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سمو األمير يصدر مرسوما بةتةحةديةد مةوعةد 
 انتخاب أعضاء مجلس الشورى

 أغسطس 22/ الديوان األميري /  الدوحة

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تممميمن  م  
حمممممد ان  ممارممل أممميممر المميمم   الممممم ممد   المميممو  

 تحديد ممودمد  2422( لسنة 04المرسو  رقن )
 ارممممتممممءمممما  أدضمممما  ممممم مممم ممممس الشمممممور  

 
ورص المممرسمو  دم مي أن يمحمد  يمو  السميم  

 2001الءامس والعشري  م  شهر ص ر دا  
ه رية  الموافق ل ثارل م  شمهمر أومتمو مر دما  

مي  ية  مودداً الرتءا  أدضا  مم م مس  2422
 الشور  

 
وما رص المرسو  د ي أن يددمي الممموانمنمون 
المقيدة أسماؤهن فمل دمداون المنما ميميم  فمل 
دميع الدوائر االرتءا ية  لإل ال   أصواتهمن فمل 
ارتءا  أدضا  م  مس الشمور  فمل المممودمد 

 المحد  
 

وقضي المرسمو   متمنم ميملع  والمعممم   م  مم  
 تاريخ صدورع  وأن ينشر فل ال ريدة الرسميمة 

 
 . 2422( لسنة 04المرسو  رقن )

 
سةةمةةو األمةةيةةر يسةةتةةقةةبةةل مسةةتةةشةةار األمةةن 

 الوطني اإلماراتي
 أغسطس 22/ الديوان األميري /  الدوحة

 المجلة الشهرية

 أبرز األخبار عن:

 دولة قطر 

 دولة قطر واألمم المتحدة 

 دولة قطر والعالم 
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تحتوي هذه المجلةة عةلة  
مةةةلةةةخةةةخ ألبةةةرز األخةةةبةةةار 
الةةرسةةمةةيةةة الصةةادرة عةةن 
المؤسسةا  الةحةكةومةيةة 
 الرسمية في دولة قطر.

 بيانا  السفارة:

 سفةةةارة دولةةةة قطةةةر
 البوسنةةة والهرسةةك
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يتم  عداد وطباعةة هةذه 
الةمةجةلةة الشةهةريةة مةةن 
قبل سفارة دولةة قةطةر 
 في البوسنة والهرسك
سةةرايةةيةةفةةو  أغسةةطةةس 
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استقي  حضرة صاحب السمممو الشميمخ تممميمن 
   حمد ان  ارل أمير الي   الم د   فل ممتمتميم  
 الديوان األميمري صميمال الميمو   سمممو الشميمخ 
نمحمنمون  م   ايمد ان رمهميمان مسمتمشمار األمم  
الممونممنممل  ممدولممة ارمممارام الممعممر مميممة المممممتممحممدة 
الشقيقمة  والموفمد المممرافمق ونلمب  مممنماسميمة 

  يارتهن ل ي   
 

وفل  داية المقا  ة  رق  سمو الشيخ نحنمون 
    ايد ان رهيان تحيام صاحب السمو الشيمخ 
  ي ة     ايد ان رهميمان رئميمس  ولمة ارممارام 
العر ية المتحدة الشمقميمقمة  وصماحمب السمممو 
الشيخ محمد    راشد ان متتو  رمائمب رئميمس 
الممدولممة رئمميممس ممم مم ممس الممو را  حمماوممن   ممل  
وصماحممب السممممو الشميممخ مممحممممد  م   ايممد ان 
رهيان ولل دهد أ موبميمل رمائمب المقمائمد األدم مي 
ل قوام المس حة  وتمممنميماتمهمن لسمممو األمميمر 
 موفور الصحة والسعا ة ول شعب المقمطمري 

 مزيدا م  التقد  والر ا  
 

فيما حمّ  سمو األمير الم د   سمممو الشميمخ 
نحنون     ايد ان رهيان تحيات  لسمو رئميمس 
 ولة ارمارام وسمو رائب الرئيس وسمو ولمل 
دهد أ وبيل وتممنميماتم  لمهمن  ممموفمور الصمحمة 
والممعممافمميممة ولشممعممب ارمممارام الشممقمميممق  وا  

