوضـــح العرابي ان القمة 
ســـتركز على قضايـــا تعزيز 
التنمية وزيادة التبادل التجاري 
العربي من خـــالل دعم البنية 
النقل  األساســـية في مجاالت 
البرى والبحري ودعم مشروعات 

الربط الكهربائي. 
وقال ان قمة شـــرم الشيخ 
ستقوم بالبناء على ما مت االتفاق 
عليه فـــي الكويت وســـتركز 
على تفعيل مقرراتها، موضحا 
ان العبـــرة بالتنفيـــذ وليس 
اقتراح مبادرات جديدة ال يتم 

تفعيلها. 
وأشـــار العرابـــي الـــى أن 
العربـــي لإلمناء  الصنـــدوق 
االقتصادي واالجتماعي التابع 
جلامعة الدول العربية سيكون 
معنيا بإدارة احلساب اخلاص 
مببادرة الكويت لدعم مشروعات 

القطاع اخلاص. 
وأضاف انه مت مؤخرا االتفاق 
علـــى آليات اســـتفادة القطاع 
اخلاص في الدول العربية من 
املبادرة حيث تقـــرر ان تقوم 
صناديـــق التنمية االجتماعية 
في هذه الدول بدور همزة الوصل 
بني القطاع اخلاص والصندوق 
العربـــي لإلمنـــاء االقتصادي 

واالجتماعي. 
وأشار العرابي إلى ان الفترة 

القاهرة - خديجة حمودةة
عقد مساعد وزير اخلارجية 
للشؤون االقتصادية والتعاون 
الدولي في مصر السفير محمد 
العرابي اجتماعا مع الســـفراء 
العـــرب املعتمديـــن بالقاهرة 
الترتيبات  الطالعهم على آخر 
التنظيمية واللوجستية املتعلقة 
بالقمـــة العربيـــة االقتصادية 
الثانيـــة التي تعقد في شـــرم 
التاســـع عشر من  الشيخ في 

يناير املقبل.
وقال العرابي في تصريحات 
الديبلوماســـيني  للمحرريـــن 
عقب االجتماع ان مدينة شرم 
الشيخ ستستضيف اجتماعا 
لكبار املسؤولني العرب يوم ١٦ 
يناير ثم يعقد وزراء التجارة 
والصناعة العرب اجتماعا صباح 
اليوم التالي كما يعقد في مساء 
نفس اليـــوم ١٧ يناير اجتماع 
آخر لوزراء اخلارجـــــية العرب 
لوضع اللمســـــات األخيــــرة 
على جدول األعمال والقضايا التي 

يبحثــــــها القادة العرب. 
وأضـــاف العرابـــي ان يوم 
الثامن عشر من يناير سيشهد 
عقد ثالثة منتديات أولها منتدى 
العرب والثاني  رجال األعمال 
منتـــدى الشـــباب العربي ثم 
العربية غير  منتدى املنظمات 
احلكومية وذلك بحضور األمني 
العام جلامعـــة الدول العربية 
عمرو موسى ووزير اخلارجية 
احمد ابوالغيط ووزير الصناعة 
والتجارة رشـــيد محمد رشيد 
على ان ترفع هـــذه املنتديات 

توصياتها الى القمة.
وأوضـــح العرابي ان القمة 
االقتصادية ستشـــهد مشاركة 
مسؤولني من هذه املنتديات في 
الى مشاركة  أعمالها باإلضافة 
السيدة هيلني كالرك نائب األمني 
العام لألمم املتحدة ود.محمود 
محيي الدين نائب رئيس البنك 

الدولي.
وحول جـــدول أعمال القمة 
قال العرابي انه سيتم بحث ما 
مت تنفيذه ملقررات قمة الكويت 

مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون االقتصادية اجتمع مع السفراء العرب المعتمدين إلطالعهم على ترتيبات القمة االقتصادية الثانية ١٩ يناير

العرابي: مبادرة صاحب السمو بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة مّست واقع االقتصاد العربي
نستبعد طرح موضوعات سياسية على القمة االقتصادية الثانية..  ولكن من الممكن مناقشة أي تطورات ملّحة تفرض على الساحة العربية
٣ منتديـات لرجال األعمـال والشـباب العربي 
القمـة ُتعقـد خـالل  والمنظمـات غيـر الحكوميـة 
وقمة شـرم الشـيخ سـتقوم بتفعيل وتعميـق مبادرة 
الحكومة العبقرية التي تخاطب هموم اإلنسـان العربي

السفير محمد العرابي عمرو موسىأحمد أبو الغيط
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