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 اعلنــــت شــــركة ايكويــــت 
انها تشــــارك  للبتروكيماويات 
حاليا في املعرض العاملي لتجارة 
البالســــتيك واملطاط (كي ٢٠١٠) 
بصفتها املمثــــل الوحيد للقطاع 
الصناعي الكويتي في هذا احلدث 
الذي يعــــد االكبر من نوعه على 
مســــتوى العالــــم. وبخصوص 
املعرض، قال مدير تطوير اعمال 
البولي ايثيلني في الشركة مؤيد 
الفارسي: «تنبع مشاركة شركة 
ايكويت في معرض «كي ٢٠١٠» 
من واقع كونهــــا مصدرا منتجا 
الكثر من ٨٠٪ من صادرات الكويت 

غير النفطية حيث تلعب دورا حيويا في التنمية الوطنية املستدامة، 
اضافة الى تواجدها في العديد من االسواق العاملية في الشرق االوسط 
واوروبا وآسيا وأفريقيا». واضاف: «يعتبر هذه احلدث فرصة مثالية 
الســــتعراض مختلف منتجات شركة ايكويت، وكذلك تقوية وتدعيم 
عالقاتها مع مختلف اجلهات ذات العالقة، السيما العمالء والشركات 

البتروكيماوية االخرى».
 

 قال الناطق باســـم شـــركة 
«ماجيســـتيك باالس» حسام 
عثمـــان اجلـــرد إن الشـــركة 
ستعرض خصيصا في معرض 
«ســـوبر براند بـــازار ٢» الذي 
سيقام بفندق املؤمترات والرويال 
سويت خالل الفترة من ٦ الى 
١٠ نوفمبر اجلـــاري مجموعة 
كبيرة من أرقى املاركات العاملية 
املتخصصة بالشنط النسائية، 
وتشـــكيلة كبيرة من مالبس 
االطفال ملختلف االعمار وكذلك 

االحذية بتشكيالت واسعة.
  واكد ان الشركة حترص على 

تقدمي هذه املنتجات باســـعار مخفضة ومنافســـة وغير مسبوقة 
ترضي زبائنها ويتم عرض املنتجات بطريقة عملية على اقســـام 

مختلفة لتضمن راحة الزبون في االختيار بشكل مريح. 

 أغاديرـ  أ.ش.أ: أعلن مدير عام 
صندوق النقد الدولي دومنيك 
ستراوس ـ كان امس أن األزمة 
العاملي  التي ضربت االقتصاد 
أدت إلى فقدان ٣٠ مليون وظيفة 

في أنحاء العالم.
  ونقـــل راديـــو «اوروبا ١» 
الفرنســـي عن ستراوس-كان 
قولـــه، في كلمة أمـــام املنتدى 
الدولي للتنمية البشـــرية، إن 
الصندوق يدعو إلى جعل توفير 
فرص العمل على رأس أولويات 
العوملة. وأوضح ستراوسـ  كان 
أن الصندوق يتطلع إلى خلق 

٤٠٠ مليون وظيفة خالل السنوات املقبلة. 

 «إيكويت» تشارك بالمعرض 
العالمي لتجارة البالستيك

 «ماجيستيك باالس» تشارك 
  في معرض «سوبر براند بازار ٢»

 تحويل نشاط أرض العياط
  إلى سكني.. قريبًا

  قال رئيس مجلس ادارة الشـــركة املصرية ـ الكويتية للتنمية 
ولالســـتثمار د.فاروق التالوي ان الشـــركة مستعدة لتطبيق اي 
قرارات من شأنها حل املشكلة املوجودة حاليا بشأن حتويل مساحة 