 اال  هار والرقل 
 

ودر   م ن المممقما م مة اسمتمعمرا  المعم قمام 
الثنائية  ي  الي دي  وسي  تنمميمتمهما وتمعمزيمزهما 
فل مءت ف الم االم  إضافة إلي مناقشة دمد  

 م  الموضودام نام االهتما  المشترك  
 

سةةمةةو األمةةيةةر يسةةتةةقةةبةةل أبةةطةةا  قةةطةةر فةةي 
 0202أولمبياد طوكيو 

 أغسطس 22/ الديوان األميري /  الدوحة
استقي  حضرة صاحب السمممو الشميمخ تممميمن 
   حمد ان  ارل أميمر الميم   الممم مد   مالمديموان 
األميري صيال اليو    عثة فريق قطمر )األ دمن( 
المتوج  ميداليتي  نهييتي  فمل المو مب المعمالمل 
ورفع األ قان  وميدالية  رورزية فل ورة الطائمرة 
الشانئية فل  ورة األلعا  األولميية الصي ية 

 .2424نوويو  -
 

وفل  داية المقا  ة هنأ سممو األمميمر الممم مد   
أ طان فريق قطر والم مهما يم  ار اري والم منمل  

 د ي النتائج التل حققها أ طان قطر   ن 



0202 أغسطس  
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المدورة  ممماوممدا دمم ممي ضممرورة المحممر  دمم ممي اسممتممتمممممان 
المسيرة رحو تحقيق المزيد مم  اررم ما ام والميمطموالم 

 الرياضية فل المستقي  
 

وما منح سممو األمميمر  الميمطم  األولممميمل ممعمتمز  مرشمن 
وسا  الودية  تقديرا رر ما ع المتماريمءمل  متمحمقميمقم   م   
ميداليام متمتمالميمة فمل مشماروماتم  األولممميميمة وتمممثميم م  

 المميز ل رياضة القطرية 
 

وممم  دممارمميممهممن دمميّممر أ ممطممان فممريممق قممطممر )األ دممن( دمم  
شترهن لسمو األمير د ي ما يولي  سمموع لم مريماضميميم  
القطريي  م  دناية  اصة و دن وام   معتيري  تمتمريمن 
اليط  األولميل معتز  رشن تترين لتم  المريماضميميم  فمل 
 ولة قطر  وماودي  حرصهن د ي تمحمقميمق المممزيمد مم  
ارر ا ام المستقي ية وإد   راية الون  فمل المممحمافم  

 الرياضية العالمية  
 

 سمو األمير يتلق  اتصاال من الرئيس األمريكي
 أغسطس 22/ الديوان األميري /  الدوحة

ت قي حضرة صاحب السمو الشميمخ تممميمن  م  حمممد ان 
 ارل  أمير الي   الم د  اتصاال هات يا مسما  الميمو  مم  
فءماممة المرئميمس دمو  مايمدن رئميمس المواليمام المممتمحمدة 

 األمريتية الصديقة 

دممر   مم ن االتصممان مممنمماقشممة تممطممورام األحممدا  فممل 
المنطقة  السيما ا مر المممسمتم مدام فمل أفم مارسمتمان  
وأود ال اريان د ي ضرورة حمممايمة المممدرميميم  واالرمتمقمان 

 سفةةةارة دولةةةة قطةةةر | البوسةةةنة والهرسةةةك

الس مل ل س طة وتء يف حمدة المتموتمر وصموالً إلمي حم  
سميمماسممل شماممم  لضممممان األممم  واالسمتممقممرار لمممما فمميمم  

 مص حة الشعب األف ارل 

وما أدر  فءامة المرئميمس األممريمتمل دم  شمتمرع لسمممو 
األمير الم د  د مي مسماهمممة  ولمة قمطمر فمل دممم ميمام 
إ مم   المممممدرمميمميمم  ودممهممو همما فممل دممممم مميممة السمم   فممل 

 أف ارستان 

إلي دارب نلب تناون االتصان الع قام االستراتي ية  يم  
 الي دي  الصديقي  وافاق تنميتها وتعزيزها 

سمو األمير يتباد  التهاني بمناسبة الةعةام الةهةجةري 
 الجديد
 أغسطس 40/ الديوان األميري /  الدوحة

تيا ن حضرة صاحب السمو الشيخ تمين    حمد ان  ارل 
أمير الي   الم د    رقيام التهارل   مناسية ح ون العما  
الممهمم ممري المم ممديممد مممع إ مموارمم  قمما ة الممدون الممعممر مميممة 

