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 سمو األمير يتلقى رسالة من خادم الحرمين الشريفين
 مارس 80الدوحة / الديوان األميري / 

 
تلقى حضرة صاحب السموو اليويوم تومويو  
بن حمد آل ثاني أمير البالد المفدى، رسوالوة 
شفوية من أخيه خادم الحرمين اليريوفويون 
الملك سلوموان بون اوبودالولوسيوس آل سولوود 
موولووك الووموومووولووسووة الوولووربووويووة السوولوووديوووة 
اليووقوويووقووة، توواوواووو بووالوولووال ووا  األخووويووة 
الوطيدة بين البلوديون اليوقويوقويون وسوبوو 
داوومووتووا وتوولووسيووسسووا وأبوور  الوومووسوواوو وودا  

 اإل ليمية والدولية.
 

 ام بنقو الرسوالوة صواحوب السوموو األمويور 
فياو بون فورحوان بون اوبودع آل سولوود 
و ير الخارجيوة السولوودي، خوالل اسواوقوبوال 
سوومووو األموويوور الوومووفوودى لووه، فووي مووسوواووبووه 

 .بالديوان األميري صباح اليوم
 

وفي بداية المقابلة، نقو و ير الخارجية السلودي، تحيا  خادم الوحورمويون اليوريوفويون،  لوى أخويوه سوموو 
أمير البالد المفدى، وتمنياته لسموه بدوام الاوفيق والسداد ولليلب القطري بوالوموسيود مون الواوقودم 

 واال دسار.
 

ومن جانبه، حمو سمو األمير المفدى، صاحب السمو األمير فياو بن فرحان بن ابودع آل سولوود، 
تحياته ألخيه خادم الحرمين اليريفين الملك سلمان بن ابداللسيس آل سولوود، وتومونويواتوه لوه بومووفوور 

 الاحة واللافية ولليلب السلودي اليقيق بدوام الاطور والنماء.
 
 

 سمو األمير يتلقى اتصاال من ولن العهد السعودي
 مارس 92الدوحة / الديوان األميري /  

 
تلقى حضرة صاحوب السوموو اليويوم تومويو  بون 
حمد آل ثاني أمير البالد المفدى اتاواال سواتوفويوا، 
من صاحب السموو الومولوسوي األمويور موحومود بون 
سلمان بن اوبودالولوسيوس آل سولوود ولوي الولوتود 
نووا ووب ر وويوول موو وولوول الووو راء و يوور الوودفووا ، 

 بالمملسة اللربية السلودية اليقيقة.
 

جوورى خووالل االتاووال اسوواوولوورا  الوولووال ووا  
 األخوية بين البلدين وسوبوو داوموتوا وتولوسيوسسوا.

 
كما جرى اسالورا   اوالن سوموو ولوي الولوتود 

بالمملسة اللربية السلودية ان مبادرة "السلودية الخضراء" ومبادرة "اليرق األوسط األخضر"، وموا 
  تضمناه من أسمية اللمو الميارك في المنطقة لمواجتة الاحديا  البيئية الاي تمر بتا المنطقة.

 
بدوره أارب سمو األمير المفدى خالل االتاال ان دا  دولة  طر لتذه المبادرة ودا  كافة الو وتوود 

 الاي تحقق أسدافتا. 
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سمو األمير يستقبل قائد 
 القيادة المركزية األمريكية

مارس 41الدوحة | الديوان األميري |   



بلث حضرة صاحب السمو الييم تمي  بن حومود آل 
ثاني أمير البالد الوموفودى، رسوالوة خوطويوة  لوى فوخواموة 
الر يل الدكاور برس  صالح ر يل جموتووريوة الولوراق 
اليقيقة تاواوو بوالولوال وا  الوبونوا ويوة بويون الوبولوديون 

 وسبو دامتا وتطويرسا.
 

 ام بواوسولويو  الورسوالوة سولوادة اليويوم موحومود بون 
ابدالرحمن آل ثاني نا ب ر يل مو ولول الوو راء و يور 
الوخووارجوويووة، و لووك خووالل اسوواووقووبوال فووخوواموة الوور وويوول 

 . اللرا ي لسلادته اليوم بالقار ال متوري
 

الاارياايااس الااتااركاان يسااتااقااباا   اااياا  رياايااس 
 مجلس الوزراء وزير الخارجية

 مارس  92 -المساب اإلاالمي  –اسطنبول 

اساقبو فخامة الر يل رجوب طويوب أردو وان ر ويول 
جمتوريوة توركويوا اليوقويوقوة، الويووم، سولوادة اليويوم 
محمد بن ابدالرحمن آل ثوانوي نوا وب ر ويول مو ولول 

 الو راء و ير الخارجية.

وفي بداية المقابلة، نقو سلادة نا ب ر يل م لول 
الو راء و ير الخارجية، تحويوا  حضورة صواحوب السوموو 
الييم تمي  بن حومود آل ثوانوي أمويور الوبوالد الوموفودى، 
لفخواموة ر ويول جوموتووريوة توركويوا وتومونويوا  سومووه 
لليلب الاركي اليقيق باحقيق الموسيود مون الواوقودم 

 واال دسار.

من جانبه، حمو فخامة الر يل الاركي، سلوادة نوا وب 
ر يل م لل الو راء و ير الخارجية تحياته  لى حضورة 
صاحب السمو أمير البالد الموفودى، مواومونويوا لسومووه  

0202مارس   
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سمو األمير يستقب  قايد القاياادة الاماركا ياة 
 األمريكية

 مارس 11الدوحة / الديوان األميري / 
اساقبو حضرة صاحب السمو الييم تمي  بن حمود آل 
ثاني أمير البالد المفودى، بومو ولول اليويوم اوبودع بون 
جاس  بالديوان األميري صوبواح الويووم، سولوادة الو ونورال 
كينيث ماكينسي  وا ود الوقويوادة الوموركوسيوة األموريوسويوة فوي 
اليرق األوسط، والوفد المرافق له بومونواسوبوة  يوارتوتو  

 للبالد.

