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أكد سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أن دولة 

قطر تريد استثمار عشرة مليارات يورو إضافية في ألمانيا خالل السنوات الخمسس الاادمسةم مشسيرا إلسه أن سا 

 يار يورو.مل 35ستصبح أكبر مستثمر عربي في ألمانيا بإجمالي استثمارات قيمت ا 

م إن "ألمانيا دولة ذات اقتصساد م س  أمسوقال سعادته في حوار مع صحيفة "هندلسبالت" األلمانية نشرته 

ومستاّرم ونحن نرى العديد من إمكانيات االسستثمار هنسا ونحسن بصسدد مناقشسة بعسر المشسروعاتم كمسا أنّنسا 

 الصفاات".طبّانا جزءا من وعودنا االستثمارية وضّخ رؤوس أموال في بعر 

وردا علسسه سسسبال بشسسفن الصسسفاات الماصسسودةم أوضسسح سسسعادة الشسسيخ محمسسد بسسن عبسسدالرحمن آل ثسساني قسسائال  

 "مازال من غير الممكن الحديث عن ا بشكل علنّي اآلن".

ونوه سعادته في هذا الصدد إله أن دولة قطر ليست المستثمر صاحب الحصة األكبسر فسي المصسرأل األلمساني 

فا "لكننا ما زلنا نرى في )دويتشي بنك( إمكانيسة جيّسدة لالسستثمارم وهسذا ينطبسا أيضسا  "دويتشي بنك" مضي

 عله االستثمارات في شركات أخرى".

وحسول مسدى رضسا دولسة قطسر عسن اسستثمارات ا فسي ألمانيسام لفست سسعادة نائسب رئسيس مجلسس السوزراء وزيسر 

ية اسسستثمارية طويلسة المسسدىم وعنسسدما الخارجيسة إلسسه "أن ج ساز قطسسر لالسستثمار هسسو مبسسسسة ذات اسستراتيج

 نستثمر في أّي مكانم فإنّنا ال نبحث عن الربح السريع".

وأكد سسعادته سسعي دولسة قطسر ألن تصسبح مسستثمرا  اسستراتيجيا  وإلسه بنساء شسراكات حايايسةم مشسيرا إلسه أن 

 التالبات االقتصادية التبثر بشكل مباشر عله قرارات ا االستثمارية.

أحداث مثسل أزمسة السديزل الخاّصسة بشسركة "فولكسسفاجن"م وتراجسع أسس   "دويتشسي بنسك"م  وعما إذا كانت

وإفالس شركة "سوالر وورلد" تثير قلا دولة قطرم قال سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني  "كما 

ذكسسرت سسساباام فكسسل هسسذه تالبسساتم ولكسسّن "فولكسسسفاجن" و"دويتشسسي بنسسك" وغيرهمسسا مسسن الشسسركات جميع سسا 

بسسسات جيِّّسدة.. ال شسّك أنّسه مسن السوارد أن تحسدث مسن آن آلخسر بعسر المشسكالت ولكسن الشسراكة تعنسي أنّنسسا م

 نخوض معا  في أوقات الرخاء وكذلك في أوقات الشّدة."

م أكسسد سسسعادته أن دولسسة قطسسر سسستنت ي مسسن 2022وفيمسسا يتعلسسا بجاهزيسسة مشسساريع كسسفس العسسال  لكسسرة الاسسد  

في المواعيد الماّررة ل ا بسل ربّمسا حتّسه فسي  2022متعلّاة باستضافة كفس العال  مشروعات البنية التحتية ال

 مواعيد أسرع وأن كّل شيء سيكون جاهزا  قبل عا  من موعد انطالق البطولة.

وأضاأل في هذا الصدد "لاد تغلّبنا عله العوائا التي نشفت بسبب الحصسار منسذ فتسرة طويلسةم ونحصسل علسه 

 ن مواد".جميع ما نحتاج إليه م

ورأى سعادته أن بطولة كفس العال  لكرة الاد  فرصة يلتاي مسن خالل سا العسال م ويمكسن أيضسا  مسن خالل سا أن 

 تاّد  قطر نفس ا وتثبت للعال  أن دولة آسيوية صغيرة يمكن ا استضافة أحداث عالمية كبيرة.

نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية  قطر تريد استثمار 
 ي ألمانيامليارات يورو إضافية ف 10
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سعادة الشيخ محمد بسن عبسدالرحمن وردا عله سبال حول االنتاادات الموج ة لدولة قطر بشفن العمالةم قال 

آل ثاني "إننا تابّلنا الناد وقمنسا بسإجراء تعسديالت كبيسرة فسي قسوانين العمسل"م مشسددا علسه أن "دولسة قطسر ال 

 تتابل أية انت اكات لحاوق اإلنسانم وتاو  بتغيير ظروأل العمل".

يسة التحتيسة بإنصساأل.. لاسد كانست هنسا  وتابع قسائال "إنّنسا نعامسل العّمسال السذين ياومسون ببنساء االسستادات والبن

مشاكل كبيرةم ولكنّنا استمعنا إله الناد بإنصات وتعاملنا معهم وقمنا بتحسين ظروأل وقوانين العمل الخاّصة 

 بالعمالة الوافدة".

وأضاأل سعادته "إنّنا مبمنون بكون االعتراأل باألخطاء وإجراء اإلصالحات هو الطريا الصحيح. وهذا هو 

 ي تسير فيه قطر".الطريا الذ

وردا عله سبال بشفن موعد فك الحصار المفروض عله دولة قطرم قال سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن 

آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية "عليك  توجيه هذا السبال إلسه دول الحصسار. نحسن مسن 

ئل ملموسةم ولكن شيئا  من ذلك لس  يحسدث. والعسال  جانبنا طلبنا من   منذ البداية إثبات اتّ امات   بارائن ودال

 كلّه يعرأل اآلن أّن هذا الحصار ال يرتكز عله أساس وال طائل منه".

وأكد سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيسة أن دولسة قطسر رصسدت باألرقسا  الخسسائر واألضسرار 

ت عن سسا مسسن خسسالل دعسساوى قضسسائية أمسسا  الناجمسسة عسسن الحصسسار الجسسائرم مشسسيرا إلسسه أن سسا سسستطالب بتعويضسسا

المحاك  الدولية.. مشسددا علسه "أن دول الحصسار خرقست معاهسدات واتفاقيسات دوليسةم وسسوأل يتوّجسب علي سا 

 دفع ثمن ذلك".

وردا عله سبال حول التعامل مع إيرانم أكسد سسعادته أن موقسط قطسر واضسح وهسو أننسا ال نريسد سسباق تسسلّح 

نسسووّي فسسي منطاسسة الخلسسيام معتبسسرا أن االتفسساق النسسووي كسسان نجاحسسا  كبيسسرا  فسسي هسسذا المضسسمارم البسسد لسسه مسسن 

  سا إلسه ط سران والتفساوض االستمرارم ومضيفا "أن أّي أسئلة تتخّطه مسفلة الملط النسووّي البسد مسن توجي

 مع ا بشفن ا".

وأكد سعادة الشيخ محمد بن عبسدالرحمن آل ثساني أن دول مجلسس التعساون الخليجسي رحبست باالتفساق النسووي 

غيّسرت بعسر دول مجلسس التعساون  2017وكانت تريسد المشساركة فسي المفاوضساتم مشسيرا إلسه أنسه فسي عسا  

 ي دونالد ترامب إله السلطة وأعلن عن موقفه الرافر لالتّفاق.الخليجي موقف ا بعد أن جاء الرئيس األمريك

ورأى أن هسسذا االتّفسساق م سس  وضسسرورّيم "ولكسسن علينسسا أن نفخسسذ المشسساكل اإلقليميسسة بسسين إيسسران وبعسسر السسدول 

العربية في االعتبار وعسد  االنسزالق فسي مواج سات جديسدة. وإاّل فسسوأل ينشسف سسباق تسسلّح نسووّي خطيسر فسي 

 المستاّرة أصال ".منطاتنا غير 

وتابع سعادته قائال "لو ل  تحصل إيران عله شيء ماابل تخلّي ا عن برنامج ا النووّي فسسوأل تنسسحب مسن 

االتّفاق النووّيم وهنا سوأل يشعر اآلخرون بفن لسدي   أيضسا  الحسا فسي امستال  أسسلحة نوويسة وعندئسذ سستتّ  

 عسكرة المنطاة".