 وارس مية الشقيقة 

سمو األمةيةر يةبةعةث رسةالةة خةطةيةة  لة  ولةي الةعةهةد 
 السعودي

 أغسطس  22 -المتتب ارد مل  –الدوحة 

 عث حضرة صاحب السمو الشيخ تمين    حمد ان  ارمل 
أمير الي   الم د   رسالة  طية  إلي أ ي  صاحب السمو 
الم تل األمير محمد    س مان    ديد العزيز ان سمعمو  
ولمل المعممهمد رمائممب رئمميممس ممم م ممس الممو را  و يممر الممدفمما  
  المم تة العر ية السعو ية الشقيقة  تتص   الع قام 



ل  لت   موفور الصحة والسعا ة  ولحتومة وشعب 
األر ن  دوا  التقد  واال  هار  م  داري   حممم  دم لمة 
م ب الممممم متمة األر رميمة المهماشممميمة  سمعما ة رمائمب 
رئيس م  س الو را  و ير الءاردية  تحيات  إلي حضرة 
صاحب السمو أمير الي   المم مد   ممتمممنميما لسممموع 
مموفمور الصمحمة والسمعما ة  ولمدولمة قمطمر اسمتممممرار 

 التقد  والتنمية واال  هار 

ودر    ن الممقما م مة اسمتمعمرا  دم قمام المتمعماون 
الثنائل  ي  الي دي  الشقيقي   وإن   دم لمة الممم مب 
د ي ا ر المست دام المممتمعم مقمة  ممم م مام المتمعماون 

 الثنائل والم  ام ارق يمية   

نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيةة يةجةتةمة  
 م  وفد من طالبان

 أغسطس  21 -المتتب ارد مل  –الدوحة 

ادتمع سعا ة الشيخ محمد    ديدالرحمم  ان  مارمل 
رائب رئيس م  س الو را  و ير الءاردية  صيال اليو  
فممل الممدوحممة  مممع وفممد ممم  نممالمميممان  ممرئمماسممة الممممم  

 ديدال نل  را ر 

در    ن االدتما  استعرا  ا ر التطورام األممنميمة 
والسياسية فل أفم مارسمتمان  والمتمأوميمد دم مي حمممايمة 
المدريي   وتتثيف ال هو  ال  مة لتحقيق المصمالمحمة 
الوننية  والمعممم  دم مي تسمويمة سميماسميمة شمامم مة  
وارتقان س مل ل س طة  مع أهمية المحافمةمة دم مي 

 المتتسيام التل حققها الشعب األف ارل 

نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الةخةارجةيةة يةتةلةقة  
 اتصاال هاتفيا من وزير الخارجية األمريكي

 أغسطس  21 -المتتب ارد مل  –الدوحة 
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األ وية الونيدة  ي  الي دي  الشقيقي  وسيم   دمممهما 
 وتعزيزها وأ ر  المست دام ارق يمية والدولية 

قمما   ممتممسمم مميممن الممرسممالممة سممعمما ة الشمميممخ مممحمممممد  مم  
ديدالرحم  ان  مارمل رمائمب رئميمس مم م مس المو را  و يمر 
الءاردية    ن استقيان سمو ولل العهد السعو ي لم  

 اليو   مدينة ريو  

وفل  داية المقا  ة  رق  سعا ة رمائمب رئميمس مم م مس 
الو را  و يمر المءماردميمة  تمحميمام حضمرة صماحمب السمممو 
الشيخ تمين    حمد ان  مارمل أمميمر الميم   الممم مد   إلمي 
 ا   الحرمي  الشري ي  الم ب س ممان  م  دميمدالمعمزيمز 
ان سعو  م ب المم تة العر ية السعو ية   وإلي سممو 
ولل العمهمد  وتمممنميمام سممموع لمهممما  ممموفمور الصمحمة 
والسممعمما ة  ولممحممتممومممة وشممعممب المممممممم ممتممة الممعممر مميممة 