الـ ٢٦ الف فدان من زراعي الى اسكان.
  من جانب آخر، قال مدير املركز الوطني لتخطيط استخدامات 
أراضي الدولة التابع ملجلس الوزراء املصري ان املركز انتهى من 
إعداد مذكرة تفاهم لتحويل نشـــاط ارض العياط من زراعي الى 
سكني. وأكد على ان املذكرة ستعرض على وزير الزراعة املصري 
العتمادها، ثم احلصـــول على موافقات مجلـــس الوزراء متهيدا 
الستصدار قرار جمهوري، واعادة تقييم سعر األراضي مرة اخرى 

عن طريق وزارة اإلسكان.
  وأكد ان استثمارات اجلانب الكويتي آمنة، وانه ال نية لسحب 
الدولة لهذه األرض التي مت تخصيصها طبقا للوائح االســـتثمار 

بالدولة.
  يذكر ان شركة منا القابضة متتلك نسبة ٦٫٦٪ من أسهم الشركة 
املصريةـ  الكويتية للتنمية واالستثمار، وان اجلانب الكويتي ميتلك 
نحو أكثر من ٧٠٪ من رأســـمال الشركة، وفي حال انفراج األزمة 

الراهنة يتوقع ان جتني الشركة منها أرباحا كبيرة. 

 ستراوس: األزمة العالمية تسببت 
بفقدان ٣٠ مليون وظيفة حول العالم

 سلطنة عمان ضاعفت اقتصادها 
إلى ١٧ مليار ريال عماني

  مسقط ـ كونا: اكد نائب رئيس مجلس الشؤون املالية وموارد 
الطاقة احمد بن عبدالنبي مكي ان سلطنة عمان متكنت من مضاعفة 
ناجتها احمللي اإلجمالي الى نحو ١٧٠ مرة بنهاية عام ٢٠٠٩ ليصل الى 

١٧ مليارا و٧٣١ مليون ريال عماني عما كان عليه في عام ١٩٧٠.
  وقال مكي في كلمة له مبناســـبة احتفاالت الســـلطنة بعيدها 
الوطنـــي الـ ٤٠ «ان نصيب الفرد مـــن الناجت احمللي االجمالي في 
السلطنة تضاعف بأكثر من ٣٥ ضعفا خالل هذه الفترة ذاتها حيث 

بلغ في عام ٢٠٠٩ نحو ٥٨٠٨ رياالت عمانية».
  وأوضح «ان حجم التبادل التجاري للســـلطنة تضاعف بنحو 
٢٣ ضعفا عمـــا كان عليه في عام ١٩٧٥ حيث ارتفع حجم اجمالي 
الصادرات السلعية في عام ٢٠٠٩ الى ١٠ مليارات و٦٠٠ مليون ريال 
عماني وبلغ حجم الواردات ٦ مليارات و٩٠٠ مليون ريال مقارنة 
بصادرات عام ١٩٧٥ التي بلغت ٧٥٣ مليونا و٥٠٠ الف ريال عماني 

اما حجم الواردات في ذلك العام فبلغت نحو ٤٨٨ مليون ريال».
  وأشار املسؤول العماني الى ان من بني العناصر الرئيسية التي 
ساهمت في حتقيق التنمية التي تعيشها السلطنة ارتفاع انتاجها 
النفطي من ٣٣٢ الف برميل يوميا في عام ١٩٧٠ الى حوالي ٨١٢ الفا 

و٥٠٠ برميل يوميا بنهاية عام ٢٠٠٩.
  واضاف «كما ارتفعت احتياطيات السلطنة من النفط الى اكثر 
من ٤ مليارات و٨٠٠ الف برميل مقارنة باحتياطيات بلغت مليارا 

و٤٠٠ الف برميل في بداية عمر النهضة املباركة». 

