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سموه حضر مأدبة الغداء في «الريتزكارلتون»

 األمير يستقبل عددا من املشاركني في منتدى الدوحة 

   الدوحة - قنا

ثاني  آل  خليفة  بن  الشيخ حمد  السمو  استقبل حضرة صاحب 
أمــيــر الــبــالد الــمــفــدى بــفــنــدق الــريــتــز كــارلــتــون الــدوحــة بــعــد ظهر 

رئــيــس  الــكــســنــدر كفاشفينسكي  الــســيــد  فــخــامــة  مــن  أمـــس كــال 
جمهورية بولندا السابق وسعادة السيد علي عبدالسالم التريكى 
اليكساندر  السيد  وسعادة  المتحدة  لالمم  العامة  الجمعية  رئيس 
االتحادية  روسيا  جمهورية  لرئيس  الخاص  المبعوث  سلطانوف 

المستقبل  اثــراء  ومؤتمر  العاشر  الدوحة  منتدى  فى  المشاركين 
االقتصادي للشرق االوسط.

المطروحة على  الموضوعات  المقابالت بحث عدد من  تم خالل 
جدول اعمال المنتدى.

وحضر صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البالد 
المفدى امس مأدبة الغداء التي اقيمت في فندق الريتزكارلتون 
المستقبل  اثــراء  ومؤتمر  العاشر  الدوحة  منتدى  انعقاد  بمناسبة 

االقتصادي للشرق االوسط. 
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سموه يحذر من افتقاد دواعي األمن واالطمئنان في ظل االضطرابات الدولية العنيفة

األمير: العالم يواجه زلزاال اقتصاديا وماليا بانتظار لحظة تغيير كبير
ويــالتــهــا قـــد انــقــضــت وأنـــهـــا اآلن قـــادرة 
ال  مضمون  متصل  رخــاء  فــي  الــحــيــاة  على 

بطالة. أو  كساد  يهدده 
وفـــي نــفــس الــوقــت فــقــد كــانــت الـــدول 
االستقالل  من  قدرا  حققت  التى  النامية 
امامها  تراه  مستقبل  الى  تتطلع  الوطني 
وقـــــد تــــوافــــر لـــهـــا مــــا تــحــقــق لـــغـــيـــرهـــا مــن 
ان  تظن  وكــانــت  التقدم،  الــى  السابقين 
مــواردهــا  عــلــى  االعــتــمــاد  استطاعتها  فــى 
ــمــتــقــدمــيــن  الــــذاتــــيــــة وعـــلـــى مـــســـاعـــدة ال
بــــواســــطــــة هـــيـــئـــات ومـــنـــظـــمـــات عــالــمــيــة 
خطاها  تساعد  وكــفــؤة  قــادرة  للتكافل، 

المستقبل. نحو  حركتها  وتؤمن 
لــكــن الـــحـــالـــة الـــراهـــنـــة فـــى الـــعـــالـــم كــمــا 
فال  حــرج،  بتناقض  الجميع  تــواجــه  نــراهــا 
لدى  وقائمة  متوافرة  االطمئنان  دواعي 
الــمــتــقــدمــيــن وال دواعـــــي األمــــل مــؤكــدة 
ومــضــمــونــة لـــدى الــســاعــيــن لــلــنــمــو. وذلــك 
فيه  القرار  وصانعي  مفكريه  العالم  يضع 

التعقيد. شديد  تحد  امام 
فــال نــحــن امـــام خــطــر عــالــمــي مــدمــر، وال 
مطمئن،  عالمي  استقرار  وضع  امام  نحن 
امامنا سواء فى  نراه  ما  ان  تقديرنا  وفى 
االقتصاد  أحــوال  فى  او  السياسية  مجال 
والــمــال، لــه دالالت اســاســيــة مــؤداهــا انــه 
اذا كــانــت الــحــقــائــق الــكــبــرى عــن اســبــاب 
الــتــقــلــبــات  كـــانـــت  واذا  ظـــاهـــرة،  الـــتـــقـــدم 
الــســيــاســيــة واالقـــتـــصـــاديـــة وفــــى اســــواق 
مضطربة،  السياسية  والممارسات  المال 
التناقض  الخلل فى هذا  ان  فمعنى ذلك 
بــيــن الــحــقــيــقــي الـــذى يــدعــو لــالطــمــئــنــان، 
فى  موجود  للقلق،  يدعو  الذى  والحاصل 
الــنــظــم ولــيــس فــى األصـــول وفـــى االدارة 

االمكانيات. فى  وليس 
وفـــــى الــمــحــصــلــة وعـــلـــى هـــــذه األســــس 
ـــمـــنـــتـــدى  فـــــــإن مـــــا نـــنـــتـــظـــره مـــــن هـــــــذا ال
لــيــس قــــرارات تــصــدر فــى أي قــضــيــة من 
بأحوال  يتأثر  رأينا  فى  فذلك  القضايا، 
التماسك  تهدد  التى  الحقيقية  السيولة 
اساليب  جــانــب  الــى  العالمي  االقــتــصــادي 

السياسية. الممارسة 
الــــســــيــــدات والــــــســــــادة، انــــكــــم فــــى هـــذا 
حافال  أعــمــال  جــدول  تــواجــهــون  المنتدى 
الهامة عالمية واقليمية ومحلية،  بالقضايا 
لــكــن دعــونــي اذكــركــم ان كــل مــا يشغلنا 
مـــن قــضــايــا ومـــشـــكـــالت مـــرهـــون بـــاالطـــار 
األوســـــــع، ومــــع انـــنـــا النــســتــطــيــع االنــتــظــار 
الــمــشــكــالت حــتــى تنجلي  مـــن  فـــى كــثــيــر 
الــغــيــوم الــتــى تــتــراكــم حــولــنــا، اال أنــنــا نــرى 
ان حركة هذا العالم المتصل ببعضه على 
تجد  ان  التاريخ التستطيع  فى  فريد  نحو 
حلوال انجح وافضل اال فى اجواء مستقرة 
واحــــوال مــنــتــظــمــة، بــحــيــث يــقــدر كــل منا 
رؤى  اســاس  على  السليم  التخطيط  على 
واضحة وقواعد يمكن على اساسها اجراء 
حـــســـابـــات مـــتـــوازنـــة. اتــمــنــى لــكــم جــمــيــعــا 

