
حتتفل دولة قطر اليوم الثالثاء 
بالعيد الوطني ال��ذي يقام حتت 
شعار )فيا طاملا قد زينتها أفعالنا( 
وس��ط مظاهر احتفالية رسمية 
وشعبية تبرز مدى التطور الذي 

حققته منذ تأسيسها وحتى اآلن.
وتشهد معظم امل���دن القطرية 
فعاليات ع��دي��دة مصاحبة ب��دأت 
قبل نحو عشرة أيام احتفاال بهذه 
املناسبة التي تصادف ال 18 من 
ديسمبر ويشارك فيها املواطنون 
وامل��ق��ي��م��ون تعبيرا ع��ن فخرهم 
واعزازهم باإلجنازات التي حققتها 
قطر في مختلف املجاالت والسيما 

االقتصادية والرياضية.
والشعار ال��ذي أعلنته اللجنة 
املنظمة الحتفاالت اليوم الوطني 
لقطر هو شطر من أبيات مؤسس 
الدولة الشيخ جاسم بن ثاني الذي 

يعد باني نهضة قطر احلديثة.
وت��ش��ه��د امل���دن ال��ق��ط��ري��ة التي 
ازدان����ت ب��أع��الم ال��ب��الد فعاليات 
يومية تعبر عن اف��راح املواطنني 
بهذه املناسبة السنوية وتتنوع ما 
بني ثقافية ورياضية واقتصادية 
واجتماعية ونسائية تشارك فيها 
جميع اجلهات احلكومية واملنظمات 
واجلمعيات األهلية اض��اف��ة الى 

النوادي الرياضية والثقافية.
وتستذكر قطر وهي حتتفل بهذه 
الذكرى اجنازات الشيخ جاسم بن 
ثاني حيث تخلد االحتفاالت ذلك 
ال��ي��وم التاريخي م��ن ع��ام 1878 
ال���ذي خ��ل��ف ف��ي��ه ال��ش��ي��خ جاسم 
والده الشيخ محمد في قيادة البالد 

واستمر حتى التأسيس والوحدة.
وحتتفل قطر بيومها الوطني في 
18 ديسمبر منذ صدور القانون رقم 
11 لسنة 2007 باعتبار يوم تولي 
الشيخ جاسم بن ثاني يوما وطنيا 
تعطل فيه امل��ؤس��س��ات وال��دوائ��ر 
احل��ك��وم��ي��ة ويحتفل ف��ي��ه جميع 

القطريني بهذه املناسبة الوطنية.
ووف��ق��ا مل��ا ح��ددت��ه رؤي���ة قطر 
الوطنية 2030 وبسعي دؤوب 
م���ن ج��م��ي��ع اجل���ه���ات احل��ك��وم��ي��ة 
املعنية ال��ى ترجمة استراتيجية 
التنمية الوطنية الثانية )2017 
- 2022( استطاعت قطر حتقيق 
مجموعة من االه��داف في طريقها 
نحو تعزيز التنمية املستدامة 
والتعليم وال��ت��دري��ب والصحة 
وتنمية امل���وارد البشرية اضافة 

ال��ى تعزيز التنويع االقتصادي 
وتطوير البنية التحتية. وحققت 
قطر وهي حتتفل بيومها الوطني 
العديد من النجاحات في مجاالت 
عديدة اهلتها لتنال مراكز متقدمة 
في مؤشرات دولية كثيرة يقاس 
عليها ع��ادة جن��اح ال��دول ومتيزه 
وم��دى حتقيق التقدم في مجاالت 