 اجتماع «عملية كيمبرلي» في إسرائيل 
يركز على تجارة األلماس

  القدسـ  د.ب.أ: جتمع ممثلون من أكثر من ٤٠ دولة اول من امس في 
القدس للمشاركة في اجتماعات الدورة العامة ملنظمة «عملية كيمبرلي» 
الدولية املعنية مبراقبة جتارة األملاس في العالم، والتي تستمر ٤ أيام. 
ومـــن املتوقع أن تركز الدورة، التي تهـــدف إلى احلد من التجارة غير 
الشرعية في األملاس اخلام، بصورة أساسية على زميبابوي خاصة حقول 
أملاس «ماراجن» التي تقول منظمـــة «هيومان رايتس ووتش» املعنية 

بحقوق اإلنسان إنها محور الكثير من االنتهاكات والتهريب.
  ويبحث االجتماع تقارير حول تنفيذ برنامج عمل مشترك مت التوصل 
إليه مـــع زميبابوي في نوفمبر املاضي، كما ســـتنظر في تقرير حول 
اجتماع عقد في يونيو ملراجعة التقدم في تنفيذ برنامج العمل املشترك. 
ووفقا لهيومان رايتس وووتش فإن الشـــرطة واجليش في زميبابوي 
«يستخدمان القوة املفرطة في تقييد الوصول إلى حقول ماراجن وللسيطرة 
علـــى التجارة والتعدين غير املرخص عن األملاس». كما تقول املنظمة 
إن بعض العائد املتحصل من احلقول يصل إلى خزائن كبار مسؤولي 
حزب «زانوبي إف» بزعامة الرئيس روبرت موجابي. وجتدر اإلشـــارة 
إلى أن عملية كيمبرلي تأسست عام ٢٠٠٣ كمنتدى يضم الدول املنتجة 
واملتاجرة في األملاس بهدف توفير نظام عاملي لإلشراف على التجارة. 
ويقول معهد األملاس اإلســـرائيلي إن العملية جنحت على مدار األعوام 
السبعة املاضية في احلد من جتارة األملاس في مناطق النزاعات إلى ما 

يقرب من ١٪ من إجمالي حجم جتارة األملاس اخلام. 

 مؤيد الفارسي 

 حسام اجلرد 

 دومنيك ستراوس  كان

 «أجوان الخليج» توافق على خطاب «البالد لالستثمار العقاري» 
  في االستحواذ على ٥١٪ من أسهمها 

 وزير المالية القطري: اإلنفاق العام في الميزانية القادمة 
سيضاهي  ٢٠١٠ ـ ٢٠١١ والنمو االقتصادي سيتسارع

 الدوحة ـ رويترز: قال وزير 
املالية القطري يوسف كمال امس 
إن اإلنفاق احلكومي القطري في 
العام املالـــي القادم لن يقل عن 
نظيره احملدد في ميزانية العام 
احلالـــي ٢٠١٠-٢٠١١ والبالغ ٣٢ 
مليار دوالر وإن النمو االقتصادي 
العام  فـــي  للدولة سيتســـارع 

القادم.
  وقـــال كمـــال أمـــام منتدى 
اســـتثماري إن ميزانيـــة العام 
القادم لن تكون أقل من ميزانية 

العام احلالي.
  وأضاف أن الدولة ستخصص 
٤٠٪ من ميزانيتها حتى عام ٢٠١٦ 
ملشروعات البنية التحتية. وزادت 
قطرـ  أكبر مصدر للغاز الطبيعي 
املسال في العالمـ  االنفاق بنسبة 
٢٥٪ إلى ١١٧٫٩ مليار ريال أي ما 
يعـــادل ٣٢٫٤ مليار دوالر للعام 
املالي الذي بـــدأ في ابريل ٢٠١٠ 
وخصصت الزيادة لتطوير البنية 

التحتية ومنشآت للغاز.
  ويتوقع البلد العربي اخلليجي 
فائضا في امليزانيـــة يبلغ ٩٫٧ 
مليـــارات للعـــام احلالي بدعم 
من ارتفاع أسعار النفط. ويعد 

بأن يبلغ الدين احلكومي ٢٧٫٢٪ 
من النـــاجت احمللي اإلجمالي هذا 
العام انخفاضـــا من ٣٧٫٧٪ في 
٢٠٠٩. وقال صندوق النقد الدولي 
في يناير إنه ينبغي مراقبة تنامي 
الديـــن اخلارجـــي القطري بعد 