والنجاح. التوفيق  كل  وللمنتدى 
 وقبل أن أنهي ال بد أن أتطرق بإيجاز 
شديد لما جرى فجر هذا اليوم من أعمال 
عرب  متضامنين  ضــد  إسرائيلية  قرصنة 
وأجــانــب، حــاولــوا كــســر حــصــار غير 
إنـــســـانـــي وغــــيــــر عـــــــادل، مـــفـــروض 
عــــلــــى أهــــلــــنــــا فـــــي قــــطــــاع غـــــــزة، ال 
مــــارســــوا حــقــهــم  لــســبــب إال ألنـــهـــم 
الــديــمــقــراطــي فـــي االخـــتـــيـــار.. ان 
الــجــرائــم الــتــي ارتــكــبــت فــجــر الــيــوم 
مع  المتضامنين  المدنيين  حق  في 
هنالك  بــأن  جميعًا  تذكرنا  شعبنا 
وجــرحــا مفتوحا  عــادل  غــيــر  حــصــارا 
الـــقـــطـــاع، وان كـــل مــن  يــنــزف فـــي 
يـــتـــحـــدث عـــــن الــــحــــريــــة والــــعــــدالــــة 
بفعل  اآلن  مطالب  والديمقراطية 
الــحــصــار، حتى ال  هــذا  لكسر  شــيء 
تذهب دماء هؤالء األحرار سدى.. 
هـــذه رســالــة مــوجــهــة أيــضــا لــلــدول 
األحرار  هؤالء  أوقفها  التي  العربية 

الحقيقة.. ساعة  أمام 
ــــســــالم عــلــيــكــم ورحــــمــــة الــلــه   وال

وبركاته. 

حمد  الشيخ  معالي  االفتتاح  حضر   كما 
بن جاسم بن جبر ال ثاني رئيس مجلس 
ـــــوزراء وزيــــر الــخــارجــيــة وســـعـــادة الــســيــد  ال
عــبــدالــلــه بــن حــمــد الــعــطــيــة نــائــب رئــيــس 
مــجــلــس الـــــورزاء وزيــــر الــطــاقــة والــصــنــاعــة 
وعــــــدد مــــن اصــــحــــاب الـــســـعـــادة الـــشـــيـــوخ 
والــــوزراء ورئــيــس مــجــلــس الــشــورى وعــدد 
مـــن اصـــحـــاب الـــســـعـــادة رؤســـــاء الــبــعــثــات 
ــة  الــدبــلــومــاســيــة الــمــعــتــمــديــن لـــدى الــدول

المنتدى. وضيوف 
االمير  السمو  صاحب  حضرة  القى  وقــد 
ـــمـــفـــدى كـــلـــمـــة اكـــــد فـــيـــهـــا ان مــنــتــدى  ال
الـــدوحـــة يــعــقــد فـــي دورتــــه الــعــاشــرة هــذا 
الـــعـــام فـــي ظــــروف شـــديـــدة الــصــعــوبــة الن 
الـــعـــالـــم يــــواجــــه زلــــــزاال اقـــتـــصـــاديـــا ومــالــيــا 
معه  يتعذر  مما  والبحث  الــدرس  يستحق 
برأي  ان يقطع  منتدى  او  مؤتمر  اي  على 
او يعلن قرارا في قضايا قد تكون محددة 

تفصيلية. تكون  وقد 
وشـــــدد ســمــو االمـــيـــر الـــمـــفـــدى عــلــى ان 
على  يــجــري  مــا  بمتابعة  مطالبون  الجميع 
مـــواقـــع الـــقـــرار الـــدولـــي واالنـــتـــاج الــعــالــمــي 
واالســــــواق الــمــتــعــولــمــة بــمــنــتــهــى الــجــديــة 
لــحــظــة تغيير  امـــام  الــجــمــيــع  والـــحـــرص الن 
كــبــيــر يــقــتــضــيــه اســـتـــقـــرار الـــعـــالـــم وامـــنـــه 

وسالمته.
ـــــه مــــن الـــمـــتـــنـــاقـــضـــات  وقــــــال ســــمــــوه ان
العلمي  الــتــقــدم  مــن  عــنــد درجــة  االن  انــنــا 
في  المسبوق  غير  والنمو  والتكنولوجي 
االمــوال  ورؤوس  والــخــدمــات  السلع  تــوافــر 
ــــذي يــعــطــيــنــا اســـبـــابـــا تـــدعـــو الــى  االمــــر ال

المستقبل. على  االطمئنان 
واضـــــاف ســـمـــوه انـــنـــا مـــن نــاحــيــة اخـــرى 
نــشــهــد فـــي كـــل ارجـــــاء الـــعـــالـــم الــمــتــقــدم 
القلق  الــى  يدعو  ما  السواء  على  والنامي 
الشديد لما نشهده من اضطرابات عنيفة 
فــالــعــالــم الــمــتــقــدم تــتــعــرض مــجــتــمــعــاتــه 
لــلــمــخــاوف عــلــى امــنــهــا االجــتــمــاعــي وعــلــى 

الهلها. المشروعة  التطلعات 
ــمــتــقــدمــة  ال الــــعــــوالــــم  واوضـــــــح ان هـــــذه 
تـــصـــورت خـــالل عــقــود مــاضــيــة ان عــصــور 

الــحــرب الــتــي عــانــت ويــالتــهــا قــد انــقــضــت 
وانـــهـــا االن قــــادرة عــلــى الــحــيــاة فـــي رخـــاء 
متصل مضمون ال يهدده كساد او بطالة.
واضـــــاف ســـمـــوه انــــه فـــي نــفــس الــوقــت 
كــانــت الـــدول الــنــامــيــة الــتــي حــقــقــت قــدرا 
مـــــن االســــتــــقــــالل الــــوطــــنــــي تـــتـــطـــلـــع الـــى 
مــســتــقــبــل تـــراه امــامــهــا وقـــد تــوفــر لــهــا ما 
التقدم  الى  السابقين  من  لغيرها  تحقق 
استطاعتها  فــي  ان  تــظــن  كــانــت  ان  بــعــد 
االعـــتـــمـــاد عــلــى مـــواردهـــا الـــذاتـــيـــة وعــلــى 
مــســاعــدة الــمــتــقــدمــيــن بــواســطــة هــيــئــات 
وكفؤة  قادرة  للتكافل  عالمية  ومنظمات 
تـــســـاعـــد خـــطـــاهـــا وتــــؤمــــن حـــركـــتـــهـــا نــحــو 

