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 سمو األمير يشارك    الجلسة النقاشية لمنتدى سانت بطرسبورغ االقتلا ف الدول 
 يونيو 40/ الديوان األميري /  الدوحة

 
شارك حضرة صاحب السمو الشيخ تممميمن  م  
حمد آل ثاني أمير البالد المممىمدفي امي الم م مسمة 
المماممةمماشمميممة مممممم  أتمممممال مممامم ممدف  ممانمم  

 (SPIEF 2421) طر بورغ االق صادي الدولميي 
تبر تةاية االتصمال المممربمي  مممشمارةمة ام ماممة 
الربيس االديمير  وتي  ربيس رو يا االتحاديمةي 
ومعالي السيد  با  يان ةمورتمس مسم مشمار 

 جمهورية الامسا.
 

وأومح  مو األمير المىدف خالل ال م مسمة أن 
دولة قطر م  أةبر المسم مرمممريم  األجمانمب امي 
 ٣١رو يا  ا  رمارات م اوتة تصل ألةمرمر مم  

م يار دوالري م ط معما  ممموى ملمع مضماتمىم مهما 
مسم مةمبمالي وممثةمدا ثمةممة قمطمر امي االقم مصمماد 

الرو يي ةما أشار  موى ملع أن السياحة الم بادلة  ي  المبم مديم  تضماتمىم  خمالل السمامة المرمةمااميمة المةمطمريمة 
 .٨١٣٢الرو ية المش رةة تةب ةأس العالن 

 
واي م ال مس ةبل الطاقة أومح  موى أن قطر ت عب دورا ةبيرا اي توزيع الغاز اي أنحاء العالمن وتسم مرمممر 

ي وأن قمطمر ٨١٨٢امي المممابمة ممع تما   ٠١ايه ا  رمارات م مةي مشيرا ملع أن من اجها م  الغاز  يزيد  مامسمبمة 
ت عاون مع شرةات تالمية اي الطاقة  ما ايها شرةة رو اى ي ممبميماما  ممموى أن قمطمر  م مسم مضميم  امي 
األشهر الةادمة مثتمرا ل دول المصدرة ل غاز لبحث مس  دات الطاقة الاظيمىمة والم معماون امي مماا الممم مالي 
وأومح  مو األمير المىدف أن مسثولية قطر ةبيرة ت اى البيئة ةدولة تع مد ت ع الغاز والمطماقمةي ولماا ةمانم  

 الرةيزة الرا عة م  رةابز رؤية قطر الوطاية ت ع ق  البيئة وحماي ها.
 

وايما ي ص تبادل ال برات  ي  قطر ورو يا اي الم ال الريامي  ي   موى أن رو يا ومع  ممعمايميمر تمالميمة 
ي مشيدا  ى ح رو يا حياها جميع أ وا ها ل ممامظممميم  المةمطمريميم  ٨١٣٢اي تاظيمها الااجح لبطولة ةأس العالن 

العام ي  اي ال  اة الع يا ل مشاريع واإلرث ل بادل ال برات مع نظرابهن الروسي مثةدا  موى ا  عداد قمطمر 
ي وأن اإلنشاءات والباع ال ح ية الم ع ةة  البطولة لن ت أثمر  م مابمحمة ٨١٨٨الكامل ال  ضااة  طولة ةأس العالن 

وم ةدمي  ت ع موتد اال  ضااة  ساة ونص  مشيرا ملع أن قطر   س ضي   مطمولمة تمر ميمة امي  ٣١-ةوايد
 نوامبر الةاد  ومي  مرا ة ت ر ة قبل  طولة ةأس العالن.

 
ي أشار ملع أن دوال ةريرة تأثرت  هاى ٣١-واي ما ي ع ق  رؤية  مو األمير المىدف حول العالن ما  عد جابحة ةوايد

ال ابحة اق صاديا  ياما ا  طات  اق صاديات دول أخرف أن ت عامل معهاي مبياا أن قطر  كل ا ر ا  مطماتم  
 ىضل قوة اق صادما وخبراتها اي ال عامل مع ماا الو اءي ماوما  موى  ال عاون الدولي اي صااتة ال ةماحمات 
وتوزيعهاي ةما دتا ملع مرورة تسهيل وصول ال ةاحات ملع ةل أنحاء العالمن مم  أجمل المةمضماء تم مع الم مابمحمةي 
مشيرا ملع أن العالن  يعود ملع طبيع ه ةما ةان قبل ال ابحة لك   عد أن أخا خبرة اي ال عامل مع أي شميء 

 مس ةبال.
 
 

 سمو األمير يفتتح منتدى قطر االقتلا ف بالت اون مع بلومبيرغ
 يونيو 21/ الديوان األميري /  الدوحة

 
ألةع حضرة صاحب السمو الشيخ تمين    حمد آل ثاني أمير البالد المىدفي مسماء الميمو  ةم مممة امي الم م مسمة 
االا  احية لم"ما دف قطر االق صادي  ال عاون مع   ومبيرغ"ي الاي يعةد تمحم  المرتمايمة المكمريمممة لسممموى تمحم  

 شعار " آااق جديدة ل غد".
 

 وايما ي ي نص الك مة:
 

 المسميمدات والمسمادةي
 

 يسعدني أن أرحب  كن جميعاً اي ما دف قطر االق صادي الاي يعةد  ال عاون مع   ومبيرغ والاي يمرل 

 المجلة الشهرية

 أبرز األخبار عس:

 ولة قطر  

 ولة قطر واألمم المتحدة  

 ولة قطر وال الم  

 

21ال د    
 يونيو
2421 

تحتوف هذه المجلتة عتلت  
متتتلتتتختتتخ ألبتتترز األختتتبتتتار 
التترستتمتتيتتة اللتتا رة عتتس 
المؤسستال التحتكتومتيتة 
 الرسمية     ولة قطر.