 السعو ية  دوا  التقد  واال  هار 

م  داري   حم  سمو ولل المعمهمد  مالممممم متمة المعمر ميمة 
السعو ية  سعا ة رمائمب رئميمس مم م مس المو را  و يمر 
الءارديمة  تمحميمام  ما   المحمرمميم  الشمريم ميم  وتمحميمام 
سموع  إلي حضرة صاحب السمو أمميمر الميم   الممم مد   
متمنيا لسموع موفور الصحة والسعا ة  ولمدولمة قمطمر 

 استمرار التقد  والتنمية واال  هار 

در    ن المقا  ة  استعرا  د قام التعاون المثمنمائمل 
 ي  الي دي  الشقيقي   والتطورام ارق يمميمة والمدولميمة 

 والقضايا نام االهتما  المشترك 

ملك األردن يستقةبةل نةائةب رئةيةس مةجةلةس الةوزراء 
 وزير الخارجية

 أغسطس  22 -المتتب ارد مل  –دمان 

استقي  د لة الم ب ديدهللا الثارل ا   المحمسميم  مم مب 
المم تة األر رية الهاشمية الشقيقة  اليمو  فمل دمممان  
سعا ة الشيخ ممحمممد  م  دميمدالمرحممم  ان  مارمل رمائمب 

 رئيس م  س الو را  و ير الءاردية 

فل  داية المقا  ة  رقم  سمعما ة رمائمب رئميمس مم م مس 
الو را  و يمر المءماردميمة  تمحميمام حضمرة صماحمب السمممو 
الشيخ تمين    حمد ان  مارمل أمميمر الميم   الممم مد   إلمي 
 د لة م ب المم تة األر رية الهاشمية  وتمنيام سموع 

 سفةةةارة دولةةةة قطةةةر | البوسةةةنة والهرسةةةك
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 21سارد   ولة قطر إلي إقامة دسمر دموي  تضممم  
نمائمرة ممحممم مة  مممئممام األنمنمان مم  المممسمادممدام  
وأوفدم فريقاً م  م مودة اليحث واررقان القمطمريمة 
الدولية التا عة لقوة األم  الدا  ل /لءمويما/  وأرشمأم 
مستش يي  ميداريي  م هزي   مالمتمامم  سمعمتمهممما 

 سرير  2444
 

وأوضح سعا ت  أر   إيممارما مم   ولمة قمطمر  مأهمدا  
التنمية المممسمتمداممة  قمد  صمنمدوق قمطمر لم متمنممميمة 
 التعاون مع دد  م  المنةمام الدولية العمديمد مم  
المشاريع منها تموي  الصندوق الم ميمنمارمل اررسمارمل 
اللي ارشأت  األمن المتحدة  وإدا ة ترمميمن مما يمقمار  

 ميني تع يمياً  التعاون مع /اليوريستو/  04
 

وأشار إلي أن الصندوق قما   متمممويم  ممنمح دماممعميمة 
نالب د ي ممد   مممس سمنموام  مممسماهمممة  044لم

م يي   والر أممريمتمل  وأضما   وممما  2قدرها أوثر م  
تن إدا ة إدمار مستش ي التررتينا وت هيزع  التمامم  
ليستودب مرضي الق ب والسرنان والت مي وغميمرهما  

دمردمة  140444ووفر صندوق قطر ل تنمميمة أومثمر مم  
 لقال لمتافحة دائحة وورورا  

 
وقان المريءل إن القوام المس حة المقمطمريمة قمامم  
 ممتممءممصمميممص  دممن لصممالممح المم مميمم  المم مميممنممارممل ونلممب 

نمنما  14/ وتمءمصميمص 21-ل حصون د ي لقال /ووفيد
 م  الموا  ال لائية شهريا لمدة دا  

 
وأدر  سعا ة و يمر المدولمة لم مشماون المءماردميمة دم  
 الص الشتر والتمقمديمر لمحمتموممة دمممهموريمة فمررسما 
واألمي  العا  لألمن المتحدة لتمنمةميمن هملا الممماتمممر 
الها   واللي يُعقد فمل وقم  يمممر فميم  لميمنمان  مأ ممة 
 مالمم مة المءممطمورة  تسمتممددمل مم  المممم متممممع المدولممل 
الوقو  إلي داري  لتل يت ماو  هملع المممحم  ممتمعمد ة 
 ال وارب  والتل ت اقم   عد وار ة ار  ار مرفأ  يروم 