سلسلة من إصدارات الديون.
  ومـــن املتوقـــع أن يتفـــوق 
القطري على نظرائه  االقتصاد 
في منطقة اخلليج بفضل التوسع 
في انتاج الغاز واالنفاق احلكومي 
على البنية التحتية وقال كمال 
إن النمو سيتسارع بوتيرة أكبر. 
وقـــال إن االقتصاد منا ١٦٪ هذا 
العام وإذا استقرت أسعار النفط 
في نطاق ٧٠دوالرا فسيصل النمو 

إلى ٢١٪ في ٢٠١١.
  وتنســـجم تصريحات كمال 
لعام ٢٠١٠ مع ما قاله محافظ البنك 
املركزي القطري في وقت سابق 
من االسبوع احلالي. وقال كمال 
إن من املتوقع أن ينمو االقتصاد 
مبعدل ال يقل عن ٩٪ بعد ٢٠١٦. 
وتوقع محللون في مسح أجرته 
رويترز ان ينمو االقتصاد ١٥٫٥٪ 
هذا العام و١٢٫٨٪ في ٢٠١١ ارتفاعا 

من ٨٫٧٪ في ٢٠٠٩. 

صندوق الثروة السيادية القطري 
أحد أكبر املؤسسات االستثمارية 
في العالم. وقال كمال إن ديون 

قطـــر ال تتجاوز ٣٠٪ من الناجت 
احمللـــي اإلجمالي متاشـــيا مع 
الدولي  النقد  توقعات صندوق 

 أفادت شركة اجوان اخلليج 
العقارية بان مجلس ادارة الشركة 
أبدى قبوال من حيث املبدأ على 
خطاب النوايا املرسل من شركة 
البـــالد لالســـتثمار العقـــاري 
واملتضمن رغبة شركة البالد في 
االستحواذ على  ما ال يقل عن ٥١٪ 
من االسهم الصادرة عن شركة 
اجوان اخلليج العقارية بشرط 
قيام املســـاهمني فـــي «اجوان» 

باستخدام إجمالي املبلغ النقدي 
احملصل من بيع أســـهم شركة 
اجـــوان اخلليـــج العقارية في 
االكتتاب في أسهم زيادة رأسمال 
شركة البالد لالستثمار العقاري.  
وذكرت الشركة في بيان نشر على 
موقع البورصة أمس أن هذا القرار 
يخضع للجمعية العمومية لشركة 
اجوان اخلليج العقارية  كما قرر 
مجلس ادارة شركة اجوان إرسال 

كتاب الى شركة البالد لالستثمار 
العقـــاري يتضمن املوافقة على 
تعيني شركة استشارات مالية 
 محايدة متخصصة في هذا املجال 
املالية  البيانات  للقيام بتحليل 
وغير املالية لكل من شركة اجوان 
اخلليج العقارية وشركة البالد 
لالســـتثمار العقـــاري، وإجراء 
الالزمة  التقييـــم والدراســـات 
وحتديد ســـعر العادل ألســـهم 

الى تكليف   الشركتني باإلضافة 
رئيس مجلس ادارة شركة اجوان 
اخلليج  العقارية بالتنسيق مع 
شـــركة البالد العقارية في كافة 
اإلجـــراءات  الالزمـــة ابتداء من 
تعيني شركة االستشارات املالية 
احملايدة وحتى حتديد الســـعر 
العادل ألسهم الشركتني واستالم 
عرض االستحواذ من شركة البالد 

لالستثمار العقاري.  