 بيانال السفارة:

 سفتتتارة  ولتتتة قطتتتر
 البوسنتتة والهرستتك
 02 ايانل  إبراهيم بيغا 

 ستتراييفو  02222
 +210 22 85 81 22هاتف: 
 +210 22 02 82 82 اكر: 

بريد الكترون : 
Sarajevo@mofa.gov.qa 

يتم إعدا  وطباعتة هتذه 
التمتجتلتة الشتهتريتة متتس 
قبل سفارة  ولتة قتطتر 
    البوسنة والهرسك

 0202سراييفو، يونيو 

 ستتتفارة  ولتتة قطتتتر

 البوستتتنة والهرستتتك

2اللفحة |   



ال ةماح. وقد ن ن ت  تكي  الم  مممعمات ممع  مرو  
ال ابحة تطورٌ ةبيرٌ اي ال كاولوجميما المرقممميمة  ممما امي 
ذلك متاحة ارص العمل وال ع ين ت   عمد تم مع نمحمو 
غير مسبوق. وال شك أنمه  ميمكمون لمالمك شمأن امي 

 اق صاديات ما  عد ال ابحة أيضاً.

لةد أتادت ال ابحة طرح أ ئ ة ةبرف م ع ةة  عالقمة 
الم  معات الحديرة  الطبيعةي وتوقعمات الممم م مممع 
ممم  الممدولممة اممي شممأن  مميمما ممات الصممحممة الممعممامممهي 
وتالقة المدولمة  ماالقم مصمادي والم معماون المعمالمممي امي 
مواجهة ال حديات العا رة لمحمدود المدول والمةمومميمات 
والرةااماتي ممرمل األو مئمة والم مغميمر الممماماخمي والمىمةمر 

 وقضمايما الالجمئمي .

وقد ثب  مرة أخرف أنه أوال: ال يمك  تم مامب ممعمالم مة 
ماى األ ئ ةي وةل حدث ةبير ةهاا يعيد تاةيرنما  مهماي 
وثانيا: ال توار المةار ات الحادة مجا ات حةيةيمة. امةمد 
ثب  ممرمالً أنمه ال غمامع تم  دور المدولمة  معمد أن نمعماى 
العديد م  ال براء اي تهد العولمةي اكمما امي حمالمة 

تمبميم   2442و 2442األزمة المالية األخيرة اي العامي  
أن توقعات الم  معات امي حمالمة الم مابمحمة مموجمهمة 

 نحو الدولةي وأن دور الدولة ال غاع تاه.

ومم  نماحميمة أخمرف ثمبم  أنمه ال يمممكم  الم مغم مب تم ممع 
تحديات ةهاى  االت ماد ت ع جهمود المدولمة الموطماميمة 
احسب. ا هود المواجهة ال  د أن تشمل الم  مممع 
المدني وقطما  األتمممالي ويم مب أن تمكمون ممامسمةمة 
تالمياً وةالك اال  رمار اي األ حماث وتموقمع األو مئمة 
الةادمة ومن اج ال ةاحات وتوزيعها.ماى أممور ال تتم مرك 
ل دولة الوطاية وحدماي وال لةواني  السموق والم م مارة 
العالمية وحدما ل مامظمممهما. لمةمد ثمبم  ممرة أخمرف أن 
اإلجا ات الاظرية واأليديولموجميمة المحمادة ممي مجمما ممات 

 ممضم  ة.

 السيدات والسادةي

لن تمأل دولمة قمطمر جمهمداً امي اال م م ما مة السمريمعمة 
لمواجهة ال داتيات ال طيرة ل م مابمحمةي حميمث وج مهماما 
 ات ماد ا  راتي ية تةو  ت ع ثالثة ممحماور أ ما ميمة 
ت مرل اي حممايمة ةماامة أامراد الممم م مممع تمبمر تمعمزيمز 
الةطا  المطمبميي وال  ميممما قمطما  الصمحمة المعماممةي 
وتةدين الدتن الالز  لمالقم مصماد لم محمد مم  الم مأثميمرات 
الس بية ل  ابحةي والمسامممة امي الم مهمود المدولميمة 
ل  صدي لم مىميمروس مم  خمالل تمةمديمن المممسماتمدات 

 ل دول والماظمات الدولية المعاية.

و ااء ت ع ماى اال  راتي ية ات مدنا  رنمامم ماً وطماميماً 
ل  طعين مد الىيروسي وت طع البرنامج مثخراً تمدد 
الم يوني  وثمانمابة أل  جرتة حيث حصل ملمع الميمو  

 % م  السكان ت ع ال ةاح.56ما نسب ه تةريباً 

ةما وجهاا  ات اذ جميع اإلجراءات المالزممة لم محمد مم  
 ال بعات االق صادية ل  ابحة وتةدين دتن ل ةطا  

0202 يونيو  
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ماط ةاً لس س ة م  المام مديمات المرامميمة إلثمراء المحموار 
حول االق صاد العالممي واالنم مةمال ملمع ممرحم مة مما  معمد 

. ونمحم  تمم مع ثمةممة  مأن الممامسم مة األولمع ممم  12-ةمواميمد
الما دف   شكل ممااة نموتميمة لم م مهمود المممشم مرةمة 
لدولاا وم  معاتااي وال عاون  ياها و ي  قطا  األتمالي 
اي مواجهة م     ال حديات و ااء مسم مةمبمممل أاضمممل 

 لكاامة شعمو اما.