جرى خالل المقابلة اسالرا  اللال ا  االسواوراتويو ويوة 
بين البلدين الاديقويون وآفواق تولوسيوسسوا بواإل وافوة  لوى 

 تطورا  األو ا  في المنطقة. 

سمو األمير يشهد ختام بطاولاة قاطار تاوتاال 
 للتنس

 مارس 80الدوحة / الديوان األميري / 

شتد حضرة صاحب السمو الييم تومويو  بون حومود آل 
ثووانووي أموويوور الووبووالد الوومووفوودى خوواووام بووطووولووة  ووطوور توووتووال 

في نسخاتا الااسولوة  9891المفاوحة للانل للسيدا  
ايرة والمقاموة اولوى موالاوب مو وموا خولويوفوة الودولوي 

 للانل واالسسواش.

وتابا سمو األمير المفدي المباراة النتا ية الاي أ ويومو  
بين الالابة الاييسية بارا كفياوفا، والوالاوبوة اإلسوبوانويوة 
 اربيني مو ورو ا، والاي انات  بفو  األولى بم موااويون 

 (.١-٦، ٢-٦دون رد بوا ا أشواط )

و ام سلادة الييم جوواوان بون حومود آل ثوانوي ر ويول 
الل نة األولمبية القوطوريوة بواواوويوة الوبوطولوة الواويويوسويوة 
 بسأس البطولة، والالابة اإلسبانية بسأس المركس البوانوي.

 
حضر الخاام ادد من أصحاب السلادة الييوخ والو راء 
ومحبي ريا ة الواونول، و لوك وسوط  جوراءا  احواورا يوة 

 (.12-للحد من انايار فيروس كورونا المسا د )كوفيد

ساامااو األمااياار ياابااعاار رسااالااة إلااى الاارياايااس 
 العراقن

 مارس  91 -المساب اإلاالمي  –بغداد 

 سفاااارة دولاااة قطااار | البوسااانة والهرساااك



شووارك فووي االجوواوومووا  أصووحوواب السوومووو والووموولووالووي 
والسلادة و راء خارجية دول م لول الواولواون لودول 
الخلية اللربية، وسلادة الدكواوور نوايوح فوالح موبوارك 

 الح رف األمين اللام لم لل الالاون.

جرى خالل االجاما ، تبادل وجتا  النظر حول مسيرة 
م لل الالاون لدول الخلية اللربية، بواإل وافوة  لوى 
آخوور الوواووطووورا  اإل وولوويووموويووة والوودولوويووة، ومسوواوو وودا  

 األو ا  في المنطقة.

 اي  رييس مجلس الوزراء وزيار الاخاارجاياة 
يااجااتاامااس مااس رياايااس الاامااكااتاا  السااياااساان 
لطالبان األفاغاا اياة والاماباعاوي األمارياكان 

 للسالم فن أفغا ستان
 مارس 11 -المساب اإلاالمي  –الدوحة 

اجاما سلادة الييم محمد بن ابدالرحمون آل ثوانوي 
نا ب ر يل م لل الو راء و ير الخارجويوة، الويووم، فوي 
الدوحة ما الوموال اوبود الوغونوي بورادر ر ويول الوموسواوب 
السويواسووي لووو/طوالووبوان/ األفوغووانويووة وسوولوادة السويوود 
 لماي خلويوو  اده الوموبولووي األموريوسوي لولوسوالم فوي 

 أفغانساان.

جوورى خووالل االجوواوومووا  موونووا يووة الوومووسوواريوون األموونووي 
األفوغوانويوة  -والسياسي في المفواو وا  األفوغوانويوة 

الاي تساضيفتا الدوحة بواإل وافوة  لوى مواوابولوة آخور 
تووطووورا  اتووفوواق  حووالل السووالم فووي أفووغووانسوواووان، 

 والموا يا  ا  االسامام الميارك.

0202مارس   
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مووفوور الاوحوة والسولوادة، ولولويوولوب الوقوطوري دوام 
 الاقدم والانمية واال دسار.

جرى خالل المقابلة اسالرا  اال ا  الالاون الوبونوا وي 
بين البلدين اليقيقين، ومنا ية آخر تطورا  األو وا  

 بالمنطقة ال سيما في سوريا وليبيا.

وزراء خارجية قطار وتاركاياا وروساياا ياعاقادون 
 جلسة مباحثات مغلقة حول األزمة السورية

 مارس 11 -المساب اإلاالمي  –الدوحة 

اقد سلادة الييم محمد بن ابدالرحمن آل ثاني نوا وب 
ر يل م لل الو راء و يور الوخوارجويوة، وسولوادة السويود 
مولود جاويش أو لو و ير الخارجية بال متورية الواوركويوة 
اليقيقة، وسلادة السيد سير ي الفروف و ير خوارجويوة 
روسيا االتحاديوة الاوديوقوة، جولوسوة موبواحوبوا  موغولوقوة 

 بالدوحة اليوم ، حول األ مة السورية.

ونا ي  الو ولوسوة سوبوو الواولواون بويون الودول الوبوالي 
إلي اد حو سياسي مسادام لأل مة السوريوة، واألو وا  
اإلنسانية و يادة المساادا  ل ميا السوريويون، وتوأثويور 

/ اولوى الونوظوام الاوحوي واألو وا  12 -جا وحوة /كووفويود 
االجامااية واال ااادية واإلنسانية، واللودة الوطوواويوة 
لووالجووئوويوون والوونووا حوويوون، ومووسووافووحووة اإلرسوواب، وأو ووا  

 الملاقلين في الس ون السورية.