 
دولةةة قةةطةةر تةةحةةذر مةةن خةةطةةورة اسةةتةةمةةرار الةةو ةة  

 الراهن في األرا ي الفلسطينية المحتلة
 يوليو 21   –المتتب ارد مل  –ريويورك 

حلرم  ولة قطر م   طورة استمرار الوضمع المراهم  
فل األراضل ال  سطينية ودد  التوصم  إلمي تسمويمة 
 مستدامة ل قضية ال  سطينية   ادية م  س األم  
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ت قي سعا ة الشيخ محمد    ديدالرحم  ان  ارل رمائمب 
رئيس م  س الو را  و ير الءاردية اليو   اتصاال هات يما 
م  سعا ة السيد أرتورل   ينت  و يمر  ماردميمة المواليمام 

 المتحدة األمريتية 
در    ن االتصان استعرا  الع قام االسمتمراتميم ميمة 
 ي  الي دي  وا ر التطورام الميدارية والمستم مدام فمل 
أف ارستمان  شمقميمهما األممنمل والسميماسمل  وممما شمتمر 
سعا ة و ير الءاردية األمريتل  ولة قطر د ي  ورها فمل 
استمرارية المحا  ام وتوفير المساددة ال  مة لعم يمة 

 ارد   
وشد  الو يران د ي ضرورة حمممايمة المممدرميميم  وتمتمثميمف 
ال هو  ال  مة لتحقيق الممصمالمحمة المونمنميمة  والمعممم  
د ي تسوية سياسية شمامم مة تضممم  ارمتمقماال سم ممميما 
ل س طة  ونلب فمل ضمو  المممتمتمسميمام المتمل حمقمقمهما 

 الشعب األف ارل 
 

 قطر تشارك في مؤتمر دعم الشعب اللبناني
 أغسطس 40 -المتتب ارد مل  –الدوحة 

شمارومم   ولممة قممطممر المميممو  فممل ممماتمممممر  دممن الشممعممب 
ال ينارمل الملي رمةمممتم  الم مممهموريمة الم مررسميمة واألممن 

 المتحدة دير تقنية االتصان المرئل 

مثّ   ولة قطر فل الماتمر  سعا ة السيد س طمان  م  
 سعد المريءل و ير الدولة ل شاون الءاردية 

ودد  سعا ت  فل و مة مس  ة أمما  الممماتمممر  تمأوميمد 
 ولة قطر د ي استمرار  دمها ل ينان والشعب ال ينارمل 
الشقيق القا ر د ي الصمو   ود  األ مام وتم ماو  هملع 
 المحنة   ض  إرا ت  الص ية و دن الم تمع الدولل ل  

ول   سعا ة و ير الدولمة لم مشماون المءماردميمة  إلمي أرم  
است ا ة لما يم ي  الموادمب اررسمارمل ومما يمتمرتمب دم مي 
أواصمر األ موة مم  تضماممم  ووفما   فمقمد أدمم م  حضممرة 
صاحب السمو الشيخ تمين    حمد ان  ارل أمميمر الميم   
الم د     ن ماتمر  اريس ل مممارمحميم  الملي دمقمد فمل 

ممم مميممون  والر  24أغسممطممس الممممماضممل تممءممصمميممص 
ومساددام م   ولة قطر لمسمارمدة دمممهموريمة لميمنمان 

 الشقيقة 

وأود المريءل أر  منل اليو  األون  عد وار ة مرفأ  يمروم  
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رواتب الموب ي  وتقدين المساددام المالية لمألمسمر 
المتع  ة وتش ي  محطام التهر ا  وتطوير الميمنمي 

 التحتية 
 

ودمد  المميمميمان  دمموة  ولمة قممطممر إلممي ممم م ممس األممم  
لتحم  مساوليات  فل إر ان القارون المدولمل وتمنم ميمل 
قممراراتمم  ووضممع حممد لمم حممتمم ن واالسممتمميممطممان غمميممر 
المشرو  و دن تحقيق الس    اللي ي ب أن يتحقمق 
م    ن الم اوضام  ي  المطمرفميم   ودم مي أسما  
الممقممارممون الممدولممل وقممرارام األمممن المممممتممحممدة وممميمما رة 
الس   العر ية ومميمدأ حم  المدولمتميم  الملي  مممودميم  