. لمستقبل ا
البالد  امير  السمو  صاحب  حضرة  ونبه 
الــــراهــــنــــة فــي  الـــحـــالـــة  ـــــى ان  ال الـــمـــفـــدى 
فال  حــرج  بتناقض  الجميع  تــواجــه  الــعــالــم 
لدى  وقائمة  متوفرة  االطمئنان  دواعــي 
الــمــتــقــدمــيــن وال دواعـــــي االمــــل مــؤكــدة 
ومـــضـــمـــونـــة لــــدى الـــســـاعـــيـــن لــلــنــمــو االمـــر 
ــــذي يــضــع الـــعـــالـــم بــمــفــكــريــه وصــانــعــي  ال
فال  التعقيد  شديد  تحد  امام  فيه  القرار 
نحن امام خطر عالمي مدمر وال نحن امام 

مطمئن. عالمي  استقرار  وضع 
فــي  ســـــواء  يـــجـــري  مـــا  أن  ســـمـــوه  ورأى 
مــجــال الــســيــاســة او فــي احـــوال االقــتــصــاد 
والــمــال لــه دالالت اســاســيــة، مــؤداهــا أنــه 
اذا كــانــت الــحــقــائــق الــكــبــرى عــن اســبــاب 
ــتــقــلــبــات  ال كـــانـــت  واذا  ظــــاهــــرة  الـــتـــقـــدم 
الــســيــاســيــة واالقـــتـــصـــاديـــة وفــــي اســــواق 
مضطربة،  السياسية  والممارسات  المال 
فـــــي هـــذا  الـــخـــلـــل  يـــعـــنـــي ان  فــــــان ذلــــــك 
ــتــنــاقــض، بــيــن الــحــقــيــقــي الــــذي يــدعــو  ال
للقلق،  يدعو  الذي  والحاصل  لالطمئنان 

مـــوجـــود فـــي الــنــظــم ولــيــس فـــي االصـــول 
االمكانيات. في  وليس  االدارة  وفي 

ـــمـــنـــتـــدى  ال مـــــن  الـــمـــنـــتـــظـــر  ان  واكــــــــد 
فـــــي أي قــضــيــة  تــــصــــدر  قـــــــــرارات  لـــيـــس 
بـــاحـــوال  الـــقـــضـــايـــا الن ذلــــك يـــتـــأثـــر  مــــن 
التماسك  تهدد  التي  الحقيقية  السيولة 
اساليب  جــانــب  الــى  العالمي  االقــتــصــادي 

السياسية. الممارسات 
الـــمـــشـــاركـــيـــن فــي  الــــى ان امـــــام  ولـــفـــت 
بالقضايا  حــافــال  اعــمــال  جــدول  الــمــنــتــدى 
مؤكدا  ومحلية..  واقليمية  عالمية  الهامة 
من قضايا ومشكالت  العالم  ما يشغل  ان 

االوسع. باالطار  مرهون 
وشـــدد عــلــى انــنــا ال نــســتــطــيــع االنــتــظــار 
حــتــى تنجلى  الــمــشــكــالت  مــن  كــثــيــر  فــي 
سموه  ورأى  حولنا..  تتراكم  التي  الغيوم 
ان حــركــة هـــذا الــعــالــم الــمــتــصــل بــبــعــضــه 
الــتــاريــخ ال تستطيع  فــي  فــريــد  نــحــو  عــلــى 
ان تجد حلوال انجح وافضل اال في اجواء 
مــســتــقــرة واحــــوال مــنــتــظــمــة بــحــيــث يــقــدر 
كــــل مـــنـــا عـــلـــى الــتــخــطــيــط الـــســـلـــيـــم عــلــى 
على  يمكن  وقواعد  واضحة  رؤى  اســاس 

متوازنة. حسابات  اجراء  اساسها 
وفــيــمــا يــلــي نــص كــلــمــة حــضــرة صــاحــب 

المفدى: االمير  السمو 
الرحيم الرحمن  الله  بسم 

ـــة والـــفـــخـــامـــة والـــســـمـــو  ـــجـــالل أصــــحــــاب ال
والسعادة

والسادة، السيدات 
الكرام، الحضور 

أحييكم وأرحب بكم جميعًا في منتدى 
العاشرة. انعقاده  دورة  في  الدوحة 

ظــروف  فــي  الــعــام  هــذا  اجتماعنا  يــجــيء 
زلزاًال  يواجه  العالم  ألن  الصعوبة  شديدة 

والبحث  الدرس  يستحق  وماليا  اقتصاديا 
مما يتعذر معه على أي مؤتمر أو منتدى 
قضايا  في  قــرارًا  يعلن  أو  برأي  يقطع  أن 
تفصيلية. تكون  وقد  محددة  تكون  قد 
فنحن جميعًا مطالبون بمتابعة ما يجري 
العالمي  واإلنتاج  الدولي  القرار  مواقع  على 
واألســـــــواق الــمــتــعــولــمــة بــمــنــتــهــى الــجــديــة 
والـــحـــرص ألنـــنـــا أمـــــام لــحــظــة تــغــيــيــر كبير 

يقتضيه استقرار العالم وأمنه وسالمته.
عــنــد  اآلن  ــــنــــا  أن الـــمـــتـــنـــاقـــضـــات  ومــــــن 
والتكنولوجي  العلمي  التقدم  مــن  درجــة 
الــمــســبــوق، فــي تــوافــر السلع  والــنــمــو غــيــر 

وذلـــــك  األمــــــــــوال،  ورؤوس  والـــــخـــــدمـــــات 
يــعــطــيــنــا أســـبـــابـــًا تـــدعـــو إلــــى االطــمــئــنــان 

المستقبل. على 
لــكــنــنــا مــــن نـــاحـــيـــة أخــــــرى نـــشـــهـــد فــي 
على  والــنــامــي  المتقدم  الــعــالــم  أرجــاء  كــل 
ــقــلــق الــشــديــد  ـــســـواء مـــا يــدعــونــا إلــــى ال ال
ـــمـــا نـــشـــهـــده مــــن اضــــطــــرابــــات عــنــيــفــة،  ل
مجتمعاته  تتعرض  متقدم  عالم  فأمامنا 
لــلــمــخــاوف عــلــى أمــنــهــا االجــتــمــاعــي وعــلــى 
ـــمـــشـــروعـــة ألهـــلـــهـــا، فــهــذه  الـــتـــطـــلـــعـــات ال
الــمــتــقــدمــة تــصــورت خــالل عقود  الــعــوالــم 
ـــتـــي عــانــت  ال الــــحــــرب  مـــاضـــيـــة أن عـــصـــور 

وعد بتصور جديد للمنتدى في عامه الحادي عشر.. رئيس الوزراء:

الحرية املسؤولة هي السبيل إلقرار الديمقراطية وتحقيق السلم االجتماعي
 الدوحة — �

أكـــد مــعــالــي الــشــيــخ حــمــد بــن جــاســم بــن جــبــر آل 
ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أن منتدى 
الـــدوحـــة آخـــذ عــلــى عــاتــقــه خـــالل الــســنــوات العشر 
والبناء  المسؤول  الحر  للحوار  المجال  فتح  الماضية 
وتحقيق  للعمل  المفتوح كقاعدة  النقاش  واعتمد 
مكتسبات لجميع المشاركين إضافة إلى ترك حرية 
االختيار أمامهم لطرح األفكار والمبادرات لكي يتم 
بالخير  بما يعود  اإلنساني  الصعيد  بها على  األخــذ 

على الجميع.
ـــيـــه فـــــي كـــلـــمـــتـــه الـــتـــرحـــيـــبـــيـــة فــي  ــــفــــت مـــعـــال ول
المستقبل  اثـــراء  ومــؤتــمــر  الــدوحــة  منتدى  افــتــتــاح 
ــلــشــرق االوســــــط إلــــى أن الــمــواضــيــع  االقـــتـــصـــادي ل
وتتجاذب  متشابهة  للمنتدى  الرئيسية  والخطوط 
فـــي عــالقــاتــهــا بــالــشــؤون اإلنــســانــيــة والـــدولـــيـــة في 
كل سنة منذ بدء انعقاده.. موضحا أنه تم اختيار 

مواضيع هذا العام بصورة أكثر توسعًا ضمن برنامج 
المنتدى وبالتنسيق مع الشركاء من مراكز األبحاث 
المنتدى بوضع  إلى قيام منظمي  العالم.وأشار  في 
اجتماعه  في  المنتدى  تطوير  كيفية  حول  تصور 
ــــحــــادي عـــشـــر الــــعــــام الـــــقـــــادم، فــــي حـــيـــن يــــدرس  ال
المنتدى في دورته الحالية فكرة تكليل مناقشاته 

ببيان يتم البناء عليه في دوراته القادمة.
ال  بــن جبر  بــن جــاســم  الشيخ حمد  وأكـــد معالي 
ثـــانـــي أن الــديــمــقــراطــيــة عــلــى الــصــعــيــد الــداخــلــي 
الــســلــم االجــتــمــاعــي  الــوحــيــد لتحقيق  الــســبــيــل  هــي 
عــلــى أســــاس الـــعـــدل واإلنــــصــــاف والـــمـــســـاواة حيث 
إلى توفير أسباب االستقرار  يقودنا ذلك ال محالة 
لتنمية  المطلوبة  واألطــر  القواعد  تتكون  وبالتالي 
المجتمعات في جميع المجاالت والنهوض بها إلى 
الحياة األفضل. وشدد على أنه بهذا السبيل تتوافر 
وما  والمعرفة  العلم  لتقصي سبل  المسؤولة  الحرية 
السلمية  التسوية  وتسود  إبــداع  من  عليه  تنطوي 

في ظل ما يشوب العالقات االجتماعية من توترات 
بحد  تمثل  الديمقراطية  بــأن  منوها  ومــنــازعــات.. 
ذاتـــهـــا إقــــــرارًا بـــإطـــار شــرعــي مــقــبــول ســلــفــًا يحكم 

العالقات االجتماعية.
وقــال ان الحقيقة المهمة األخــرى هي أن شيوع 
هذا النهج في حكم المجتمعات ال بد أن ينعكس 
المختلفة  المجتمعات  بــيــن  الــعــالقــات  عــلــى  بــــدوره 
وبــالــتــالــي الـــــدول الـــتـــي تــمــثــلــهــا فـــي عــالقــاتــهــا مع 
بعضها.. مؤكدًا أنه كلما توافرت الديمقراطية في 
قانون  على  القانون  قــوة  ســادت  الدولية  العالقات 
واألمــن  السلم  بإشاعة  الكفيل  النهج  كــونــه  الــقــوة 
ـــذي تــتــوافــر بــمــوجــبــه ســبــل التنمية  واالســتــقــرار ال
الــتــعــاون والــتــكــافــل لتحقيق  بــأســلــوب  اإلنــســانــيــة 

المصلحة المشتركة لإلنسانية.
ورحب معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية 
في ختام كلمته بالضيوف والمشاركين في المنتدى 

الذين يحملون خبراتهم وآراءهم ومساهماتهم. 

هنأ قطر بمناسبة مرور عقد من الحوار في عاصمة تداول الفكر

 موسى: ال مكان للفيتو في قضايا التنمية 
   الدوحة — �

هنأ السيد عمرو موسى دولــة قطر 
النعقاد المنتدى فى نسخته العاشرة 
واكتمال عقد من الحوار في عاصمة 
المنتدى  الــفــكــر.. مــؤكــدا ان  تـــداول 
أثبت قدرة وفاعلية لتدارس القضايا 

التى تهم المنطقة. 
ــــدى تــطــرقــه لــألمــن واالســـتـــقـــرار  ول

الــعــالــمــي الـــــذى كــــان مـــحـــورا رئــيــســيــا 
الــجــلــســة، رأى ان  لــلــمــتــداخــلــيــن فـــى 
العالم يشهد تهديدات أمنية جديدة 
المفكرين  ان  وأوضــح  مسبوقة.  غير 
تتوافق  ايــضــا  والــــدول  والسياسيين 
ان هـــنـــاك تــــهــــديــــدات طــــــرأت عــلــى 
الحسبان  لم تكن فى  العالمي  األمــن 
المناخ  وتغير  الحضارات  صــراع  منها 
"تغير  مثل  قضية  ان  وذكــر  والفقر. 

بالكامل..  بــزوال دول  المناخ" تهدد 
منبها الى ان هذه مشكلة كبيرة لها 
السياسي  الــصــعــيــد  عــلــى  تــداعــيــاتــهــا 

واالقتصادي واالنساني. 
كــمــا نــبــه الــســيــد عــمــرو مــوســى الــى 
معظم  وراء  تــقــف  الــفــقــر  مشكلة  ان 
مشاكل المجتمع الدولي. ورأى األمين 
العام لجامعة الدول العربية ان مجلس 
األمن الدولي هو الجهة التى ينبغي ان 

تتعامل مع هذه المشكالت الجديدة 
التى تهدد االستقرار العالمي. واكد 
فى االطار ذاته ان على مجلس االمن 
ان يتعرض لهذه القضايا والمشكالت 
التنموية فى اطار تتنازل فيه الدول 
دائــمــة الــعــضــويــة عــن حــق "الــفــيــتــو". 
الـــدول دائــمــة العضوية  وقـــال: "على 
ان تتنازل عن هذا الحق عند مناقشة 

قضايا تنموية تهم العالم". 