 اي  رياياس ماجالاس الاوزراء وزيار الاخاارجاياة 
يشارك فن اجتماا  الاماجالاس الاوزاري لادول 

 مجلس التعاون بالرياض
 مارس 12  –المساب اإلاالمي  –الريا  

 
شارك سلادة الييم محومود بون اوبودالورحومون آل ثوانوي 
نا ب ر يل م لل الوو راء و يور الوخوارجويوة، فوي أاوموال 

لولومو ولول الوو اري لودول مو ولول  112اجاما  الدورة الو
الالاون لدول الخلية اللربية الوذي انولوقود الويووم بوموقور 
 األمانة اللامة للم لل باللاصمة السلودية الريا .

 
ترأس االجاما  سلادة الدكاور ابد الولوطويوح بون راشود 
السياني و ير خارجية مملسة البحرين ر يل الدورة الحوالويوة 

 للم لل الو اري.

 سفاااارة دولاااة قطااار | البوسااانة والهرساااك



نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الـاـارةـيـة يـتـلـقـى 
 اتصاال هاتفيا من وزير الاارةية األمريكي

مارس 20 -المكتب اإلعالمي  –الدوحة   



 خارجية البوسنة والترسك، الاي تسور البالد حالياً.

جورى خووالل االجواووموا  اسوواولورا  اوال وا  الواولوواون 
 البنا ي بين البلدين.

دولة قاطار تشاارك فان جالاساة الاماجالاس 
 -التاناساياقان لاماجالاس األعاماال الاروسان 

 العربن
 مارس 12 -المساب اإلاالمي  –موسسو 

شارك  دولة  طر في جلسة الومو ولول الواونوسويوقوي 
الولوربوي، الوذي اوقود اوبور  -لم لل األامال الروسوي 

 تقنية االتاال المر ي.

مبو دولة  طر في ال لسة سلادة الييم أحومود بون 
 ناصر آل ثاني سفير دولة  طر لدى روسيا االتحادية.

حضر ال لسة وشارك فوي أاوموالوتوا سولوادة السويود 
مويوخوا ويوو بوو ودانووف نوا وب و يور الوخوارجويوة الوروسووي 
والومووبولوووي الوخوواا لولوور ويوول الوروسووي  لوى اليوورق 
األوسط، وسلادة السيد خالد محمد منفي أمين اام 
 اتحاد الغرف اللربية، وادد من سفراء الدول اللربية.

جرى خالل ال لسة اناخاب السويودة  وفويوالفوا تواتويوانوا 
ألسسندروفنا ر يسة للم لل الاونوسويوقوي لومو ولول 

اللربي، كما ت  اسالورا  شوروط  -األامال الروسي 
اللضوية في الم لل ومنا ية خطة امله للوفواورة 

9891-9899. 

وتقدم سلادة سفير دولة  طر لدى روسيا في كلموة 
بالاتنئة  لى السيدة  فويوالفوا تواتويوانوا ألوسوسونودروفونوا 
بمنواسوبوة انواوخوابوتوا ر ويوسوا لولومو ولول الواونوسويوقوي 

اللربي، مامنيا لتا الن واح  -لم لل األامال الروسي 
في تفليو امو الم لل لما فويوه الونوفوا الومواوبوادل 

 لبلدان وشلوب الدول األاضاء.

وأشار سلادة السفير  لى أن الم لل يلابر مونواوة 
ا ااادية وت ارية واسابمارية متمة للالاون اللربي 

 الروسي.
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 اي  رياياس ماجالاس الاوزراء وزيار الاخاارجاياة 
يااتاالااقااى اتصاااال هاااتاافاايااا ماان وزياار الااخااارجاايااة 

 األمريكن واألمين العام لألمم المتحدة
 مارس 89 -المساب اإلاالمي  –الدوحة 

تلقى سلادة الييم محمد بن ابدالرحمن آل ثاني، نا ب 
ر يل م لل الو راء و ير الخارجية، اليوم، اتااال ساتفيا 
من سلادة السيد أناوني بلينسن و يور خوارجويوة الوواليوا  

 الماحدة األمريسية الاديقة.

جرى خالل االتاال اسالرا  اال ا  الالاون الوبونوا وي، 
وسوبوو تولووسيوسسوا ال سوويوموا فووي الومو واال  السويواسويووة 
واال ااادية، باإل افة  لى تطورا  األو ا  فوي لويوبويوا، 
 واليمن، و يران، واللراق ب انب االناخابا  الفلسطينية.

وتمنى سلادة الييم محمد بون اوبودالورحومون آل ثوانوي، 
لسلادة و ير الخارجية األمريسي الاوفيق فوي أداء موتوام 

 منابه.

كما تلقى سلادة الييم محمد بن ابدالرحمن آل ثوانوي، 
نا ب ر يل م لل الو راء و ير الخارجية، الويووم، اتاواال 
ساتفيا من سلادة السيد أنوطوونويوو  ووتويوريوش األمويون 

 اللام لألم  الماحدة.