وداصمتها  2121تقو   ولة ف سطي  د ي حدو  دا  
الممقممد  الشممرقمميممة  وإرممهمما  احممتمم ن سممائممر األراضممل 
العر ية  والح  العا ن لمسمألمة الم دمئميم   وممما دمد  
التأويد د ي استمرار التزا   ولة قطمر  متمقمديمن المددمن 
والمشاروة فل و  ال هو  الدولية المء صة المرامميمة 

 لتحقيق الس   العا ن والدائن والشام  
 

ود  األ مة السورية  ل   الييان إلي أن هلا العا  قمد 
شهد اللور  السنوية العاشرة الرط ق االحت ادمام 
الس مية ل شعب السوري الشقيق  وقان إن  األ ممة 
السورية ما ال   ارتةار الح   وهو ما ل  يتن  مالمءميمار 
العستري    يتط ب دم ية سيماسميمة هما فمة تما ي 

وتنم ميمل قمرار  2-إلي ارتقان سياسل وفقا رد ن دنيف
 ".2220م  س األم  

 
و دا الييان إلي إتما  مها  ال  نة الدستورية  واتمءمان 
إدمرا ام لمميمنمما  الممثمقمة ومتممسمويممة ممم مف الممممعممتمقمم ميمم  
والمءت ي  قسرا  وتهيمئمة المةمرو  لم معمو ة ا ممنمة 
والطودية والتريمة ل دئي  والنا حي   ودمد م  ولمة 
قطر التأويد د ي أهمية ضمان المسا لمة دم  دمرائمن 
الحر  وال رائن ضد اررسارية   ما فل نلب استءمدا  
األس حة التيميائية   ادمتميمار المممسما لمة مم  دموامم  

 استدامة الس   
 

وأفا  الييان   أن الم يي  فل سوريا يمعمتمممدون دم مي 
المممممسممادممدام الممدولمميممة والمميممة إيصممان المممممسممادممدة 
اررسارية دير الحدو   مشيدا   هو  األمن المممتمحمدة 
فل هلا الءصو   مشيرا إلي أن  ولة قطر تمعمد فمل 
مقدمة ال همام المممارمحمة لم متمءم ميمف مم  المممعمارماة 

 اررسارية ل شعب السوري الشقيق 
وفيما يءص الموضمع فمل الميممم   دمد م  ولمة قمطمر 
القون  إن  إرها  األ مة فل اليم  يستددل المتم ماو  
 ي  األنرا  اليمنميمة دم مي أسما  ممءمردمام المحموار 
الوننل والميا رة الء ي ميمة وقمرارام مم م مس األمم  

   مموومدة دم مي أن هملا 2222نام الص ة  اصة القرار 
الح  سيساهن فل ت او  الصعو ام اررساريمة المتمل 
يوادهها اليم  وفل المحم مال دم مي وحمدتم  وسميما تم  

 واستق ل  
 

وأود الييان حر   ولمة قمطمر دم مي المممسماهمممة فمل 
تء يمف ونمأة الموضمع اررسمارمل لم مشمعمب الميمممنمل 

 الشقيق  حيث تن ارد ن  توديهام م  حضرة 
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الدولل إلي تحم  مساوليات  فل إرم مان المقمارمون المدولمل 
وتن يل قرارات  ووضمع حمد لم حمتم ن واالسمتميمطمان غميمر 

 المشرو  و دن تحقيق الس   
 

دما  نلمب فمل  ميممان  ولممة قممطمر الملي ودمهممتم  سمعمما ة 
السمم مميممرة الشمميممءممة دمم مميمما  أحمممممد  مم  سمميممف ان  ممارممل  
المندو  الدائن لمدولمة قمطمر لمد  األممن المممتمحمدة  إلمي 
االدتما  اللي دقدع م  س األم  الدولل حمون  المحمالمة 

 فل الشرق األوسط  ما فيها القضية ال  سطينية  
 

ول   الييان إلي ما تشهدع مدينة القد  المحتم مة مم  
است زا ام وادتدا ام متتررة م  قي  سم مطمام المقموة 
القائمة  ماالحمتم ن والمممسمتمونمنميم  دم مي المممقمدسمام 
ارسم ممميممة والممممسمميممحميممة  السمميمممما الممحممر  المممممقممدسممل 
الشريف اللي يعتيمر مم  أهمن األمماوم  المممقمدسمة لمد  
المس مي   هو أمر يهد   ت اقن الصرا  وت شمل فمر  