 المسميمدات والمسمادةي

يأتي اج ماتاا اليو  ونح  اي خضن المواجهة مع جابحة 
وال ي شمكم م  تمحمديماً خمطميمراً وغميمر مسمبموق  12-ةوايد

لإلنسانية جمعاء تم مع ةماامة األصمعمدةي  ممما امي ذلمك 
الم ال االق صادي حيث دارت نةاشات ال حمد لمهما حمول 
المىام ة الوممية  ي  صحة الااس وصحمة االقم مصمادي 
وطغ  الضبا ية ت ع تموقمعمات المممث مسمات المدولميمة 
 شأن اآلااق المس ةب ية لالق صاد العالمميي خصموصماً 
أن العالن لن يا ةل ح ع اآلن ملع مرح ة ما  عد الم مابمحمة 
اي  ل موجات العدوف الم  ددة وتمحمو رات المىميمروس 

 ال ي أةدت حالة تد  اليةي .

وت ع الرغن م  ذلكي اإن صادوق الاةد الدولي قد أشمار 
ملع أن االقم مصماد  2421اي تةريرى الصادر اي شهر م ريل 

% تما  0,0و 2421% تما  5العالمي  يحةق نمواً قدرى 
2422. 

ويتعزف ماا الم مىماؤل ملمع الم معماامي المامسمبمي لمعمدد مم  
الةطاتات االق صادية الحيوية خالل العا  ال اري ن ي مة 
خطط ال حىيز المالي ال ي ات مممدمما المعمديمد مم  المدول 
لدتن اق صاداتهاي مداموتمةً  م مطمور حمممالت الم مطمعميمن 
 حول العالني مع اإلشارة ملع تد  المسماواة امي توزيمع .
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غرار  رنامج ةوااةسي الاي يهد  ملع وصول الم مةماح 
دولمة ممحم ماجمة  22 شكل تادل وم كاائ ملع أةرر م  

ل مسمماتممدات اإلنمممابميمممة المر ممميمممة  مامهمايممة المعممما  
 الحمالي.

وال يىوتاي ماا أن أؤةد ت ع أن ال موصمل ملمع لمةماحمات 
ي يمعمد جمهمداً منسمانميماً 12-لممواجمهمة اميمروس ةمواميمد

محموداًي مال أن تسما مق وتماماامس  معم  المدول امي 
الحصول ت ع ةميات تىوق حاج ها ماهماي  ميمسمهمن 
  عرر ال هود الدولية الرامية لم مسميمطمرة تم مع المو ماء 
تالمياً اضالً ت  ترق ة مسميمرة الم ماممميمة امي المدول 

 الاامية والىةيرة.

وم  مماا المممامبمر أدتمو قمادة دول المعمالمن خصموصماً 
الدول الصااتية الكبمرفي ملمع ممزيمد مم  الم معماون امي 
مطار الاظا  الدولي وتةا ن الممسمثولميمات والمعمممل 
معاً م  أجل الم موزيمع المعمادل والشماممل لم مةماح  ممما 
يث س لاا لبااء نظا  اج ماتمي واقم مصمادي تمالمممي 
م كاملي و ما ي ماشع مع أمدا  ال امميمة المعمالممميمة 

 المس دامةي ويحمةمق ال يمر واال م ةمرار لشعو ماما.

 أشمكرةمن جميعماً والسال  ت يكن ورحمة هللا و رةاتمه.
 

ويشارك اي الاس ة األولع م  الما دف الم مي تمعمةمد 
تبر تةاية االتصمال المممربميي ويم من منم ماجمهما مم  قمبمل 
"  ومبيرغ مباشر" ةمل مم  ام ماممة المربميمس  ميمريمل 
رامااوزا ربيس جمممهموريمة جماموق مامريمةميماي وام ماممة 
الربيس  ول ةاجامي ربيس جمهورية روانداي وام ماممة 
الربيس أرمي   رةيسيان ربيس جممهموريمة أرمميماميماي 
ودولة الشي ة حسياه واجد ربيسة الوزراء   مهوريمة 
 اغالديش الشعبيةي وام ماممة المربميمس رجمب طميمب 
أردوغان ربميمس الم مممهموريمة الم مرةميمةي ودولمة السميمد 
 وريس جمونسمون ربميمس وزراء الممممم مكمة الممم محمدة 
و ريطانيا العظمع وآيرلادا الشمالميمةي ودولمة السميمد 
 مماتممريممك اشممي ربمميممس وزراء ةمموت ديممىممواري وامم ممامممة 
المربمميممس ممماةممي صممال ربمميمس جممممهمموريممة السمماممغممالي 

مم محمدث مم  ةماامة أنمحماء  144ممااة ملمع أةمرمر مم  
 العالن.

 
ةما يشارك اي المممام مدف الماي  مدأت أتمممالمه الميمو  

ن بة تالممميمة تضمن أةمرمر  2421يونيو  22ويس مر ح ع 
ش ص م  رؤ اء تاىيايي ي وش صميمات  2444م  

م همة وصا ا  قرار اي م االت ال مممويمل واالقم مصماد 
واال  رمار وال كاولوجيا والطاقة وال ع ين والريماممة 

 والمااخ.
 