جرى خالل االتاال اسواولورا  اوال وا  الواولواون بويون 
دولووة  ووطوور واألموو  الووموواووحوودة، وجووتووود دولووة  ووطوور 
للمساادة في  حياء االتفاق النووي الوموو وا بويون  يوران 

 م.9812والدول السبرى في 

من جانبه رحب األمين اللام لألم  الماحدة، ببويوان  وموة 
اللال بالمملسة اللربية السلودية الاادر في الوخوامول 

 .9891من يناير 

وزير الدولة لالاشاؤون الاخاارجاياة ياجاتاماس ماس 
 ايباة رياياس ماجالاس الاوزراء وزيارة خاارجاياة 

 البوسنة والهرسك
 مارس 92 -المساب اإلاالمي  –الدوحة 

اجاما سلادة السيد سلطان بن سلود الوموريوخوي و يور 
الدولة لليؤون الخارجية، اليووم، موا سولوادة الودكواوورة 
بايرة توركوفياش نا بة ر يول مو ولول الوو راء و يورة 
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دولــة قــطــر تــلكــد مــوا ــلــة الــ ــمــل مــ  الشــركــاء 
 الدوليين إلنهاء األزمة السورية

مارس 02 -المكت  اإلعالمن  – يويورك   



كما دا   لى  رورة دا  الل نة الودسواووريوة لولووفواء 
بوالياتا، و والو   ن "سونواك حواجوة  لوى  جوراءا  بونواء 
البقة، بما في  لك حماية حقوق اإلنسوان، ومولوالو وة 

 مسألة الملاقلين بيسو ااجو".
 

وأشار   لى البويوان الوو اري الومويواورك األخويور لودولوة 
 طر وال متورية الاركيوة وروسويوا االتوحواديوة الاوادر 

مارس ال اري بالدوحة، الذي أكود اولوى  جوراءا   11في 
 بناء البقة من بين اناصر أخرى لحو األ مة السورية.

 
وفي الخاام، أكد  سلادة السفيورة اليويوخوة اولويواء 
أحمد بن سيح آل ثاني، الى أن دولة  طر سواوواصوو 
اللمو ب د لوبوحوث السوبوو الوموموسونوة بوالواولواون موا 
اليركاء الدوليين للمساسمة بيسو بنواء فوي  نوتواء 

 األ مة السورية.
 

وأكد المياركون في الحدي الى أن السوبويوو الووحويود 
للمضي  دماً إلنتاء أكبر كارثة  نسوانويوة فوي الولواور 
الحديث سو من خالل حو سياسي حوقويوقوي يواومواشوى 

. وشددوا الى أنوه 9921ما  رار م لل األمن الدولي 
ال يمسن الوصوول  لوى سوذا الوحوو  ال مون خوالل جوتود 
دولي ماوضوافور يولوسول موطوالوب اليولوب السووري 

 بالحرية والديمقراطية.
 

كما ت  اسالرا  ما خلفه صرا  اسواومور لولوقود مون 
 0السمن من دمار وملاناة  نسانية، فتونواك أكوبور مون 

ماليين سوري يلانون من انلدام األمن الغذا ي  وبوو 
بوالوموئوة مون  28/، ويولويوش  12-جا حة كورونا /كوفيد

سونووا  مون  18السوريين توحو  خوط الوفوقور. وبولود 
الارا  المدمر، أصبح  سوريوا الواوي كوانو   ا  يووم 
دولة خابة الى شفا الم ااة، حيث يووجود موا يوقورب 

 مليون سوري نا ح  سريا. 19من 
 

وأارب منظمو الحدي ان أملت  في أن يسون فرصوة 
مناسبة للدفا بات اه املية سياسية محددة تضمن 
تحقيق الحرية والديمقراطية لولويولوب السووري، موا 
الاأكيد الى الدور الحيوي والضروري السواومورار اوموو 
األم  الماحدة لاوصيو المسوااودا  اإلنسوانويوة اوبور 

 الحدود لالبية االحاياجا  الماسة الى األر .
 

دولة قطر توقس اتفاقية ماس بار اامام األمام 
المتحدة اإل ماين إل شاء مكتا  لالابار اامام 

 بالدوحة
 مارس 10 -المساب اإلاالمي  -نيويورك 

و ل  دولة  طر وبرناموة األمو  الومواوحودة اإلنوموا وي 
 اتفا ية إلنياء مساب للبرنامة في دولة  طر.

 
و ام  سلادة السفيورة اليويوخوة اولويواء أحومود بون 
سيح آل ثاني، المندوب الدا   لدولة  طر لودى األمو  
الماحدة بنيويورك، بالاو يا الى االتفا ية نويوابوة اون 
دولة  طر، فيما  ام السيد أكي  سااينر، مدير برنواموة 
األم  الماحدة اإلنما ي بالاو يا الى االتفا يوة نويوابوة 
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دولة قطر تؤكد مواصلة العم  مس الشاركااء 
 الدوليين إل هاء األزمة السورية

 مارس 98 -المساب اإلاالمي  –نيويورك 
أكد  سلادة السفيرة الييخة الياء أحومود بون سويوح 
آل ثاني، المندوب الدا   لدولة  طر لدى األم  المواوحودة، 
الى موواصولوة دولوة  وطور الولوموو بو ود لوبوحوث السوبوو 
الممسنة بالالاون ما اليركواء الودولويويون لولوموسواسوموة 

 بيسو بنّاء في  نتاء األ مة السورية.
 

جاء  لك في كلمة أدل  بتا سلادة السفيرة فوي حودي 
جانبي افارا ي نظمه بنيويورك، اال االف الوطني لوقووى 
البورة والملار ة السورية بمناسبة "الذكورى الولواشورة 
للبورة السورية"، باالشاراك ما الوفد الدا   لدولة  وطور 
لدى األم  الماحدة، والبلبا  الدا مة للواليا  الماوحودة 

 وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وتركيا و ساونيا.
وأشوار  سوولووادتووتووا  لووى أن الوذكوورى الوولوواشوورة لوولووبووورة 
السورية تذّكر اللال  باللنح الوموسواومور مونوذ اوقود مون 
السمن، وبالفظا ا الاي ال توصح الواوي ارتوسوبوتوا الونوظوام 
السوري، واللووا وب الومواورتوبوة اون الوخوسوا ور الوبويوريوة 

 المرواة.
 