 تسويت  
 

وأود الييان أن أي ممحماوالم لمتم ميميمر الموضمع المقمارمورمل 
والتاريءل والثقافل لمدينة القد  المحت ة يشت   رقا 
لم ممقمارممون المدولممل وقممرارام مم مم ممس األممم  والمم ممممعمميممة 
الممعممامممة نام الصمم ممة   وأضمما  أن تمم ممب الممممممممارسممام 
االسممتمم ممزا يممة وغمميممرهمما ممم  اردممرا ام غمميممر الممقممارممورمميممة  
ومصا رة وهد  ممت تام ال  سطينيي   ما فيها نلمب 
فل حمل الشميمخ دمرال وحمل سم موان  تمعمتمس سميماسمة 
لممتممهممويممد الممقممد  وتمموسمميممع االسممتمميممطممان واالسممتممهممتممار 

  القارون الدولل وقرارام الشردية الدولية 
 

وأوضح أن ت ب اردرا ام أ م إلي التصعيد األ يمر الملي 
تسيب  سقوط مئام م  الضحايا المدريي   م  فيهمن 
العشرام م  األنم مان  رمتميم مة لم مقمصمف الم موي دم مي 

 األحيا  الستنية فل قطا  غزة 
 

ول   الييان إلي أن  ولة قطر سعم  السمتمعما ة األمم  
واالستقرار  وقام   تحروام    وماسية  التنسميمق ممع 
األمن المتحدة والمدون الشمقميمقمة والصمديمقمة لمتميمسميمر 
التوص  إلمي اتم ماق لموقمف إنم ق المنمار  مشمد ة دم مي 
أهمية وقف إن ق النار فل هلع المرح ة وتم منمب دمو ة 

 التصعيد 
 

وأشار إلمي أن  ولمة قمطمر حمثم  دم مي ضمرورة المتمصمدي 
ل حتيادام المعمادم مة لممم ميمورمل فم مسمطميمنمل تم ماقممم  
معاراتهن هلا العا   واليزالون ير حون تح  الحصار فمل 

 قطا  غزة 
 

وقان الييان  إن  ولة قطر مستمرة فل دهو ها المرائمدة 
لتقدين المعورام اررسارية والتنموية لت يية االحتيادام 
العاد ة ل شعب ال  سطينل الشقيق   مشيرا فل هملا 
السياق إلي المنحة التل ود   تقديمهما فمل شمهمر ممايمو 
الماضل  حضرة صاحب السمو الشيخ تمين    حمد ان 

مم ميمون  244 ارل أمير الي   الم د   ح ة  هللا    قيمة 
 والر ردا ة إدمار قطما  غمزة  وأوضمح الميميمان أن نلمب 

 يأتل استتماال لما قدمت   ولة قطر م  منح لدفع 
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التل ألقاها فل مسته  االدتمادام  أهمية مث  هلع 
 ال عاليام و ورها فل تعزيز التعاون  ي  الي دي  

وقد  سعا ت  درضا مودزا ألهن محطام المعم قمام 
 مميمم   ولممة قممطممر وروسمميمما االتممحمما يممة  مشمميممرا إلممي 
المقومام التل توفرم مما مرا والمتمل سمتمسماهمن فمل 
 يا ة تدفق السيال  صورة م موسة إلمي  ولمة قمطمر 

 م  مءت ف  ون العالن  ما فل نلب م  روسيا 

وأدر  سعا ت  د  الشمتمر لمحمتموممة مموسمتمو دم مي 
تممنممةمميممن همملع المم ممقمما ام  وأمممنمميمماتمم  لممردممان األدمممممان 
الممممشممارومميم  ممم  المم مارمميمميمم  المتمموفمميممق والمنمم ممال فممل 

 أدمالهن  

سفارة قطر في بكين تشةارك بةالةدورة الةخةامسةة 
 لمعرض الصين والدو  العربية

 أغسطس 22 -المتتب ارد مل  - تي  

شارو  سم مارة  ولمة قمطمر لمد  دمممهموريمة الصميم  
الشمعميمميمة  فمل المدورة المءممامسمة لممممعمر  الصميمم  
والدون العر ية  منطقة رين شيا ناتية الحتن شمان 

 غر ل الصي  

ورشر موقع المعر   ددة صور ل م دب المريماضميمة 
فل  ولة قطر  وتحضيرام الدولة لتأ  العالمن لمتمرة 

