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قــال وزيــر خــارجـيــة قــطــر الــشـيخ
مـحــمــد بن عــبـد الــرحــمن آل ثـاني
امس الــــســـبـت إن الـــتــــحـــالــــفـــات
اإلقـلـيـمـيـة بـحـاجـة إلعـادة تـشـكـيل
وإن األمــر يـــتــطــلـب وضع مــبــاد

جديدة لإلدارة.
وأضاف في كلمة خالل منتدى قطر
الـــســنـــوي إن مـــجـــلس الـــتـــعــاون
اخلـلــيـجي وأمـيـنه الـعـام بال حـول

وال قوة.
وتـفـرض الــسـعـوديـة وحــلـفـاء لـهـا
مـقاطـعـة دبـلـومـاسـيـة واقـتـصـادية
عـــلى قـــطـــر مــنـــذ حـــزيــران 2017
نافس متهـمة إياهـا بالتـقارب مع ا
اإلقــلــيــمي إيــران وبــدعم اإلرهــاب

وهو ما تنفيه قطر.
قـــــال آل ثــــــاني إن بـالده مـــــا زالت
تـعول عـلى الكـويت وقـوى إقلـيمـية
سـاعدة على حل األزمة أخرى في ا

اخلليـجية واحـياء مجـلس التعاون
اخلــلـيــجي. واضــاف (يــاعب امــيـر
الــكــويـت دورا قــيــاديــا كــبــيــرا في
وقف وهـو امر تقـدره قطر تهـدئة ا
بـــشــدة. مــا زلــنـــا نــعــول عــلى دور
ــنــطــقــة العـادة لم الــكـويت ودول ا
الشـمل). وتـابع مشـيرا الى مـجلس
التعاون اخلليجي (نعتقد أننا أكثر
أهمـيـة كتـكتل “بـالنـسبـة للـغرب ال

كدول متفرقة ومتشرذمة).
ـــالــيـــة الــقـــطــري إن وقـــال وزيــر ا
وا القطاع اخلاص في قطر حقق 
ئـة تقـريبـا في عام بـنسـبة سـتة بـا
 2018بــرغم تـقــلب أسـعــار الـنـفط.
وقـال الوزيـر عـلي شريـف العـمادي
ـــنــتــدى إن االقــتــصــاد شــهــد في ا
اضي خـروجـا لألمـوال في الـعـام ا
لـكن  2018كــان عـامـا جــيـدا وجـاء
مـعـظم الـنـمـو من الـقـطـاع اخلاص.
وضـخت مـؤسـسـات الـقـطـاع الـعـام

الــقـــطــري الـــتي تـــشــمل صـــنــدوق
ثــروتــهــا الــســيــاديــة أكـثــر من 40
مليار دوالر في البـنوك القطرية في
الــــشـــهــــور األولى الــــتـي أعـــقــــبت

اخلالف الدبلوماسي مع السعودية
وحـلـفـائـهـا وذلك بـهـدف مـسـاعـدة
ــصـرفـي عـلى مــواجــهـة الــقـطــاع ا

تأثير خروج األموال.
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فـقـدت مـني الـهـويـة الـصادرة
ـــــهــــنــــدســــ مـن نــــقــــابــــة ا
العراقـي باسم (نـافع حس
ن يـــعـــثــر عــودة) الـــرجـــاء 

صدرها. عليها تسليمها 