واسالر   الو ا اإلنساني السارثي في سووريوا، حويوث 
سناك جيو من األطوفوال لو  يولورف  ال الاورا ، ويوواجوه 
الذين ن وا من ويال  الحرب اناتاكا  مسامرة، كما أن 

 البلد يحاو اآلن المرتبة المادنية في مؤشر الفقر.
وبالنظر  لى الو ا اإلنساني السارثي فوي سووريوا، لوفواو  
سلادتتا  لى أن دولة  طر من بين ال تا  الورا ودة فوي 
تووقووديوو  الوومووسووااوودا  اإلنسووانوويووة لوولوويوولووب السوووري 
اليقيق. كوموا جودد  الواوسام دولوة  وطور بوالوموسوؤولويوة 
القانونية واألخال ية لموسواءلوة الومواوورطويون فوي جورا و  
الووحوورب والوو وورا وو   وود اإلنسووانوويووة، و ووالوو  " ن  وومووان 
المساءلة والواواودي لو فوال  مون الولوقواب سوو الواوسام 
أخال ي وشرط للماالحة والسوالم الودا و  ومونوا توسورار 

 ال را  ".
 

وأشار  سولوادة السوفويورة اليويوخوة اولويواء أحومود بون 
سيح آل ثاني، المندوب الودا و  لودولوة  وطور لودى األمو  
الماحدة،  لى أن الفظا ا في سوريا سي األكبر توثيقاً من 
أي صرا ، بوموا فوي  لوك االسواوخودام األسووأ لوألوسولوحوة 
السيميا ية. وفي سذا السياق، نووّسو  سولوادتوتوا بوالودور 
الذي للباه دولة  طر ما  مارة ليخانيااين لامريور  ورار 
ال ملية اللامة لألم  الماحودة إلنيواء اآللويوة الودولويوة 
الوومووحووايوودة والوومووسوواووقوولووة لوولوومووسووااوودة فووي الوواووحووقوويووق 
والوموالحوقوة الوقوضووا ويوة لوألوشوخواا الوموسوؤولويون اووون 
ال را   األشود خوطوورة وفوق تاونويوح الوقوانوون الودولوي 

 المرتسبة في سوريا.
 

وأفاد  سلادتتا بأنه أصبح من الووا وح بيوسوو أكوبور، 
أن األ مة ال يمسن حلتا من خوالل الولونوح، ولوسون فوقوط 
من خالل املية سياسية بقيادة األمو  الومواوحودة، الواوي 
من شأنوتوا أن توحوقوق الوحوقووق الومويورواوة لولويولوب 

 السوري وتحفظ وحدة سوريا واساقاللتا.
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 الى االتفا ية نيابة ان األم  الماحدة.
 

يتدف المساب الوذي سويواوخوذ مون الودوحوة موقوراً لوه، 
تنسيق اللمو اإلنساني الفلال والقا   الى المبادئ 
باليراكة ما الو وتوا  الوفوااولوة الووطونويوة والودولويوة، 
وللدفا  ان حقوق المحاواجويون، ورفوا درجوة الواوأسوب 
والو اية، وتستيو الحلول المسادامة، كما سويوقووم 
بدا  متمة مساب األم  الماحدة الر يسي الماموبولوة 
في تنسيق األامال اإلنسانية اللالمويوة والولومولويوا  

 الميدانية في جميا أنحاء اللال .
 

دولااة قااطاار تااعااره عاان إدا ااتااهااا الشاادياادة 
الساااتااامااارار االعاااتاااداءات اإلسااارايااايااالاااياااة 
والنشاط االستيطا ن الماخاالاف لالاقاا اون 

 الدولن
 مارس 12 -المساب اإلاالمي  –جنيح 

 أارب  دولوة  وطور اون  دانواوتوا اليوديودة السواومورار
االاوواووداءا  اإلسوورا وويوولوويووة والوونوويوواط االسوواوويووطووانووي 
المخالح للقانون الودولوي وتوتويوئوة الوبويوئوة لوذلوك اوبور 
اووموولوويووا  الووتوودم والوواوودموويوور والووموواووادرة والوواوويووريوود 
ومحاوال  فر  تتويد مدينة القدس واالااداء الوى 
الوومووقوودسووا  اإلسووالموويووة والوومووسوويووحوويووة، وحوومووايووة 
المساوطنين اإلسرا يليويون الومواوطورفويون واسواومورار 
االااقاال  واالحا ا  الواولوسوفوي والواولوذيوب وفور  

 اللقاب ال مااي الى  طا   سة.
 

جواء  لوك فوي بويوان دولوة  وطور الوذي ألوقواه سولووادة 
السيد الي خلفان المناوري، المندوب الدا و  لودولوة 
 طر بو ونويوح، بومو ولول حوقووق اإلنسوان فوي دورتوه 
السادسة واألربلين، خالل النقاش اللوام حوول حوالوة 
حقوق االنسان في فلسطين وفي األرا وي الولوربويوة 

 المحالة األخرى.
 

وشدد سلادة السفير المناوري الى أسومويوة و وا 
حد لسياسة اإلفال  مون الولوقواب الواوي تواومواوا بوتوا 
 سرا يو و مان مسواءلوة جومويوا الوموسوؤولويون اون 

 االناتاكا  المرتسبة  د الفلسطينيين.
وأكد سلادته الى أسمية وجود البنود السوابوا  ومون 
أامال م لل حقوق اإلنسان، وأن الوموحواوال  الواوي 
تسولوى إللوغووا وه تيو ووا  سوورا ويووو )الووقووة الوقووا ومووة 
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ان دولة  طور، فويوموا  وام السويود أكويو  سواوايونور، موديور 
برنامة األم  الماحدة اإلنما ي بالاو يا اولوى االتوفوا ويوة 

 نيابة ان البرنامة.
 