احلياة االساسية فيها.
وتشهد قطر اجن����ازات عديدة 
في شتى القطاعات وف��ي مقدمتها 
ال��ق��ط��اع االق��ت��ص��ادي ال���ذي شهد 
ص���دور ال��ع��ش��رات م��ن ال��ق��وان��ني 
التي تهدف الى تشجيع االستثمار 
الداخلي واخلارجي وتوفير البيئة 
ال��ق��ان��ون��ي��ة للعمل االق��ت��ص��ادي 
وللنهضة التنموية التي تشهدها 
البالد. ويولي االقتصاد القطري 
اهتماما بالغا لقطاع النفط والغاز 
ال��ذي حقق خ��ط��وات مهمة محليا 
وعامليا اهمها على صعيد االنتاج 
والتطوير حيث بلغ ان��ت��اج قطر 
للبترول خ��الل ع��ام 2017 نحو 
76ر1 بليون برميل مكافئ منها 
حوالي 3ر7 تريليون ق��دم مكعب 
من الغاز الطبيعي و210 ماليني 
برميل من املكثفات و232 مليون 
برميل م��ن النفط. وفيما يتعلق 
بالنشاط االستكشافي داخ��ل قطر 
ي��ج��ري حاليا التخطيط لتنفيذ 
مسح زل��زال��ي )س��ي��زم��ي( بحري 
ثالثي االب��ع��اد للمنطقة الواقعة 
جنوب حقل اخلليج النفطي حيث 
مت اك��ت��ش��اف م��ص��ي��دة بترولية 
بطبقات املشرف كما مت االنتهاء من 
االعداد حلفر بئر في املنطقة البرية 
جنوب البالد الستكشاف االمكانات 

الهيدروكربونية غير التقليدية .
أم������ا ب���ال���ن���س���ب���ة ل��ل��ن��ش��اط 
االس��ت��ك��ش��اف��ي ال��دول��ي ف���إن قطر 
للبترول اجنزت دراسة فنية دولية 
لتقييم مختلف األحواض الرسوبية 
على مستوى العالم بالتعاون مع 
شركة استشارية فرنسية وذلك 
لتعزيز خطط البالد املستقبلية في 
حني استحوذت قطر بالتعاون مع 
شركاء عامليني على عقود استكشاف 

كبيرة في عدد من مناطق العالم.
وط��رح��ت ق��ط��ر ل��ل��ب��ت��رول 49 
في املئة من أسهم )قطر لصناعة 
األملنيوم( لالكتتاب العام في 30 
اك��ت��وب��ر امل��اض��ي وج���رى ت���داول 
اسهمها امس االح��د وذل��ك لتعزيز 

ال��ف��رص االس��ت��ث��م��اري��ة وترسيخ 
ث��ق��اف��ة االدخ������ار ط���وي���ل االج���ل 

للمستثمرين القطريني وأبنائهم.
وح���ق���ق���ت ق���ط���ر ال���ع���دي���د م��ن 
االجن������ازات ع��ل��ى ص��ع��ي��د زي���ادة 
اخلدمات واملرافق الصحية واحتل 
ال��ن��ظ��ام الصحي امل��رت��ب��ة 13 في 
قائمة افضل النظم الصحية في 
العالم واملرتبة االولى على مستوى 
منطقة ال��ش��رق االوس���ط بحسب 
مؤشر )ليجاتوم للرخاء( للعام 
2017 الذي يقوم بقياس وتصنيف 
الوضع الصحي في 149 دولة فيما 
اطلقت قطر استراتيجية )2018 
- 2022 ( التي تهدف ال��ى تنمية 
وتطوير النظام الصحي واحلفاظ 
على الصحة العامة الن ذلك مبثابة 
استثمار حيوي في املجتمع القطري 

ومستقبله.
وشهد املجال الرياضي تطورات 
مهمة ف��ي ب��ن��اء ع��دد م��ن املنشآت 
اخلاصة ببطولة كأس العالم لكرة 
القدم 2022 اضافة الى اجن��ازات 
ك��ب��ي��رة ف��ي م��ج��ال ال��ع��اب ال��ق��وى 
وكرة اليد فضال عن تنظيم العديد 
م��ن ال���دورات الرياضية العاملية 

واخلليجية والعربية واالسيوية.
وفي مجال األمن الغذائي حققت 
قطر املرتبة األول���ى عربيا و22 

عامليا ف��ي م��ؤش��ر االم���ن الغذائي 
ال��ع��امل��ي ل��ع��ام 2018 ال���ذي يضم 
113 دول��ة على مستوى العالم 
والصادر عن وحدة )إيكونوميست 
إنتليجنس( لالبحاث التابعة ملجلة 
االيكونوميست وال��ذي استند في 
تصنيفه ال��ى حزمة م��ن املعايير 
اهمها مقدار توافر الغذاء وسهولة 
احل��ص��ول عليه بأسعار مناسبة 
ومعايير اجلودة والسالمة بقطاع 