وةان الممام مدف الماي تمبمث أتمممالمه  مالمبمث المحمي تمبمر 
ماصات   ومبيرغ المرقممميمة قمد اام م مح مسماء الميمو  
 ك مة ل سيد مايكل  م موممبميمرغ ممث مس مم ممموتمة 
  ومبيرغ اإلتمالمميمة وممث مسمة  م موممبميمرغ لم تمممال 
ال يرية  ك مممة رحمب اميمهما  سمممو األمميمر المممىمدف.. 
مرماا ال عاون اي تاظين مماا المممام مدف االقم مصمادي 

 الدولي المهن.
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 م يار ريال. 56ال اص الم ضرر مةدارى 

وقد ات مدنا المرونة وتد  ال طر  امي مجمراءات المىم مح 
واإلغالقي ل كون نه ًا ربيسيًا اي الم معماممل ممع الموممع 
الرام   ااء ت ع ت ار اا السما مةمة امي ممواجمهمة األزممات 
حيث شكل ال ىمكميمر اال م مبماقمي و مرتمة الم مممأقم من ممع 
م     الم غيرات رةيزةً أ ا يةً ل حمةميمق الم مةمد  امي 
خططاا و رام اا ال امويةي وال  ميممما  م معمزيمز االتم ممماد 
ت ع الاات قدر اإلمكان اي الم االت الحميمويمةي واتم ممماد 
الم ممامويممع االقمم مصممادي ودتممن الممةمطمما  المم ماص وتمحممىميممز 

 اال  رمار ل حةيق رؤي اا الوطاية.

 السيدات والسادةي

ا  عداداً ل مرح ة الةادمة حرصاا ت ع ان هماج  ميما مة 
اق صادية م وازنة تبر مواص ة تمو معمة مشمرو  المغماز 
اي حةل الشمال  مهمد  زيمادة منم ماج المغماز المطمبميمعمي 

ي و ممو  2425٪  ممحمم ممول تمما  04المممممسممال  مماممسممبممة 
تس  د  تابدات مماى المزيمادة امي تمعمزيمز ا م مرممماراتماما 
لصالح األجيال الةادمةي مما  يسهن اي تاويع مصمادر 
الدخل. ةما قماا  دتن الةطاتات غميمر المامىمطميمة والم مي 

٪ 51ت اوزت مسامم ها اي الااتج المح ي اإلجممالمي المم 
 .2424 األ عار الرا  ة تا  

وتوجهاا اي ماا اإلطاري ملع تامية الصاماتمات الصمديمةمة 
ل بيئة ومر اء األطر ال شريعية المداتمممة لم ماذ ميمة  ميمئمة 
األتمال مرل مصدار قانون تاظين ا  رمممار رأس المممال 
غير الةطري اي المامشماال االقم مصمادي وقمانمون تمامظميمن 
الشراةة  ي  الةطاتي  الحكومي وال ماصي تمالوةً تم مع 
اال  رمار اي قطاتات حيوية ومامة وم   ياها الصحمة 
وال كاولوجيا وتطوير المااطق الحرة ومواص ة تمو معمة 
مطار حممد المدولمي ومميماماء حمممد  ممما يمر مخ االنمىم ماح 
االق صادي لبالدنا ويعزز تالقاتاا ال  اريمة ممع مم م م ممم  

 المدول.

نممحمم  دولممة مصممدرة لمم ممغمماز الممطممبمميممعمميي ومممو الممطمماقممة 
الما ىضة الكر ون واألقمل خمطمورة تم مع المبميمئمةي وممع 
ذلك اإناا نسم مرمممر امي األ محماث الممم معم مةمة  مالمطماقمة 
ال ضراء والطاقة البدي ة والمس دامةي ون طط ل ا ةمل 
قطر مليهاي ةما نسهن اي ال هود العالمميمة لمممكماامحمة 

 ال غير المااخي.

نح  ندرك جميعاً أن المرح ة الةادمة لم  تمكمون  مهم مةً 
اق صادية ومالية ت ع أية دولة م  الدول. وي وجب ت ياما 
أن نم ممعماون لمم مضميمميمق الممىم مموة  ميمم  المدول الممم ممةمدمممة 
والااميةي خاصة امي المحمصمول تم مع الم مةماح ومممواجمهمممة 

 تمداتيمات المو ماء.

لةد ات ات دولة قطر خطوات ةبيرة اي ماا المسار م  
خالل تةدين المساتدات الالزمة ألةرر م  ثمممانميم  دولمة 
وماظمة دوليةي وتعهدنا   ةدين الدتن لماظمة الصحة 
العالمية وال حال  العالمي ل ةاحات وال حصي  )جاڤمي  
 والعديد م  الماظمات والمبمراممج المدولميمة األخمرف تم مع 
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ماا العا  م ط عا  موى أن تسهن ن مابمج المممام مدف 
اي راع تالقات ال عاون المش رك  ي  قطر ورو يما 

 ملع مس ويات أرحب.
 

ةما تااول االتصال المس  دات اإلق يميمة والمدولميمةي 
 واي مةدم ها تطورات األوما  اي الماطةة. 

 
لتلتمتجتلتر  241 ولة قتطتر تشتارك  ت  اجتتتمتال التدورة التت 

 الوزارف لمجلر الت اون
 يونيو 15/ المك ب اإلتالمي /  الرياض

شارة  دولة قطري اليو ي اي أتمال اج ما  الدورة الم/
/ ل م  س الوزاري لم  س ال عاون لدول ال  يج 102

العر يةي  مةر األمانة العامة لم  س ال عاون  مدياة 
 الرياض  المم كة العر ية السعودية الشةيةة.