وتأتي اتفا ية  نياء المساب الذي ياخذ من الدوحة مقراً 
له، في  طار  يادة فلالية برامة الانمية الممولة حسوميوا 
وتلسيس برامة الواولواون فوي مو واال  الوموو وواوا   ا  

 االسامام الميارك.
 

وسيركس المساب الى تلسيس الالواون بويون بورنواموة األمو  
الماحدة اإلنما ي وحوسووموة دولوة  وطور، لواولوسيوس أسوداف 
الانمية المسادامة الى المساووى الولوالوموي واألسوداف 
األخرى الاي يسلى البورنواموة  لوى توحوقويوقوتوا فوي مو وال 

 الانمية.
 

اتاافاااقاايااة إل شاااء مااكااتاا  لااألماام الاامااتااحاادة 
 لتنسيق الشؤون اإل سا ية فن دولة قطر

 مارس  18 -المساب اإلاالمي  -نيويورك 

و لو  دولوة  وطور واألمو  الومواوحودة اتوفوا ويوة إلنيواء 
مساب األم  الماحدة لانسويوق اليوؤون اإلنسوانويوة فوي 

 دولة  طر.
 

و ام  سلادة السفيرة الييخة الياء أحمد بن سويوح 
آل ثاني، المندوب الدا   لدولة  طر لدى األم  الومواوحودة 
بالاو يا نيابة ان دولة  طر الى االتفا ية، و ام السيد 
مووارك لوووكوووك، وكوويووو األموويوون الوولووام لووألموو  الووموواووحوودة 
لليؤون اإلنسانية ومنسق اإل اثوة الوطوار وة بوالواوو ويوا 
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وشوودد سوولووادتووه فووي تاووريووح صووحووفووي لووه، اوولووى أن 
القانون ال ديد سينطبق الى جومويوا الولوامولويون مون 
جميا ال نسيا  وفي جميا القطااا ، بما في  لوك 
اللمالة المنسلية. وأ اف: "لضمان الاطوبويوق الاوارم 
للقانون الو وديود و ولو  الوحوسووموة آلويوا   وانوونويوة 
لالسيوس الوسويوح اون الوموخوالوفوا ، وفور  اوقووبوا  
فورية، و يادة ادد السيارا  الافاييية المفاجوئوة، كوموا 
نص القانون الوى تيوسويوو لو ونوة موخواواوة لضوموان 
تطبيق القانون ال ديد، وا اراح الالديوال  بوالواويواور 
ما مخالح الوتويوئوا  الوحوسوومويوة والوخوبوراء والولوموو 

 وأصحاب اللمو". 
ونوه سلادته بارحيب مساب منظمة اللمو الودولويوة 
في  طر بدخول القانون ال ديد حيس الانوفويوذ، وأكود أن 
القانون صدر بلد دراسة شامولوة أجورتوتوا دولوة  وطور 
ومنظمة اللمو الدولية بالاياور ما خبراء موحولويويون 
ودوليين وامال وأرباب امو من مخالح الوقوطوااوا  

 اال ااادية.
 

سافاايار قااطار فان بااارياس ياتااساالام إصاادارا 
خاصا لميادالاياة بارو ا ياة بامانااساباة الاعاام 

 0202فر سا  -الثقافن قطر
 مارس 92 -المساب اإلاالمي  –باريل 

تسل  سلادة الييم الي بن جاس  آل ثوانوي، سوفويور 

دولة  طر لدى ال موتووريوة الوفورنسويوة، مون سولوادة 
السيد مارك شوارتس، ر يول وموديور اوام موؤسوسوة /
املة باريل/، نسخة مون مويودالويوة بورونوسيوة موطولويوة 
بالفضة، أصدرتتا مؤسسة /املة باريل/ بمناسوبوة 

 9898./فرنسا  -اللام البقافي / طر
 

وتندرج املية سك سذه الميدالية، الاوي سويواو   يودا  
نسخاين منتا في المسابة الوطنويوة الوفورنسويوة وفوي 
مواووحووح سووك الوولومووال  الوواوابووا لومووؤسووسووة /اووموولووة 
 -باريل/، في سياق فلاليوا  الولوام الوبوقوافوي / وطور

/، الووذي سوومووح بووموود جسووور الوواووواصووو 9898فوورنسووا 
والحوار بين اليلبين الفرنسي والقطري ر   جوا وحوة 

/، كوموا سواسو  فوي تولوسيوس الواوبوادل 12 -كورونا /كوفيد
البقافي بين دولة  طر والو وموتووريوة الوفورنسويوة اوبور 
تنظي  الفلاليا  البقافية المياوركوة. وتولود /اومولوة 
باريول/، الوموؤسوسوة الونوقوديوة الووطونويوة الوفورنسويوة 

 األ دم حيث ما ال  تمارس نياطتا حاى اليوم.
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باالحاالل( الى ارتساب المسيد من االنواوتواكوا  والو ورا و  
الخطيرة بحق أبناء اليلب الفلسطيني، وتدفلوتوا  لوى 

 تحدي القرارا  والمواثيق الدولية واالساخفاف بتا.
وأ اف "نداو الم اما الدولي  لى توحوموو مسوؤولويواتوه 
إلنتاء االحاالل اإلسرا يلي ل ميا األرا ي الفلسطينيوة 
واللربية، وحماية اليلب الفلسطيني و مان حقه في 
تقرير الماير، وااللاسام بمبدأ حو الدولايون إل واموة دولوة 

 1202فلسطينية مساقلة الى حدود الورابوا مون يوونويوو 
 وااصماتا القدس الير ية".