األغذية.
وعلى الصعيد الثقافي أطلقت 
قطر معجم الدوحة التاريخي للغة 
العربية الذي يعد األول من نوعه 
على مستوى ال��ع��ال��م وافتتحت 
العديد من املكتبات ونظمت العديد 
من املعارض الثقافية والفنية وفي 
مقدمتها معرض الكتاب الدولي 
ف��ض��ال ع��ن اس��ت��م��راره��ا ف��ي دع��م 
حركة النشر والتاليف والترجمة 

لالصدارات الثقافية املتنوعة.
وال يكاد ال��زائ��ر ال��ى م��دن قطر 
هذه األي��ام مير من ساحة عامة او 
شارع عام او امام مؤسسة وطنية 
او خاصة اال ويرى معالم االحتفال 
باليوم الوطني ظاهرة عليها فضال 
ع��ن اض���اءة املعالم الرئيسية في 
البالد بإضاءات متميزة في الليل 

ابتهاجا بتلك املناسبة.
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أمير البالد يهنئ أمير قطر 
بذكرى اليوم الوطني

بعث صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد ببرقية تهنئة 
إلى أخيه صاحب السمو الشيخ متيم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر 
الشقيقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه مبناسبة ذكرى اليوم 
الوطني لتولي مؤسس دولة قطر الشقيقة الشيخ جاسم بن محمد 
بن ثاني آل ثاني احلكم في البالد. مشيدا سموه مبا حققته دولة قطر 
الشقيقة من اجن��ازات حضارية ب��ارزة ومن نهضة تنموية شملت 
مختلف املجاالت ومتمنيا لسموه موفور الصحة والعافية ولدولة 
قطر الشقيقة وشعبها الكرمي املزيد من التقدم واالزده��ار. وبعث 
سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد ببرقية تهنئة إلى أخيه صاحب 
السمو الشيخ متيم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة ضمنها 
سموه خالص تهانيه مبناسبة ذكرى اليوم الوطني لتولي مؤسس 
دولة قطر الشقيقة الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني آل ثاني احلكم 
في البالد. متمنيا لسموه موفور الصحة ودوام العافية ولدولة قطر 
وشعبها الشقيق كل الرقي واالزدهار.كما بعث سمو الشيخ جابر 

املبارك رئيس مجلس الوزراء ببرقية تهنئة مماثلة.

سمو األمير أشاد مبا حققته من إجنازات حضارية بارزة 

قطر حتتفل باليوم الوطني حتت شعار »فيا طاملا قد زينتها أفعالنا«

أمير قطر سمو الشيخ متيم بن حمد آل ثاني

خالل مؤمتر صحفي عقده مع وزير اخلارجية األملاني 

صباح اخلالد: توقيع إعالن نوايا مع أملانيا لتطوير الشراكة في املجال اإلنساني
أع��ل��ن الشيخ ص��ب��اح اخل��ال��د نائب 
رئيس مجلس ال��وزراء وزير اخلارجية 
الكويتي أول أمس التوقيع على إعالن 
نوايا مشترك بني الكويت أملانيا بشأن 

تطوير الشراكة في املجال اإلنساني.
وق��ال الشيخ صباح اخلالد في كلمة 
له خالل مؤمتر صحفي عقده مع نظيره 
وزي��ر اخلارجية األمل��ان��ي هايكو ماس 
مبناسبة زي��ارت��ه الرسمية إل��ى البالد 
على رأس وفد رفيع املستوى إن إعالن 
نوايا يقضي ببحث آليات التمويل للعمل 

اإلنساني.
وأض����اف أن اإلع����الن يبحث أيضا 
وس��ائ��ل ج��ع��ل امل��س��اع��دات اإلنسانية 
ال��دول��ي��ة أك��ث��ر فعالية وك��ف��اءة وسبل 

حماية بيئة العمل اإلنساني.
ووص���ف ال��ع��الق��ات الدبلوماسية 
املتينة بني البلدين التي قاربت ال 55 
عاما بأنها “مثال يقتدى في العالقات 
الدبلوماسية الناجحة”.وقال إن مستوى 
العالقات بني البلدين جتلى وجتسد في 
موقف أملانيا الصلب واحل��ازم في إدانة 
االحتالل العراقي الغاشم للكويت عام 
1990 والدعم الكامل للشرعية الكويتية 
واملساند لكافة ال��ق��رارات الدولية ذات 