وترأس واد دولة قطر اي االج ما ي  معمادة الشميمخ 
محمد    تبدالرحم  آل ثمانمي نمابمب ربميمس مم م مس 

 الوزراء وزير ال ارجية.

 حث االج ما  الوزاري تدداً م  ال ةارير  شأن م ا عمة 
تاىيا قرارات الم  س األت ع ال ي صدرت تم  /قمممة 
الس طان قا وس والشيخ صباح/  العالي والماةمرات 
والم ممةماريممر الممممرامموتمة ممم  المم مم مان المموزاريمة والممىمامميممة 
واألمانة العامةي والموموتات ذات الص ة  المحموارات 
والعالقات اال  راتي ية  يم  دول مم م مس الم معماون 
والممدول والمم ممكمم ممالت الممعممالممممميممةي  مماإلمممااممة ملممع آخممر 
ال طورات اإلق يممميمة والمدولميمةي والمممسم م مدات الم مي 

 تشهدما الماطةة. 
 

نائب رئير مجلر الوزراء وزير الخارجيتة يتجتتتمتع متع وزيتر 
 الخارجية األمريك 

 يونيو 22/ المك ب اإلتالمي /  روما

اج مع  عادة الشيخ محمد    تبد الرحم  آل ثانميي 
نابب ربيس م  س الوزراء وزير ال ارجميمةي الميمو ي ممع 
 عادة السيد أن وني   يمامكم  وزيمر خمارجميمة المواليمات 

 الم حدة األمريكيةي وذلك ت ع مامش المثتمر 

  4اللفحة | 

ةما رحب  عادة السيد   ومبيرغ  ةادة المدول ورؤ ماء 
المحمكمومممات والممممسمثولميمم  والم ممبمراء الممممشمارةمميم  اممي 
الما دف.. وقال من ماا الحدث المدولمي  ميماماقمش تم مع 
مممدف ثممالثممة أيمما  ممم ممممموتممة وا ممعممة ممم  الممةممضممايمما 
االق صادية العالمية وال حديات والىرص ال ي يمواجمهمهما 

 العالن اي الوق  الرام .
 

سمو األمير يفتتتتتح متنتتتدى قتطتر االقتتتلتا ف بتالتتت تاون متع 
 بلومبيرغ
 يونيو 26/ الديوان األميري /  الدوحة

ت ةع حضرة صاحب السمو الشيمخ تممميمن  م  حمممد آل  
ثاني أمير البالد المىدفي اتصاال ماتىيا اليو  م  ام ماممة 
الممربمميممس اممالديممممميممر  مموتمميمم  ربمميممس رو مميمما االتممحمماديممة 

 الصديةة.
 

جممرف خممالل االتصممال ا مم ممعممراض الممعممالقممات الممرمماممابمميممة 
والسبل الكىي ة  دتن وتطوير ال عاون المممشم مرك  ميم  
الب دي  امي مم ماالت االقم مصماد واال م مرمممار والمريماممة 
خاصة ال عاون اي م ال ا  ضااة وتمحمضميمرات ةمأس 

ي وامي مماا الصمدد شممكمر ام مماممة المربمميممس ٨١٨٨المعممالمن 
الرو ي  مو األمير ت ع المشارةة امي ممام مدف  مانم  

ي والم مي ةمان (SPIEF2421) طر بورغ االق صادي الدولي 
 لها أثر اي تعزيز وتطوير ال عماون المةمابمن  ميم  المبم مديم .

 
م  جانبه أترق  مو األمير المىدف ت  شكرى لىم ماممة 
 الربيس الرو ي ت ع ا  ضااة دولة قطر اي الما دف 
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 اواألةاديميي  واإلتالميي ".
 

وأماا   عادتها "ماى مي المرة األولمع الم مي نمأخما 
ايها مام مدف المدوحمة ملمع رو ميماي ونمأممل أن يشمكمل 
ما دف  طر بورغ ارصة لاا ل عمزيمز المعمالقمات خمالل 

 تواجد الما دف اي رو يا االتحادية الصديةة".
 

ةممممما أشممارت ملممع أن  ممعممادة الشمميممخ مممحمممممد  مم  
تبدالرحم  آل ثانيي نابب ربيس م م مس الموزراء وزيمر 
ال ارجيةي  يشارك اي ج سة ل ما دف  عاوان "غرق 
آ يا وشمال أاريةيا: الطرق نحو السمال  واالزدممار"ي 
الا ة ملع أنه  ي  ةي أيضا  معمادة السميمد  ميمرغمي 
الارو  وزير ال ارجية الرو يي ل بااء ت ع المامةماشمات 
حول المواميع الراابية وقضايا الماطةةي ممااة ملمع 
لةابه  عدد م  رجمال األتمممال المروس لمبمحمث امرص 

 اال  رمار وال عاون المش رك.
 

األميس ال ام لوزارة التختارجتيتة يتجتتتمتع متع 
 سفير البوسنة والهرسك

 يونيو  22 -المك ب اإلتالمي  -الدوحة 

اج مع  معمادة المدةم مور أحمممد  م  حسم  المحممماديي 
األمي  المعما  لموزارة الم مارجميمةي الميمو  ي ممع  معمادة 
السيد حارث لوةوااتسي  ىير البو مامة والمهمر مك 

 لدف الدولة.

جرف خمالل االجم ممما ي ا م معمراض تمالقمات الم معماون 
 الراابي  ي  الب دي .