  الدوحة — � — قنا

تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة ال ثاني امير البالد المفدى فشمل برعايته الكريمة قبل ظهر 
امس افتتاح اعمال منتدى الدوحة العاشر ومؤتمر اثراء المستقبل االقتصادي للشرق االوسط بفندق الريتزكارلتون.

حضر االفتتاح فخامة السيدة تاريا فانهانن رئيسة جمهورية فنلندا وفخامة الرئيس جورجي ايفانوف رئيس 
جمهورية مقدونيا وجاللة الملكة رانيا العبدالله حرم صاحب الجاللة ملك المملكة االردنية الهاشمية ودولة السيد 

أماني عبيد كارومي رئيس زنجبار ودولة السيد غوردون باجني رئيس وزراء جمهورية هنغاريا.

 العالم متصل ببعضه على نحو فريد 
وال حلول ملشكالته إال في أجواء مستقرة 
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 الرميحي والجميل والخصاونة وكليمانس  اثناء الجلسة                   تصوير ابراهيم كوتي   

أمــــس عــلــى الــســفــن الـــتـــي كـــانـــت تــنــقــل 
المحاصر  للشعب  واغاثات  طبية  معدات 
ـــلـــدول  فــــي غــــــزة، كـــمـــا قـــــدم الــــتــــعــــازي ل
ــتــي خــســرت مــواطــنــيــهــا خـــالل الــهــجــوم  ال
االســـــرائـــــيـــــلـــــي عــــلــــى ســـفـــيـــنـــة الــــحــــريــــة، 
ــــضــــوء عـــلـــى االنـــتـــهـــاكـــات  كـــمـــا الــــقــــى ال
االســــرائــــيــــلــــيــــة فـــــي مـــخـــتـــلـــف الـــمـــنـــاطـــق 
الــفــلــســطــيــنــيــة بـــاالضـــافـــة الــــى الـــظـــروف 
ــــيــــة الــــصــــعــــبــــة الـــــتـــــي يـــعـــيـــشـــهـــا  ــــســــان االن
الــفــلــســطــيــنــيــون فــي غــزة نــتــيــجــة الــحــصــار 

القطاع. على 
لـــخـــصـــاونـــة فــــي كـــلـــمـــتـــه عــلــى  وركــــــز ا
لــمــتــاحــة فــي  لـــمـــوارد ا وجـــوب اســتــغــالل ا
تنمية  تحقيق  اجل  من  االوسط  الشرق 
تنويع  الى  باالضافة  شاملة،  اقتصادية 
لــمــحــاوالت الســتــغــالل االقــتــصــادات في  ا
المنطقة  في  تكامل  ووجوب  المنطقة 
لــــنــــواحــــي االقـــتـــصـــاديـــة،  فــــي مـــخـــتـــلـــف ا
ـــى ان  ـــــــايـــة كـــلـــمـــتـــه عـــل ــــ ــــ نـــهــــ وأكــــــد فــــي 
خالل  من  اال  يتحقق  لن  الشامل  السالم 
تـــحـــقـــيـــق تـــكـــامـــل وتـــنـــمـــيـــة اقـــتـــصـــاديـــة 

. ملة شا
وكــان الــســيــد ســتــيــف كــلــيــمــانــس الــذي 
أهمية  عــن  حــديــثــه  بــدأ  قــد  جلسته  أدار 
مـــؤتـــمـــر اثـــــراء الــمــســتــقــبــل االقـــتـــصـــادى 
ــــــــذي يـــنـــعـــقـــد فـــي  لــــلــــشــــرق االوســــــــــط ال
ــــمــــؤتــــمــــر  ال ان  رأى  حـــــيـــــث  ــــــــدوحــــــــة  ال
فـــرصـــة كـــبـــيـــرة لـــلـــتـــحـــدث عــــن االوضــــــاع 
تعيشها  الــتــي  والــســيــاســيــة  االقــتــصــاديــة 
ـــعـــديـــد مــن  الـــمـــنـــطـــقـــة بـــاالضـــافـــة الـــــى ال
ــنــظــام  الـــمـــواضـــيـــع وعـــلـــى رأســـهـــا قــــادة ال
للمشاركين  يــتــيــح  مــمــا  الــجــديــد  الــعــالــمــي 

الساحة. على  الراهن  الوضع  تقييم  من 
الــــدوحــــة ســـوف  مـــؤتـــمـــر  يــــرى ان  كـــمـــا 
يــجــد الــحــلــول لــلــمــشــكــالت االقــتــصــاديــة 
تسليط  الــى  بــاالضــافــة  العامة  والقضايا 
الــعــمــلــيــة  فــــي  الــــمــــرأة  عـــلـــى دور  الــــضــــوء 

الحرة. واالعمال  االقتصادية 
ـــشـــكـــر الــــــى ســــمــــو األمــــيــــر  وتـــــقـــــدم بـــال
الــشــيــخ حــمــد بـــن خــلــيــفــة ال ثــانــي أمــيــر 
بن  جاسم  بن  حمد  الشيخ  ومعالي  البالد 
وزير  الوزراء  مجلس  رئيس  ثاني  ال  جبر 
هذا  انجاح  أجل  من  قدماه  لما  الخارجية 

لمؤتمر. ا
محمد  سعادة  الــى  بالشكر  تقدم  كما 
لشؤون  الخارجية  وزير  مساعد  الرميحي 
ـــلـــجـــنـــة الــمــنــظــمــة  ـــمـــتـــابـــعـــة ورئــــيــــس ال ال
الكبير  للتطور  نظرا  المؤتمرات  لتنظيم 
فـــي تــنــظــيــم واعـــــداد هـــذه الــمــؤتــمــرات، 
السفير  الــى ســعــادة  بــالــشــكــر  تــوجــه  كــمــا 
ــــذي عــمــل جـــاهـــدا مــن  عــبــدالــلــه فـــخـــرو ال

الدوحة. في  االخوة  مع  التواصل  أجل 
الجلسة  في  االمير  سمو  بكلمة  واشاد 
االفــتــتــاحــيــة صــبــاح امـــس حــيــنــمــا تــحــدث 
عــن اعــمــال الــقــرصــنــة االســرائــيــلــيــة الــتــي 
جـــرت فــجــر أمـــس ضـــد مــتــضــامــنــيــن عــرب 