الصلة.
ول��ف��ت إل��ى م��ا حتتله االستثمارات 
الكويتية م��ن م��وق��ع ب���ارز ف��ي قائمة 
املستثمرين في أملانيا إذ بلغت استثمارات 
الكويت في القطاعني احلكومي واخلاص 

ما قيمة 35 مليار دوالر أمريكي.
وأع���رب الشيخ ص��ب��اح اخل��ال��د عن 
الترحيب باالستثمارات االملانية في 
الكويت وتشجيع املزيد منها للدخول 
ف��ي ال��س��وق الكويتي واالس��ت��ف��ادة من 
التسهيالت وامل��م��ي��زات ال��ت��ي تقدمها 
الكويت للمستثمر األجنبي.وأوضح أنه 
أجرى مباحثات ثنائية معمقة ومثمرة 
م��ع وزي��ر اخل��ارج��ي��ة األمل��ان��ي تناولت 
مختلف املوضوعات الرامية إلى تطوير 
آليات التعاون والشراكة بني البلدين 
الصديقني في كل امل��ج��االت السيما في 
املجال االقتصادي والتجاري خصوصا 
في ظل املكانة التي تتمتع بها أملانيا كأهم 

شريك اقتصادي للكويت.
ول��ف��ت إل��ى “تأكيد املباحثات على 
احل��رص املشترك نحو تعزيز وتدعيم 
البعد االستراتيجي ال��ذي وصلت إليه 
العالقات الثنائية بني بلدينا الصديقني 
وتنامت جذورها قوة وتعمقت روابطا 
ف���ي م��خ��ت��ل��ف اجل���وان���ب ال��س��ي��اس��ي��ة 
واالق��ت��ص��ادي��ة والثقافية والتربوية 
وغيرها العديد من امل��ج��االت احليوية 

واملهمة”.
وذكر أن اجلانبني أكدا أيضا حرصهما 
على استكشاف آفاق جديدة في قطاعي 
الطاقة املتجددة والتعليم ع��الوة على 
مجاالت حماية البيئية والتعاون في 

املجال البرملاني.
وع��ن الشأن اإلقليمي وال��دول��ي أفاد 

الشيخ صباح اخلالد ب”أننا أجرينا 
مباحثات مستفيضة عكست تطابقا كبيرا 
في وجهات النظر حيال مجمل القضايا 
اإلقليمية والدولية واألوض��اع األمنية 
والسياسية واجلهود املشتركة الرامية 

إلى إعادة األمن واالستقرار في املنطقة”.
وأك��د أن هناك قواسم مشتركة بني 

البلدين في عضويتيهما غير الدائمة 
في مجلس األمن لتعزيز آفاق التعاون 
فيما بينهما وبحث كل القضايا اإلقليمية 
والدولية التي تتطابق وجهات النظر 

فيها بشكل كبير.
وأضاف أن املباحثات استعرضت كل 
وجهات النظر بشأن العمل معا إليجاد 

احل��ل��ول السلمية لقضايا ف��ي املنطقة 
والتعاون املستقبلي في مجلس األمن.
ون���وه ب���دور أملانيا ف��ي ح��ل النزاعات 
بالطرق السلمية وت��ق��دمي املساعدات 
اإلنسانية “إذ كانت شريكا كبيرا للكويت 
وأدت دورا مؤثرا وفاعال في املؤمترات 
التي استضافتها للمانحني في سوريا 

وإعادة إعمار العراق”.
وردا على س��ؤال حول اتفاقية األمم 
املتحدة بشأن التغير املناخي أفاد الشيخ 
صباح اخلالد بأنها إح��دى االتفاقيات 
املهمة على املستوى العاملي مؤكدا انفتاح 
الكويت على احلوار للوصول إلى اتفاق 
يساعد على استمرار احلشد الدولي حول 

هذا االتفاق.
وج���دد التهنئة ألمل��ان��ي��ا مبناسبة 
حصولها على عضوية غير دائمة في 
مجلس األم���ن لعامي 2020-2019 
متطلعا إلى العمل معا العام املقبل ومن 
خ���الل التنسيق امل��ش��ت��رك ب��ني وف��دي 
البلدين الصديقني لدى األمم املتحدة في 
املوضوعات املطروحة على جدول أعمال 