تدشيس مكاتب ب ثة  ولة قطر وممثلتيتتتهتا 
ال سكرية  اخل مقر قيا ة حلف الناتتو  ت  

 بروكسل
 يونيو  22 -المك ب اإلتالمي  - روةسل 

دش   عادة السيد تبدالرحم     محمد الم م ميمىمي 
ربيس  عرة دولة قطر لدف حم م  /الماماتمو/ي والمعممميمد 
المرةمم  تممبممدالمعممزيمز صممالمح السم مميممطميي ربميممس مميممئممة 
ال عاون الدولي العسكري  الةوات الممسم محمة الميمو ي 
مكاتب  عرة دولة قطر وممر ي ها العمسمكمريمةي داخمل 
مةر قيادة ح   الااتو اي  روةسلي تاىميماا لم مرتميمبمات 

  رنامج الشراةة الىردية وال عاون.

  8اللفحة | 

الوزاري ل  حال  الدولي مد تاظين داتمشي والماي تمةمد 
  العاصمة اإليطالية روما.

 
جرف خالل االج ما  ا  عراض تالقات ال عاون المرمامابمي 
 ي  الب دي ي وتطورات األوما  اي الماطةة خاصمة امي 

 ا سطي  وليبيا و وريا وأاغانس ان.
 

وتوجه  عادة نابب ربيس م  س الوزراء وزير ال ارجيةي 
 الشكر لسعادة وزير خمارجميمة المواليمات الممم محمدةي تم مع 
ترؤس  الدى مع ميطاليا ل مثتمر الوزاري ل  حال  الدولي 

 مد تاظين داتش.
 

مساعد وزير الخارجية: منتدى بطرسبورغ االقتتتلتا ف التدولت  
  ر ة لت  ي  ال بقال بيس  ولة قطر وروسيا االتحا ية

 يونيو 41/ المك ب اإلتالمي /  الدوحة

أتر    معمادة السميمدة لمولموة الم ماطمري مسماتمد وزيمر 
ال ارجية الم حدث الر مي لوزارة الم مارجميمةي تم  األممل 
اي أن يشكل ممام مدف  مطمر مبمورغ االقم مصمادي المدولمي 
 ارصة ل عزيز العالقات  ي  دولة قطر ورو يا االتحادية.
وقمالمم  المم ماطممري اممي مممةما مم ممة مممع وةممالمة / مبمموتمامميممك/ 
الرو يةي "أشمارك امي ممام مدف  مطمر مبمورغ مماا المعما  
 صى ي المدير ال اىياي لمممام مدف المدوحمةي وممو ممامصمة 

 مى وحة ل حوار البااء  ي  قادة العالن وال براء 
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الدول العر ية ت ع المس موف الموزاري امي دورتمه غميمر 
العادية  شأن تطورات م    د المامهمضمة االثميمو ميي 
 اإلمااة ملع اج ما  ال  اة الوزارية المعمر مي لم م محمرك 
وال واصل مع الدول دابمة العضوية لم م مس األمم  
المدولمي لممحمرمهما تم مع اتمم ماذ خمطمموات تممم مميمة لموقمم  
السيا ات واإلجراءات اإل رابي ية غير الةانمونميمة امي 

 مدياة الةدس المح  ة.
 

حاكم تشنغدو اللينية يشيد بتحضيرال  ولة قطر لتكت   
 0200ال الم 
 يونيو 10/ المك ب اإلتالمي /   كي 

 

اج مع  عادة السيد محمممد  م  تمبمدهللا المدمميممميي 
 ىير دولة قطر لدف جمهورية الصي  الشعبيمةي ممع 
 عادة السيد اان روي  ياغي حاةن تشمامغمدوي تضمو 
ال  اة الدابمة ل حزق الشيوتي الصميمامي لمممةماطمعمة 

  ي شوان.
 

جمرف خممالل االجم مممما  ا مم معمراض تمالقمات الم معمماون 
 الراابي  ي  الب دي .

 
وأشاد  عادة السيد اان روي  ياغي خمالل االجم ممما ي 
 ال طور الريامي اي دولة قمطمري الماي شماممدى خمالل 

ي ممرماميماً 2412زيارته الر مية ملع الدوحة امي نموامممبمر 
ت ع اإلن ازات وال ةد  الم حوظ امي مشماريمع ةمأس 

 العالن.

  5اللفحة | 

وحضر حىل ال دشي   عادة العميد المرةم  )جمو  تم مي 
تبدالعزيز المهاديي الممرل العسكريي والعمميمد المرةم  
)جو  راشد  ي  اهد ال ياري ي الم حق العسكري لمدف 
مم كة    يكا وأتضاء الس ك العسكري والد  وما مي 

 اي  روةسل.

ال دير  الاةر أن تدشي  مكاتب  عمرمة دولمة قمطمر داخمل 
مةر ح   الااتو يمرل صىحة جمديمدة مم  الم معماون  ميم  
دولة قطر وح   الااتو وت وي ا ل عالقات الم ميمزة  ميم  
ال انبي . و  سماممن ممكماتمب المبمعمرمة امي ا م مممراريمة 
وتدتين ماى العالقات مع الح   والدول األتضاء اميمهي 
حيث   سمح   سهيل تم ية ال واصل المباشر معها 
وتمكمرمميم  الم ممةماءات واالجم مممماتممات الممرماممابميممة وممم معممددة 
األطممرا ي وتممعممزز حضممور دولممة قممطممر داخممل الممممماممظمممممة 

 ومشارة ها اي األنشطة العسكرية والمدنية.