غزة. حصار  كسر  حاولوا  واجانب 

:"s" العرابي لـ

 منـتـدى الدوحة أصبح عالمة فارقة في النظام الدولي 
   الدوحة -  �

أكـــد ســـعـــادة الــســفــيــر مــحــمــد الــعــرابــي وزيــــر الــخــارجــيــة الــمــصــري 
الـــدوحـــة  الــــدولــــي، أن مـــنـــتـــدى  ـــتـــعـــاون  لـــلـــشـــؤون االقـــتـــصـــاديـــة وال
اكــتــســب أهــمــيــة دولـــيـــة كــبــرى بــخــالف ثــقــلــه اإلقــلــيــمــي. وأضــــاف: 
لمناقشة  الــعــالــم  انــحــاء  مختلف  مــن  خــبــراء  اســتــقــطــاب  فــي  نــجــح  إنــه 
مــســتــقــبــل مـــنـــطـــقـــة الــــشــــرق االوســـــــط بـــصـــفـــة خــــاصــــة، والــمــجــتــمــع 
الــدولــي بــشــكــل عـــام. وقـــال: مــنــتــدى الــدوحــة أصــبــح عــالمــة فــارقــة 
فــي الــنــظــام الـــدولـــي، واكــتــســب مــوقــعــًا أكــثــر تــقــدمــًا، وأعــتــقــد أن 
هــذا الــعــام ســيــفــرز نــوعــًا مــن االســتــنــتــاجــات ســتــؤدي خــدمــة كــبــيــرة 

المفدى  البالد  أمير  سمو  كلمة  وحول  مستقبال.  الدولي  للمجتمع 
الخارجية  وزيــر  مساعد  قال  العاشر،  الدوحة  منتدى  افتتاح  خالل 
ــيــة والــتــعــاون الـــدولـــي: قــال  الــمــصــري لــلــشــؤون االقــتــصــاديــة الــدول
 
ً
صــاحــب الــســمــو الــشــيــخ حــمــد بــن خــلــيــفــة آل ثــانــي، عـــبـــاراٍت قــويــة
تعدي  أن  وأعتقد  كــلــه،  والــعــالــم  العربي  الشعب  ضمير  عــن   

ً
معبرة

الــجــيــش االســرائــيــلــي عــلــى "أســطــول الــحــريــة" ســيــكــون لــه تــداعــيــات 
الضمير  استيقاظ  تؤكد  كلها  أفعال  ردود  من  وما سمعته  كثيرة.. 
غير  للعملية  مــوحــدة  وقــفــة  تنظيم  ضــرورة  عــلــى  مــشــددًا  الــعــالــمــي، 

اإلطالق. على  المبررة 
وبـــالـــنـــســـبـــة لــلــنــتــائــج الـــمـــتـــوقـــعـــة لـــمـــنـــتـــدى الــــدوحــــة فــــي دورتــــه 

تحت  يئن  كله  العالم  العرابي:  محمد  السفير  سعادة  قال  العاشرة، 
بأنها  المشاكل  مصنفا  المناخ،  تغير  وظاهرة  المالية  االزمة  ضغط 
عــابــرة لــلــحــدود وال تــوجــد دولــة بــمــنــأى عــنــهــا. وقــال: عــنــدمــا نــواجــه 
ــيــة بــمــشــاركــة الــجــمــيــع  ــيــة يــجــب أن تــكــون الــحــلــول دول مــشــكــلــة دول
مــع ضـــرورة االســتــمــاع لــجــمــيــع االصــــوات، ســـواء كــانــت لـــدول نــامــيــة 
العاشرة  الــدورة  في  المصرية  المشاركة  وحــول  متقدمة.  اخــرى  او 
وزير  مساعد  العرابي،  محمد  السفير  سعادة  قال  الدوحة،  لمنتدى 
الدولي:  والتعاون  الدولية  االقتصادية  للشؤون  المصري  الخارجية 
التجارة  وزارة  وممثل  االتصاالت،  وزير  ونائب  برئاسته،  فاعلة  انها 

الصحفيين  من  مجموعة  جانب  إلى  والصناعة، 

في جلسة تأمالت في اإلقليم ورؤى للمستقبل.. الرميحي:

الشرق األوسط أصبح قوة مالية عظمى والشأن الدولي لم يعد لدولة واحدة

 الجميل: أقترح إطالق تجربة مشابهة ملجلس التعاون على الصعيد العربي 
 وأضــــــــاف خــــــالل جـــلـــســـة "تـــــأمـــــالت فــي 
أدارهــا  والــتــي  للمستقبل"  ورؤى  اإلقليم 
الــســيــد ســتــيــف كــلــيــمــانــس ال اســتــطــيــع أن 
أتـــجـــاوز مـــا حـــدث الــبــارحــة ولــكــنــه يــشــبــه 
ايــــضــــا اقــــتــــصــــاد األزمــــــــة فـــعـــنـــدمـــا نــصــل 
إلـــى أزمــــة يــجــب أن يــتــعــايــش االقــتــصــاد 
ســــيــــاســــيــــون  كــــنــــتــــم  وإذا  األزمــــــــــــة  مـــــــع 
واقــتــصــاديــون، فــاالقــتــصــاديــون يــريــدون 
األزمـــــة  وتــــكــــون  اقــــتــــصــــادا  يـــســـمـــون  أن 
فـــيـــه عـــلـــى جــــانــــب، والـــســـيـــاســـيـــون أيــضــا 
يـــريـــدون أن يــعــيــشــوا نــتــائــج اقــتــصــاد ال 
يــتــأثــر كــثــيــرا بـــاألزمـــة، لــذلــك فـــإن ردود 
األفــعــال الــتــي ســتــنــتــج تــجــاه هــذه األزمــة 
على  وسياسية  قانونية  تــكــون  أن  يجب 
الدولية  المحافل  وفي  الدولي  المستوى 
السياسية  والمجموعات  المتحدة  كاألمم 
بــحــيــث تــتــم مــعــالــجــة الــمــوضــوع فــي إطــار 
يـــفـــرض  أن  ويــــجــــب  ـــــي،  ـــــدول ال الــــقــــانــــون 
بـــاألخـــالقـــيـــات  تـــلـــتـــزم  مــــا أن  ـــــة  عـــلـــى دول
ـــيـــة ولــيــس  والـــمـــبـــادئ والـــقـــوانـــيـــن الـــدول
دون  بعينها  دول  إلى  هذا  توجيه  فقط 
غـــيـــرهـــا وإنــــمــــا تـــوجـــيـــه ذلـــــك إلـــــى جــمــيــع 
إعـــــادة  مـــــبـــــادرة  ـــيـــســـت  ول الــــعــــالــــم،  دول 
صـــيـــاغـــة  إعـــــــادة  إال  الــــشــــامــــل  الـــتـــصـــمـــيـــم 
لــمــجــمــوعــة الـــعـــالقـــات الـــدولـــيـــة واالتـــفـــاق 
بــيــن الــمــؤســســات الـــدولـــيـــة والــمــســؤولــيــة 
التي  الــتــحــديــات  مــعــالــجــة  الــجــمــاعــيــة حــول 
والعشرين،  الــحــادي  الــقــرن  فــي  تواجهنا 
مــــن حـــكـــومـــة دولــــة  الـــتـــزامـــا  إال  ولـــيـــســـت 