املجلس.
م��ن ج��ان��ب��ه ق���ال وزي����ر اخل��ارج��ي��ة 
األملاني هايكو ماس في كلمة مماثلة إن 
البلدين يسعيان من خالل اإلعالن النوايا 
وعضويتيهما غير الدائمة مجلس األمن 
للتعاون والعمل معا من أجل منع حدوث 
النزاعات أو التوصل إل��ى تسوية ملثل 
هذه النزاعات. وأك��د ماس رغبة أملانيا 
اجل��ادة في تقوية وتعزيز التعاون مع 
الكويت من خالل انتداب اخلبراء ودعم 
الشباب من دبلوماسيني ودبلوماسيات 
مضيفا “سعداء ألننا وجدنا في الكويت 
ش��ري��ك��ا ي��ؤم��ن ب��احل��ل��ول اإلن��س��ان��ي��ة 
وبجدارة القانون الدولي”.وأضاف أن 
لدى البلدين مشاريع مشتركة مستقبال 

وتقدمي املساعدة فيما يتعلق بالقضايا 
اإلنسانية في دول املنطقة منها سوريا 
والعراق واليمن مشددا على ان الكويت 
تؤدي دورا إنسانيا مسؤوال في معاجلة 

األزمة السورية.
وقال إن هناك رغبة مشتركة ملعاجلة 
ملف مطروح لدى األمم املتحدة يتعلق 
بتقدمي املساعدات اإلنسانية في سوريا 
مشيرا إلى رغبة ب��الده في القيام بدور 
مشابه للسويد التي أوشكت عضويتها 
غير الدائمة في مجلس األمن على االنتهاء 
عبر أداء دور قيادي مع الكويت في تقدمي 

احللول اإلنسانية لسوريا.
وأوض��ح أن هناك اتفاقا بني أملانيا 
والكويت على أن املباحثات التي متت بني 
طرفي النزاع في اليمن متثل خطوة في 
االجتاه الصحيح مؤكدا في الوقت ذاته 
أهمية البناء على هذه النتائج من أجل 
التوصل إلى احللول املستدامة.وأضاف 
ماس في هذا الشأن أن “العمل احلقيقي 
لم يبدأ فال بد من الدفع مبباحثات شهر 
يناير املقبل إلى األم��ام والعمل معا مع 
األمم املتحدة للتوصل إلى حل” معوال 
على دور ال��ك��وي��ت كشريك ف��ع��ال في 
املنطقة.ورأى أن هناك قواسم مشتركة 
كثيرة بني البلدين مشيدا بدور الكويت 
املهم جدا في مجال املساعدات اإلنسانية 
الفتا إلى رغبة بالده في العمل معها في 
إط��ار األمم املتحدة إلح��راز تقدم في هذا 

املجال.

الشيخ صباح اخلالد يتبادل إعالن النوايا املشترك مع هايكو ماس

املدن القطرية ازدانت بأعالم البالد
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سمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد

»املباركية حتتفل«
تشارك بلدية الكويت إحتفاالت دولة 
قطر الشقيقة باليوم الوطني وذلك برفع 
أعالمها  في أسواق املباركية والذي يوافق 

الثامن عشر من ديسمبر من كل عام.
وفي هذا السياق أعدت بلدية الكويت 
ب��رن��ام��ج بالتعاون م��ع وزارة اإلع��الم  
يتضمن العديد من األنشطة والفعاليات 
منها حضور ف��رق شعبية إلح��ي��اء هذه 
امل��ن��اس��ب��ة ب��اإلض��اف��ة إل���ى ب��ث األغ��ان��ي 
الوطنية القطرية من خالل شاشات عرض  
وس��وف ت��ق��وم  بلدية الكويت  بتوزيع  
أعالم دولة قطر على رواد السوق فضال 
عن بث مباشر من ساحة كشك الشيخ 
م��ب��ارك بتلفزيون دول��ة الكويت  وذل��ك 

اليوم.
عروض عسكرية وفعاليات متنوعة للجهات احلكومية واملنظمات واجلمعيات األهلية مبناسبة اليوم الوطني

بلدية الكويت ترفع أعالم قطر في أسواق املباركية