ياةر أن دولة قطر قد وقع  ت ع تمدد مم  االتمىماقميمات 
مع ح   الااتو وم  مماها اتىماقميمة الشمراةمة المىمرديمة 
وال عاون واتىاقية أمم  المممعم موممات واتمىماقميمة تمممرةمز 

 قوات ومو ىي ح   الااتو اي قاتدة العديد ال وية.

 بدء أعمال االجتمال التشاورف لوزراء الخارجية ال رب بالدوحة
 يونيو 16/ المك ب اإلتالمي /  الدوحة

 ممدأت مممامما المميممو  أتمممممال االجمم ممممما  المم ممشمماوري لمموزراء 
ال ارجيمة المعمرقي  مربما مة  معمادة الشميمخ ممحمممد  م  
تبدالرحم  آل ثمانمي نمابمب ربميمس مم م مس الموزراء وزيمر 

 ال ارجيةي والاي يعةد  ىادق شيراتون الدوحة.
 

 ةما  يعةد وزراء ال ارجية اج ما  م  س جامعة 
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وأن تى ح مىاتالتها الارية أمما  المممىم مشميم . وقمال 
 عادة السيمد  م مطمان  م   مالممميم  المممامصموريي 
 ىير دولة قطر لدف جمممهموريمة المامممسما االتمحماديمةي 
والممممماممدوق الممدابممن لمم ممدولممة لممدف األمممن الممممم ممحممدة 
والماظمات الدوليمة امي اميميماماي أمما  دورة مم م مس 
محااظي الوةالة المعةودة اي اييااي خالل مماماقشمة 
 اد الةدرات الاووية اإل رابي يةي من دولمة قمطمر تمدتمن 
 ةوة  يادة الةانون اي العالقات المدولميمةي  ماتم مبمارى 
ممانة أ ا ية ل  ق  يئة دولية مسالمة ومس ةرة 
تعزز ارص ال امية المممسم مداممة لم ممميمع الشمعموقي 
مشمميممرا ملممع أن مممد  نممز  السممالح المماممووي واممق 
االتىاقيات الدولية وقرارات األممن الممم محمدةي ممو أحمد 

 و ابل متالء  يادة الةانون اي العالقات الدولية.
 

ولى   عمادتمه ملمع أن جممميمع المدول المعمر ميمة ومم  
مماها دولة قطر انضم   الع معامدة تد  االن شار 
الاووي وتبا  ووااة  ت ع جمميمع المةمرارات المدولميمة 
الممداتمميممة ملممع مخممالء الشممرق األو ممط ممم  األ مم ممحممة 
الاوويةي  ميماممما تمرام  م مرابميمل االنم مراال امي مماى 

 ال هود.
 

وأشار ملع الس وةيات الم مي نمام مهم مهما م مرابميمل امي 
 يا م مهما تم ماى المىم مسمطميماميميم  وتمد  ممراتماتمهما 
ل ةانون الدوليي وا   مداممهما ةماامة أنموا  األ م محمة 

 لةمع الشعب الى سطياي.
 

وأةد  عادته أن العدوان اإل رابي ي األخير ت ع غمزةي 
واال   دا  الممىمرال وغميمر الممم ماما مب لم مةموة ممد 
المدنيي  وتدمير الباع الم محم ميمة المممدنميمةي أثمار غضمب 
الممرأي الممعمما  الممعممالممممميي  ضممممماممهممن الممرأي الممعمما  
اإل رابي يي وطرح  تساؤالت جومرية ايما مذا ةمانم  
م ممرابمميممل تمم ممصممر  ةممدولممة مسممثولممة وتسمم مم ممد  
أ  ح ها واق قواتد الةانون الدوليي وايما مذا ت وامر 
ممانات ان م رابيل ل  تس  د  أ  ح ها مس ةبال 
 طريةة غير مسثولمةي  ضمممامهما االحم مممال المممرتمب 

  ا   دا  األ  حة الاووية.
 

  0اللفحة | 

وأ دف  عادته ام مامه البالغ  اال  ىادة م  الم مبمرات 
الةطرية وال عاون اي م ال ت هيزات قطر ال  مضماامة 

ي ودتا ملع تأ يس امرو  لم مممامشم ت 2422ةأس العالن 
والمرااق الريامية المهمة مرل "ا بي ار" و"ا باير" امي 

 مدياة تشاغدو.
 

ةما أشمار ملمع أمممميمة تمبمادل المممعمسمكمرات المريمامميمةي 
ومقممامممة مممعممرض تممرويمم ممي لممكممأس الممعممالممن اممي مممديمماممة 

 تشاغدوي را ع أةبر مدن الصي .
 

م  جمانمبمه أةمد  معمادة السمىميمر أن زيمارتمه ملمع ممديمامة 
تشاغدو تأتي اي مطار م ا عة وتىمعميمل مما تمن  االتمىماق 
ت يه خالل زيارة  عادة السيد اان روي  ميمامغ ملمع دولمة 

ي ومي اد  بل لمزيمد مم  تمطمويمر وتمعمزيمز 2412قطر تا  
العالقات  ميم  المبم مديم ي و محمث مموممو  الم موأممة  ميم  

 الدوحة وتشاغدو.
 

قطر تترأ  اجتماعا تشاوريا لمجلر جام ة التدول الت تربتيتة 
 عل  مستوى المندوبيس الدائميس

 يونيو 12/ المك ب اإلتالمي /  الةامرة

ترأس  عادة السىير ا رامين    تبد العزيز السهمالوي 
المادوق الدابن لدولة قطر لدف جامعة المدول المعمر ميمةي 
اليو  اج ماتا تشاوريا لم  س ال امعة تم مع مسم موف 

 المادو ي  الدابمي .
 