أسس  لتطوير  األخرى  والحكومات  قطر 
ــــيــــات ووســـائـــل  الـــمـــنـــظـــومـــة الــــدولــــيــــة وآل
تــجــعــل مــن الــعــمــل الـــدولـــي الــجــمــاعــي هــو 
لم  الــدولــي  الــشــأن  وأن  المؤسسي  العمل 
ــــة واحـــــدة أو شــــأن إقــلــيــم  يــعــد شــــأن دول

الدول. من  معينة  مجموعة  أو  واحد 
دولــــة  اهـــتـــمـــام  أن  الـــرمـــيـــحـــي  وأوضـــــــح 
قــطــر بــبــحــث قــضــايــا ومــشــكــالت الــتــنــمــيــة 
كنتيجة  يــأتــي  المنطقة  فــي  واالقــتــصــاد 
بـــهـــذه  الـــعـــالـــم  الهـــتـــمـــام دول  طـــبـــيـــعـــيـــة 
ـــمـــكـــونـــة  الـــمـــنـــطـــقـــة وخـــــاصـــــة الـــــــــدول ال
ــتــي تــعــيــش  لــمــنــطــقــة الــشــرق األوســـط وال
واالجتماعية  االقتصادية  الظروف  نفس 

بعيد. زمن  منذ  عامة  بصورة 
وقـــال إن مــا نــنــتــظــره مــن هــذا الــمــؤتــمــر 
الحقيقية  المؤثرات  من  نستفيد  أن  هو 
تفيدنا  دروس  استخالص  نستطيع  وأن 
وتــــفــــيــــد اإلنــــســــانــــيــــة تـــفـــيـــد الــــنــــمــــو فــي 
الـــعـــالـــم وتـــفـــيـــدكـــم جــمــيــعــا مـــن حـــيـــث مــا 
ومن  جامعة  أي  ومــن  دولــة  أي  من  جئتم 
أو  أكـــاديـــمـــيـــة  أو  إعـــالمـــيـــة  مـــؤســـســـة  أي 
نفكر  أن  ويجب  مدني..  مجتمع  مؤسسة 
االستنتاجات  من  االستفادة  كيفية  في 

عقولنا. تنتجها  التي 

شامل منبر 
رئيس  الجميل  أمين  السيد  فخامة  أما 
لـــبـــنـــان األســـــبـــــق فـــقـــد اســـتـــهـــل كــلــمــتــه 
السمو  لــحــضــرة صــاحــب  بــالــشــكــر  بــتــوجــهــه 

الــشــيــخ حــمــد بـــن خــلــيــفــة آل ثـــانـــي أمــيــر 
الــبــالد الــمــفــدى لــدعــوتــه لــهــذا الــمــؤتــمــر، 
وقــــال إنـــنـــي أشـــهـــد بــكــل الـــجـــهـــود الــتــي 
حلحلة  في  للمساهمة  األمير  سمو  بذلها 
منها  نعاني  التي  المشاكل  من  مجموعة 
الــصــعــيــد  ســــواء إن كـــانـــت مــشــاكــل عــلــى 

الــمــنــطــقــة  فـــي  أو  لــبــنــان  فـــي  أو  الـــعـــربـــي 
أو فــي الــعــالــم، وهـــذا الــمــؤتــمــر قــد أصــبــح 
تــقــلــيــدا لــلــدوحــة كــمــا أصــبــح مــنــبــرا شــامــال 
المختلفة  االهتمامات  من  مجموعة  لبحث 
العالم  أو  المنطقة  لــدول  بالنسبة  ســواء 

عام. بشكل 

لمعالي  موصول  الشكر  أن  كما  وأضاف 
الــشــيــخ حــمــد بــن جــاســم آل ثــانــي رئــيــس 
مـــجـــلـــس الــــــــوزراء وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الــــذي 
يـــســـاهـــم مـــســـاهـــمـــة فـــعـــالـــة تـــحـــت إشــــراف 
ســمــو األمــيــر لــدعــم هــذه الــمــســيــرة ولــوضــع 
العالم  خريطة  على  المضياف  البلد  هــذا 
والسياسية  الفكرية  اإلطــالالت  هذه  من 
والــــســــيــــاســــي  اإلنـــــمـــــائـــــي  الـــــطـــــابـــــع  ذات 

واالقتصادي.
حصلت  مأساة  هناك  إن  الجميل  وقال 
لــتــي أدت  لــمــنــطــقــة هــذا الــصــبــاح وا فــي ا
لــعــديــد مــن رواد الــســالم  ا إلــى اســتــشــهــاد 
من جنسيات مختلفة وكل ذلك من أجل 
فال  فلسطين،  قضية  هــي  عــادلــة  قضية 
نــبــقــى مــكــتــوفــي األيـــادي وال  يــمــكــن أن 
لــقــضــايــا  ا يــمــكــن أن نــســتــرســل فــي بــحــث 
لــعــمــل  لــتــقــنــيــة قــبــل أن نــنــظــر إلــى هــذا ا ا
لـــشـــنـــيـــع لـــيـــس فـــقـــط بـــوجـــه  لــــوحــــشــــي ا ا
وبوجه  السالم  رواد  بوجه  وإنما  األبرياء 
لـــمـــجـــرم ال  ا لـــعـــمـــل  ا هــــذا  اإلنـــســـانـــيـــة ألن 
فــي  لـــفـــادح  ا األثــــر  يـــتـــرك  أن  إال  يــمــكــن 
لـــســـالم  لــــى ا نـــســـان يــطــمــح إ نـــفـــس كـــل إ
نــــمــــا فــي  لـــمـــنـــطـــقـــة وإ ـــيـــس فـــقـــط فــــي ا ل

. لم لعا ا
بالتنمية  الــخــاصــة  للحلول  بالنسبة  أمــا 
فـــي مــنــطــقــة الـــشـــرق األوســـــط فــقــد قــال 
العربي  للتعاون  تجارب  هناك  ان  الجميل 
الـــمـــجـــال، ولـــكـــن البـــد ان نــقــف  فـــي هـــذا 
أمــــام تــجــربــة مــجــلــس الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي 