وزيسر الخارجيسة أن "المجتمسع السدولي لس  يتحسر  ضسد بشسار األسسد  وأكد سعادة نائب رئيس مجلس السوزراء

الذي تخّطسهم ولمسّرات عديسدة خطوطسا  حمسراء باتسل شسعبه واسستخدا  األسسلحة الكيماويسة ضسده م فاسد توقسط 



 

  

 3 سفارة دولة قطر / الجزائر 

  

التحسسدث عسسن حسسل سياسسسي فسسي سسسوريا وهسسذا فشسسل للمجتمسسع السسدولي السسذي لسس  يتعامسسل مسسع هسسذه األزمسسة بشسسكل 

 مناسب".

طرياة تعامل المجتمع الدولي مع تلك الكوارث اإلنسسانية يعتبسر فشسال  فسي حسّد ذاتسه. "فلسيس  وقال سعادته إن

من الممكن أن يكون منت ه الطموح واآلمال هو تالص العنط"م معتبرا أن األه  كان هو السبال عن السبب 

وبحيساة كريمسة..  الذي يتّ  بسببه قتسل النساس فسي الشسوارعم وهس  يطسالبون بسإجراء إصسالحات وبالديماراطيسة

 مضيفا أن أحدا  ل  يتكلّ  عن حّل سياسيم وهذا هو أخطر شيء بالنسبة لمنطاتنا.

وحول مدى معاناة صورة الشرق األوسط بسبب الحروب الدائرة فيه واغتيال الصحفّي جمال خاشاجي داخل 

تلسك جريمسة وحشسية ال الانصلية السعودية في إسطنبولم أكد سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني أن 

تضّر فاط بصورة المنطاة وإنّما باإلنسانية جمعاءم مشددا عله أنه "ال يمكن ألحد أن يابل اغتيال خاشاجيم 

ولذا يجب أن توضع هنا عالمة بفن شيئا  مثل هذا ال يمكن أن يمّر مرور الكرا . البسد مسن كشسط كامسل لجميسع 

 الحاائا ومعاقبة جميع الاتلة".

ال حول مسا إذا كسان يتعسين علسه ولسي الع سد السسعودي التنحسي عسن منصسبه بعسد الشسب ات التسي وردا عله سب

تحو  حول إعطائه أمر اغتيال الصحفي جمال خاشاجيم قال سعادته  "هذا ليس شفننا. علسه السسعوديين أن 

لمجتمع الدولي يبيّنوا للعال  كيط يتعاملون مع المسبولين عن هذه الجريمة. عله السعودية فعل ذلك. ولكن ا

 عليه أن يتفّكد من تادي  المسبولين عن هذه الجريمة إله المحاكمة".

وأكد سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزيسر الخارجيسة أن االسستاطاب فسي منطاتنسا وصسل إلسه حسد  مضسحك 

"ولكنّنسا  أما  العال  بفسرهم مشيرا إله أننا بحاجة إله االستارار وليس إله حجا جديدة للصراعاتم مضيفا 

ال نملك السيطرة عله بعر الحّكا  غير المسبولين في المنطاة. وهنسا  إلسه جانسب قسرار فسرض حصسار ضسد 

 قطر العديد من الارارات غير المسبولة السيئة لنا جميعا  في هذه المنطاة من العال ".

بتمويسل اإلرهساب وفسي واعتبر سعادته ات ا  البعر لاطر بتمويل اإلرهاب بفنه مضحكم مضسيفا "نتستّ   نحسن 

 نفس الوقتم قطر هي مركز للتحالط الدولي ضد اإلرهاب".

وحذر سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية من أن اليمن بصدد كارثة إنسانية ال يمكن ألحد أن 

يمنيسةم يابل ام مشددا عله "أنه البد للاصط هنا  أن يتوقّطم وبعدها ينبغي أن يفتي جميع أطسراأل النسزاع ال

 وليس ممثلي   إيران والسعوديةم للجلوس حول طاولة التفاوض".

وتابع سعادته قائال في هذا الصدد "البسد مسن إجسراء حسوار وطنسي. وإنسه علسه اليمنيسين مطالبسة اآلخسرين بسفّن 

 يبتعدوا".
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