 
وفي خاام البيان جدد سلادة السفير المناوري مو وح 
دولووة  ووطوور الوودااوو  والووبووابوو  لوولوويوولووب الووفوولووسووطوويوونووي 

 و ضياه اللادلة حاى ينال جميا حقو ه الميرواة.
 

السفير القطري فن ألما يا ياؤكاد أن تاطاباياق 
الااحااد األد ااى لااألجااور ساايااصاا  فاان مصاالااحااة 

 العمال وعايالتهم
 مارس 90 -المساب اإلاالمي  -برلين 

أكد سلادة الييم ابدع بون موحومود آل ثوانوي، سوفويور 
دولة  طر لدى جمتورية ألمانيا االتحادية، أن  انون الحد 
األدنى لألجور سياب بيسو مباشر في صالح أكبور مون 

ألح اامو واا التت  في الخارج، لاابح دولة  وطور  188
بذلك الدولة األولى في المنطقة الواوي توطوبوق حودا أدنوى 
 وويوور تووموويوويووسي لووألجووور، فووي  طووار سوولووسوولووة اإلصووالحووا  

 الااريخية لقوانين اللمو في  طر.
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ســفــيــر قــطــر لــدج مــريــطــانــيــا يــجــتــمــ  مــ  رئــيــس 
المجموعة الـبـرلـمـانـيـة الـمـشـتـركـة مـيـن األحـزا  

 الم نية مدولة قطر
مارس 04 -المكت  اإلعالمن  –لندن   



النليمي، القا   باألامال باإلنابة بسفارة دولوة  وطور 
 لدى كرواتيا.

 
حضر الاسلي ، السيدة فيرا كاتالينياش يانسوفويواوش 
مساادة و ير الاحة، والسيد  وردان جانياش، مديور 
اليووؤون الوومووالوويووة والووموويوواووريووا  الوولووامووة فووي و ارة 
الاحة، والسيدة  يفانا جيفسوفياش، مديرة اليؤون 
اال اواواديوة والواولواون اإلنوموا وي فوي و ارة اليوؤون 
الووخوووارجوويوووة واألوروبوويوووة، واوودد مووون الوووموووسووؤولووويووون 

 السرواتيين.
 

وأثنى الماحدثون في كلمواتوتو  اولوى الودور اإلنسوانوي 
الذي تقوم به دولة  طر في شاى الومو واال  وخواصوة 

 م ال المساادا  اإلنسانية.
 

السفير العمادي يعلن تعهد قطار باتاوفايار 
 مليون دوالر لح  أزمة الكهرباء فن غ ة 52
 فبراير 92 -المساب اإلاالمي  – سة 

أالن سلادة السفير محمد اللمادي، ر يول الولو ونوة 
القطرية إلاادة  اوموار  وسة، أن دولوة  وطور تولوتود  

مليون دوالر أمريسي، لامويو ميورو   08باوفير مبلغ 
 تسويد  طا   سة بالغا  الال م لحو أ مة السترباء.

 
وأكد سلادة السفير اللمادي، خالل اجاما ٍ ت  اقده 

موا  -الوفويوديوو كوونوفورس-أمل /األربلاء/ ابر تقونويوة 
الدكاور محمود اشواويوة ر ويول الوو راء الوفولوسوطويونوي 
والسيد سفين كون فون بور سدورف ممبو االتحواد 
األوروبي لدى فلسطين، أن سذا الموبولوغ سويوخواوص 
لامديد أنابيب نقو الغا  من داخو ال انب اإلسرا يلوي، 

مولويوون  98فيما تلتد االتحاد األوروبي باوفيور موبولوغ 
 يورو الساسمال الامديدا  داخو  طا   سة.

 
من جتاه، ثمّن ر ويول الوو راء الوفولوسوطويونوي الوداو  
القطوري واألوروبوي إلتوموام الومويورو ، ميوددا اولوى 
أسمية سذا الميرو ، والذي يوتودف لونوقوو الوغوا  مون 
ال انب اإلسرا يلي لاسويد محطة توليود الوسوتوربواء فوي 

  طا   سة.
 

وأكوود أن سووذا الووموويوورو  موون شووأنووه أن يوووفوور  وودرة 
كتربا ية أالى وأن يحقق اناوظواموا لولواويوار فوي  وطوا  
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سفير قطر لدى بريطا يا ياجاتاماس ماس رياياس 
المجموعة البرلما ية المشتركة بين األحا اه 

 المعنية بدولة قطر
 مارس 91 -المساب اإلاالمي  –لندن 

اجاما سلادة السيد يوسوح بون اولوي الوخواطور سوفويور 
دولة  طر لدى المملسة الومواوحودة، موا سولوادة الونوا وب 
السويوور دايووفويوود أموويول، الوور وويول الوو ووديود لوولوومو وومووواووة 
البرلمانية المياركة بين جميا األحساب الملونويوة بودولوة 

  طر.
 

جرى خالل االجاما  اسالرا  اال ا  الالاون الوبونوا وي 
 بين البلدين.

 
وفووي  ا  السوويوواق، حضوور سوولووادة السووفوويوور اجوواوومووا  
الم مواة البرلمانية الذي اقد اليوم ابر تقنية االتاوال 
الووموور ووي بووحووضووور اوودد موون أاضوواء موو وولووسووي الوولووموووم 

 واللوردا .
 

ت  خالل االجاما  تدشين أامال الم وموواوة الومونواوخوبوة 
 حديبا.

 
وتناول سلادته، في كلماوه أموام االجواوموا ، توحوضويورا  

، 9899دولوة  ووطوور السوواووضووافووة بووطووولوة كووأس الوولووالوو  
و انون الحد األدنى لألجور في دولة  طر، ومسا و أخورى 
 ا  صلة بلمو الم مواة، كما أجاب ان اسافسوارا  
أاضاء الم مواة بيأن اللال ا  القطرية البريوطوانويوة 

 والاطورا  اإل ليمية.
 