ـــــــذي أحـــــــرز تــــقــــدمــــا وحــــقــــق إنـــــجـــــازات  ال
كــبــيــرة عــلــى صــعــيــد الـــتـــعـــاون بــيــن هــذه 
خصوصية  منها  واحدة  لكل  التي  الدول 
مــعــيــنــة لــكــنــهــا اســـتـــطـــاعـــت تـــجـــاوز هـــذه 
الــــخــــصــــوصــــيــــة وبــــــعــــــض الــــحــــســــاســــيــــات 
إلنـــجـــاح هــــذه الـــتـــجـــربـــة، ونـــابـــلـــيـــون كـــان 
ـــدول مــحــكــومــة  ال يــقــول ان اســتــراتــيــجــيــة 
نتفهم  أن  الممكن  من  ونحن  بالجغرافيا 
علينا  تــفــرض  فالجغرافيا  الحقيقة  هــذه 
م مــع  ـــيـــة مـــحـــددة تـــتـــالء الــتــفــكــيــر فـــي آل
هــــذا الـــمـــبـــدأ ومــــن اقـــتـــرح بــشــكــل عــمــلــي 
مجلس  لتجربة  مشابهة  تجربة  نطلق  أن 
تجمع  هناك  يكون  بأن  الخليجي  التعاون 
وفــلــســطــيــن  لــبــنــان وســوريــا واألردن  بــيــن 
والـــعـــراق وبــيــن مــصــر والـــســـودان. ولــيــبــيــا 
وأعتقد  والمغرب   وتونس  الجزائر  وبين 
يــفــيــد  أن  الــمــمــكــن  مـــن  مــنــطــلــق  هــــذا  أن 
دولــــنــــا الـــعـــربـــيـــة الــــتــــي مــــن الـــمـــمـــكـــن أن 
ـــبـــعـــض بــشــكــل  تـــتـــكـــامـــل مــــع بـــعـــضـــهـــا ال
يــضــمــن لــهــا ايــجــاد حــلــول فــعــلــيــة واقــعــيــة 
لــــكــــل مـــشـــاكـــلـــهـــا خــــاصــــة االقــــتــــصــــاديــــة 

منها. واإلنمائية 
مــــن جـــانـــبـــه فــــي بــــدايــــة كـــلـــمـــتـــه شــكــر 
الخارجية  بــوزارة  السفير  الخصاونة  بشر 
على  وشعبا  حكومة  قطر  دولــة  األردنــيــة 
االســـتـــضـــافـــة والــتــنــظــيــم الــــرائــــع لــمــؤتــمــر 
ــلــشــرق  ــمــســتــقــبــل االقـــتـــصـــادى ل اثــــــراء ال
االوســـــــط، كـــمـــا عـــبـــر عــــن حـــزنـــه واســـفـــه 
فجر  حصل  الذي  االثم  لالعتداء  الشديد 

  يحيى عسكر 

أكــد ســعــادة الــســيــد مــحــمــد بــن عــبــد الــلــه الــرمــيــحــي مــســاعــد وزيــر الــخــارجــيــة لــشــؤون الــمــتــابــعــة ورئــيــس 
بحث  قــد  األوســط  للشرق  االقــتــصــادي  المستقبل  إثــراء  مؤتمر  أن  المؤتمرات  لتنظيم  الــدائــمــة  اللجنة 
فــي الــســنــوات الــمــاضــيــة عـــددًا مــن الــقــضــايــا الــمــخــتــلــفــة وتــوصــلــنــا إلـــى اســتــنــتــاجــات هــامــة مــنــهــا تــحــويــل 
الــمــنــطــقــة إلــى مــركــز النــتــاج الــطــاقــة ومــنــتــجــات الــطــاقــة ومــنــهــا أيــضــا الــتــعــايــش مــع اقــتــصــاد األزمـــة، وفــي 

عظمى  مالية  قوة  أصبحت  قد  العالم  من  المنطقة  هذه  أن  وهو  مهما  درسا  استخلصنا  الماضية  السنة 
أو  استثماراتها  وضعت  أينما  المالي  المستوى  على  العظمى  الــقــوى  تصرف  تتصرف  أصبحت  أنها  أي 
ولذلك  واالقتصادية،  السياسية  وعالقاتها  السياسية  وجهتها  وجهت  أينما  أو  دعمها  وجهت  أينما 
عظمى  كقوة  نفسها  فرضت  ولكن  العالم  اقتصاديات  كل  لدى  ومكملة  مختلفة  المنطقة  هذه  أصبحت 
إلى  التوصل  في  والخبرة  الحق  كل  ولديكم  لكم  ذلك  على  الحكم  اتــرك  حقيقية  أقــول  أن  أستطيع  ال 

السنة. هذه  في  جميعا  ينفعنا  استنتاج 
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   وزير الشباب والرياضة اليمني

منتدى الدوحة يمس كثير من اوجه االزمة العاملية الحالية 
 لبنى شعالن 

المشاركة  ان  اليمني  والرياضة  الشباب  وزيــر  عباد  محمد  حمود  السيد  سعادة  قــال 
اليمنية في منتدى الدوحة العاشر تمثل اهمية كبرى بالنسبة لنا من خالل التعاطي مع 

اوراق العمل التي قدمت سواء من قبل المؤسسات او االفراد الدوليين او العرب .
واكد سعادته ان هذا المنتدى اكتسب صفة عالمية بمستوى الحضور بدء من سمو 
االمير المفدى ومجموعة من اصحاب الفخامة والجاللة مما يدل على ان هذا المنتدى قد 

وضع االمة امام خيارات متعددة لقضايا الديمقراطية واالقتصاد والبيئة .
واوضح سعادة وزير الشباب والرياضة اليمني ان منتدى الدوحة يمس كثير من اوجه 
االزمة العالمية الحالية خاصة فيما يتعلق باالقتصاد والتحديات الراهنة وقدم معالجات 

عالمية تتناسب مع حجم المشكالت المطروحة اليوم.
وقال سعادته نحن معنيون اليوم جميعا امام هذا التشابك الكبير في العالقات بين 
الدول والتداعيات التي حدثت كثير من الدول وهو ما يجعل معظم المهتمين بوضع قرار 
جديد يعتمد التشابك والتعاون بعيدا عن منهجية االستقطاب التي ربما التقود العالم 

اال لمزيد من االزمات فنحن نعول على نتائج هذا المنتدى. 