يبحث االج ما ي ال حضميمر لمالجم ممما  المطمار  لممم م مس 
ال امعة ت ع مس وف وزراء الم مارجميمةي لمبمحمث تمطمورات 
قضية  د الاهضة والاي ط ب  مصر والسودان تةدى 
ت ع مامش االج ما  ال شاوري لوزراء ال ارجميمة المعمرق 

 المةرر تةدى اي الدوحة  عد غد /الرالثاء/.
 

ياةر أن دولة قطر ت ولع ربا ة مم م مس جماممعمة المدول 
الممعممر مميممة اممي دورتممه الممحممالمميممة مممامما أوابممل شممهممر مممارس 

 المامي.
 

قطر تدعو إسرائيل للت اون مع وكتالتة التطتاقتة التذريتة و تتتح 
 مفاعبتها أمام المفتشيس

 يونيو 12/ المك ب اإلتالمي /  ايياا

أةدت دولة قطر ت ع أمممميمة أن تم معماون م مرابميمل ممع 
الوةالة الدولية ل طاقة الماريمة  شمأن قمدراتمهما الماموويمةي 

 سفتتتارة  ولتتتة قطتتتر | البوستتتنة والهرستتتك
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ورد  ممعممادة ممماممدوق الممدولممة تمم ممع مممزاتممن الممممماممدوق 
اإل رابي ي اي الوةالة الارية مد دولمة قمطمري وطمالمبمه 
 الك  ت  ملةاء خطا ات الم محمريم  وتمعمممد طمممس 
الحةابقي وتد  الممراوغمة مم  م مهمار حمةميمةمة قمدرات 
م رابيل الاووية مثةداً ت ع أممية أن ت عاون م رابيل 
مع الوةمالمة المدولميمة لم مطماقمة الماريمة  شمأن قمدراتمهما 

 الاوويةي وتى ح مىاتالتها الارية أما  المى شي .
 

وحث  عادة السىيمر المممامصموري الممم م مممع المدولمي 
ومث ساته المعايةي ت ع دتن ممد  مخمالء ممامطمةمة 
الشممرق األو ممط ممم  األ مم ممحممة الممامموويممةي واتمم مماذ 
ال طوات العم ية ل حةيق ذلك المهمد  انمطمالقما مم  

 مسثولي ه الةانونية واألخالقية.
 

وةان المادوق الدابن ل دولة قمد ألمةمع  ميمانماً آخمر أمما  
م  س محااظي الوةالة الدولية ل طاقة الماريمة حمول 
ال عاون ال ةايي أثاع ايه ت ع دور الوةالة اي مساتدة 
الدول م  خالل نةل المعراة الاووية الالزمة ل محمةميمق 
ال امية االج ماتية واالق صادية المس دامة وال يممما 

 اي الدول الااميةي وال صدي لو اء ةورونا.
 

وأترق  عادة السىير   طان الماصوري ت  ام اان 
دولة قطر ل  معماون الم ميمد الماي تمةميمممه الموةمالمة ممع 
المث سات الةطرية تبر تةدين المشورة وتاىيا تدد 
م  المشاريعي مشيرا ملع أن دولة قطر ت مشماور حمالميماً 
مع الوةالة م  أجل ا ح آااق جديدة ل  عماون لم مدممة 
البرامج الوطايةي وةالك المسماممممة امي دتمن جمهمود 
الدول الاامية ال   دا  ال مةماميمات الماموويمة لم غمراض 

 الس مية.
 

المب وث الخاص لوزير الخارجية يجتمتع متع رئتيتر التفتريت  
 التفاوض  لطالبان

 يونيو 42/ المك ب اإلتالمي /  الدوحة

اج مع  عادة الدة ور ممطم مق  م  مماجمد المةمحمطمانمي 
المبعوث ال اص لوزيمر الم مارجميمة لمممكماامحمة اإلرمماق 
والو اطة اي تسوية الممامازتماتي الميمو ي ممع السميمد 
شمميممخ تممبممدالممحممكمميممن شمميممخ خممدايممداد ربمميممس الممىممريممق 
الم ممىمماومممي لممم/طمالممبممان/ األاممغممانمميمةي وأتضمماء الممىممريممق 

 ال ىاومي.
 

جمرف خممالل االجمم ممممما  مممامماقشممة تممممم مميممة السممال  اممي 
أامغممانسمم مان والمممممحمادثممات الم مماريممة امي الممدوحمة  مميمم  

 الىرقاء األاغان.
 

المب توث التختاص لتوزيتر التختارجتيتة يتجتتتمتع متع التمتبت توث 
 األمريك  أل غانستان

 يونيو 42/ المك ب اإلتالمي /  الدوحة

اج مع  عادة الدة ور مطم مق  م  مماجمد المةمحمطمانميي 
المبعوث ال اص لوزيمر الم مارجميمة لمممكماامحمة اإلرمماق 
والو اطة اي تسوية الماازتاتي الميمو ي ممع  معمادة 
السيد زلممماي خم ميمل زاد ممبمعموث المواليمات الممم محمدة 
األمريكية ألاغانس اني والواد المممراامقي وذلمك خمالل 

 زيارته الحالية ل بالد.
 

جمرف خممالل االجمم ممممما  مممامماقشممة تممممم مميممة السممال  اممي 
أامغممانسمم مان والمممممحمادثممات الم مماريممة امي الممدوحمة  مميمم  

 الىرقاء األاغان..
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