سفارة دولة قطر تسلم أجه ة ومستالا ماات 
 طبية إلى كرواتيا

 مارس 11 -المساب اإلاالمي  –  رب 

سلم  سفارة دولة  طر لدى كرواتيوا، الودفولوة الوبوانويوة 
من األجتسة الطبية المقدمة من جملية  وطور الوخويوريوة 
 لى مسايفى الوالدة الر يسي "بياروفا" فوي الولواصوموة 
  وورب، حوويووث توو  تسوولوويوو  جووتووا يوون لووراووايووة األمووتووا  
وأطفالتن وطاوال  ماحركة لنقو األدوية ومسالسموا  

 طبية.
 

 ام باسلي  األجتوسة الوطوبويوة، السويود روموي بون موتونوا 
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  سة، ما يلني حو ميسلة السترباء جذريا.

 
وخالل االجاوموا ، نوا وش الومو واومولوون خوطوط توطوويور 
محطة توليد السترباء الوحيدة في  سة وآليا  توحوويولوتوا 

 لللمو الى الغا  كبديوٍ ان الو ود السا و.
 

سفير قطر لدى أذرباياجاان:  ساخاة ماو ادياال 
 ستكون األفض  فن التاريخ 0200قطر 
 مارس 92 -المساب اإلاالمي  -باكو 

أكد سلادة السيد فياو ابدع آل حنساب سفير دولوة 
 طر لدى جمتورية أ ربيو وان، أن الومولوفوا  الومونوافسوة 

كوانو  كولوتوا مولوفووا   9899السواوضوافوة كوأس الولوالو  
ماميسة  ال أن ملح اساضافة دولة  طر تماوا بولونواصور 
خال ة منتا االباسار في المرافق الوريوا ويوة واالسواوداموة 
والواوورابوط واإلري الوذي سويوونوواوفووا مونووتوا بوولو  الوودول 

 النامية بلد اسدال الخاام الى البطولة.
 

و ال سلادته خالل مياركاه في بورنواموة " الوسوبويور مون 
ITV الالفسيونويوة اال ربويو وانويوة:"  نونوا اولوىالريا ة" بقناة 

مواد ما نسخة لسوأس الولوالو  سواوسوون األفضوو فوي 
الااريم بيتادة الفيفا من حيث االسالداد والومويواريوا 

بووالووموئووة موونووتووا وسوويوواوومووسوون  28الواووي توو  االنوواووتوواء موون 
المي ا السروي من حضور أكوبور مون موبواراة فوي الويووم 
نظرا لاقارب المسافا  بين المالاب بواإل وافوة  لوى أن 
 وار كأس اللال  سيسون أمامت  اللديد مون الوخويوارا  
المناسبة ا اااديا ل  امة سواء في الفنادق بمخواولوح 
درجاتتا والسفن الفنود ويوة مورورا بوقوريوة الومويو ولويون 

 والم ملا  السسنية المخااة.
 

وبخاوا أسمية البطولة األكبر فوي الولوالو  لولويولوب 
القطري  ال سلادة السفير  ن سوذه سوي الومورة األولوى 
الاي يا  فيتا اساضافة كأس اللال  في الوطن اللربي 

ومنطقة اليرق األوسط وسذا األمر سو مادر اااوسا  
 وفخر لليلب القطري.

 
وأ وواف"  ن داوووة موونوواووخووب  ووطوور لوولووموويوواركووة فووي 
تافيا  أوروبوا الوموؤسولوة لوسواس الولوالو  اسولودتونوا 
جميولوا وخاووصوا أنوتوا سواوموبوو أفضوو اسواولوداد 
لوولووموونوواووخووب لووسووأس الوولووالوو  الووقووادم اوونوودمووا يووحوواووك 
بمناخبا   وية في أوروبا كما أن و و  المناخوب فوي 
نفل مو وموواوة أ ربويو وان سواوسوتو  فوي تسولويوط 
الضوء الى اللال ا  الطيبة الاي ت ما بين الوبولوديون 

 واليلبين وتست  في تلسيسسا .
 

وأو ووح سوولووادة السووفوويوور أن االسوواوولوودادا  تسوويوور 
بأفضو ما يرام و لك بيوتوادة الوفويوفوا وتوسواد توسوون 
البطولة الوحيدة الاي يا  االناتاء من مياريلتا فوي 
و   كاف حيث ت  االناتاء من تدشين أربلة مالاوب 
وبالنسبة للمللب الخوامول اسواواد الوبويو  فوقود تو  
االنواوتوواء مونووه وأصووبوح جوواسوس لوولواوودشويون وبوالونووسوبووة 
لمللبي راس ابو ابود والبمامة فمن الوموقورر أن يواو  
االناتاء منتما سذا اللام ومن ث  تدشينتما كموا أن 

 9899مللب لوسيو أكوبور اسواوادا  موونوديوال  وطور 
الذي سييتد المباراة الخاامية فسيا  االناتاء منوه 

 اللام القادم و بو افاااح البطولة بو   كاف.
 

وأشووار سوولووادتووه  لووى أن االسوواوودامووة واإلري بوولوود 
البطولة سما األولوويوة الواوي طوالوموا كوانو  وموا  الو  
 مون أولوويوا  دولوة  وطور، موو وحوا أنوه مون حويوث 
االسادامة فونن االبواوسوارا  الواوي تو  الولوموو اولويوتوا 
ساسون خارطة طريق للميواريوا الوموسواوقوبولويوة فوي 
الوودولووة وموون حوويووث اإلري فوونن الووبووطووولووة سوويوواوو  

 االسافادة منتا داخليا وخارجيا.