  واألسواق المهمة واألمماوم  السميماحميمة 2422القد  
 فل قطر 

والق  المنشورام المتع قة  دولة قطر إقياال وميميمرا 
 م  المتا عي  الصينيي  

يلور أن معر  الصي  والدون العر ية يعتيمر ممنمصمة 
مهمة ل صي  والدون العر ية لينا   الحزا  والطمريمق  
 شت  مشترك  ويعتس الرؤية المستقي ية ل صيم  
والدون العر ية المتوافقة مع ات اع العصر والسمعمل 

 إلي التعاون والتنمية 

وما يمةمهمر ممعمر  الصميم  والمدون المعمر ميمة افماقما 
مشرقة أما  الصي  والدون العر ية لتوسيع التعاون 
فل الم االم الناشئة وقيا ة الطريق  حيث تنّ توقيمع 

مم ميمار  222.1ص قة  قيمة إدماليمة تميم ما حموالمل  211
م يار  والر أمريتمل( تشممم  مم ماالم  20يوان )حوالل 

المع ومام ارلتترورية والمطماقمة المنمةميم مة والممموا  
ال ديدة والرداية الصحية  والتم مارة ارلمتمتمرورميمة دميمر 

 الحدو  
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صاحب السمو الشيخ تمين    حمد ان  ارل  أمير الميم   
مم ميمون  244الم د   ح ة  هللا   د  تءصيص مميم ما 

 والر  دما ل هو   ررامج األغلية العالمل فل اليم  م  
 أد   دن األم  ال لائل و ر  الم ادة 

 
وفيما يتع ق  الوضع فل لييميما  أدمر م   ولمة قمطمر دم  
ارتياحها ل  هو  التل  للهما الم ميميميمون و دمن الممم متمممع 
الدولل التل أ م إلي المتمطمورام المممشم معمة المتمل تممم  
  ن العا  المنصر    ما فيها ات اق وقف إنم ق المنمار 
ومنتد  الحوار السياسل ال ييل وتشتي  حتومة الوحدة 

 الوننية الماقتة 
 

وأشمار الميميمان إلمي أن  ولمة قمطمر شمد م دمم مي أهممميممة 
ضمان االلتزا   الح ال د ي هلا التقد  د ي الممسمارام 
السمميمماسمميممة واالقممتممصمما يممة واألمممنمميممة وضمممممان دممقممد 
االرتءا ام فل المودد المحد  لها  ماودة د ي أهميتمهما 
لترسيخ االستقرار واستدامت   ممما يصمب فمل مصم محمة 

 الشعب ال ييل الشقيق 
 

وفل الءتا  أود اليميمان دم مي أن  ولمة قمطمر راسمءمة فمل 
إيمارها  ميدأ تسوية المنا دام  السي  الس مية  وأرها 
تقو    هو  مستمرة فل م مان الموسمانمة وغميمر نلمب 
م  ال هو  المتمل تسماهمن فمل تمرسميمخ أسمس السم   
المستدا  د ي الصعيدي  ارق يممل والمدولمل  والمعممم  
مع الشروا  الدوليي  م  أد    م  المتموتمرام وإرمهما  
األ مممام وتممحممقمميممق االسممتممقممرار واألممم  والمممممصمم ممحممة 

 المشتروة ل  ميع 

سفير قطر لدى روسةيةا يةفةتةتةا اجةتةمةاعةا  مةمة ةلةي 
 قطاع السياحة القطري الروسي

 أغسطس 22 –المتتب ارد مل   –  موستو

افتتح سعا ة الشيخ أحمد    راصر ان  ارل  س ير  ولة 
قطر لد  روسيا االتحا يمة  ادمتمممادمام ممممثم مل  قمطما  
السمميمماحممة الممقممطممري الممروسممل  الممتممل رممةمممممتممهمما مممديممريممة 

 السياحة فل حتومة العاصمة الروسية موستو 

در    ن االدتمادام  التل دقدم دير تمقمنميمة الم ميمديمو  
استعرا  تعزيز افاق التعاون  ي   ولمة قمطمر وروسميما 

 االتحا ية فل هلا الم ان 

 وأود سعا ة الشيخ أحمد ان  ارل  فل و مة  ولة قطر 
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