 مجسم البرج املبتكر

 برلنيـ  د.ب.أ: يلتقي رؤساء ومحافظو البنوك املركزية 
الرئيسية في العالم خالل األسبوع اجلاري لبحث إمكانية 
تبني سلسلة جديدة من التحركات إلنقاذ التعافي الهش 

لالقتصاد العاملي من التراجع.
  يشارك في هذه االجتماعات مجلس االحتياطي االحتادي 
(البنك املركزي) األميركي والبنك املركزي األوروبي وبنك 
إجنلترا وبنك اليابان ضمن مجموعة من البنوك املركزية 

الرئيسية األخرى في العالم.
  ومـــن املنتظر أن تعكس هـــذه االجتماعات اخلالفات 
الواضحة بني تلك البنوك بشأن اإلجراءات النقدية الرامية 
إلى حتفيز االقتصادات وهي اخلالفات التي ظهرت بالفعل 

بني البنوك املركزي للقوى املالية العظمى في العالم.
  في الوقت نفســـه فإن اجتماعات محافظي ورؤســـاء 
البنوك متثل جزءا من سلســـلة األنشـــطة التحضيرية 
لقمة مجموعة الدول العشرين الكبرى التي تستضيفها 
كوريا اجلنوبية األسبوع املقبل حيث تتصدر قضايا حالة 
االقتصاد العاملي والتوتر بني الدول الكبرى بسبب أسعار 

الصرف أجندة القمة.
  ومن املنتظر أن تتركـــز الضغوط على رئيس البنك 
املركزي األوروبي جان كلود تريشيه ومجلس محافظي 
البنك الذي يتبنى سياسات نقدية صارمة ملواجهة الضغوط 
التضخميـــة حيث من املتوقـــع أن يختلف املجلس مرة 
ثانية مع الســـلطات النقدية بصفة خاصة في واشنطن 

وطوكيو.
  وفي حني من املنتظر أن يشرع بنك االحتياطي االحتادي 
األميركي ومـــن احملتمل بنك اليابان في تطبيق إجراءات 
إضافية خلفض ســـعر الفائدة إلى الصفر لتعزيز النمو 
االقتصادي فإن البنك املركزي األوروبي مييل إلى السير 

في االجتاه املعاكس.
  وتقول جينفير ماكوين كبيـــر اخلبراء في مجموعة 

«كابيتال إيكونوميكس» لألبحاث االقتصادية إن «االقوال 
واالفعال االخيرة للبنك املركزي األوروبي تشير إلى أنه في 
حني تستعد البنوك املركزية األخرى لتوسيع سياساتها 

النقدية الداعمة للنمو فإنه يقلص هذه السياسات».
  وهذا يؤكد في جزء منه رســـوخ املزاج االيجابي إلى 
حد ما فيما يتعلق بالوضع االقتصادي في أوروبا مقارنة 
باالحساس بعدم االرتياح إن لم يكن بالتشاؤم التام إزاء 

حالة االقتصاد في الواليات املتحدة واليابان.
  فقد أظهرت بيانات املفوضية األوروبية الصادرة األسبوع 
املاضي ارتفاع مؤشـــر الثقة فـــي اقتصادات دول منطقة 
اليورو التـــي تضم ١٦ دولة مـــن دول االحتاد األوروبي 
إلى أعلى مستوى لها منذ ٣ سنوات تقريبا خالل الشهر 
املاضي في الوقت نفسه فإن العملة األوروبية استعادت 
اجلزء األكبر من قيمتها الذي كانت قد خسرته خالل ذروة 
األزمـــة املالية لليونان في مايو املاضي وهو ما يعني أن 
البنك املركزي األوروبي سوف يتمسك مبوقفه في مواجهة 
املركزي األميركي الذي يســـعى إلى سياسات نقدية أكثر 

حتررا في االقتصادات الرئيسية بالعالم.
  يقول جيمس نايتي احمللل االقتصادي في «آي إن جي 
بنك» إن مجلس االحتياطي االحتادي األميركي مازال يشعر 
بأن منو االقتصاد العاملي ليس قويا بالدرجة الكافية وأنه 
في ظل اســـتمرار التضخم واقتراب االقتصاد من شـــبح 
االنكماش فإنـــه يبدو املؤكد بدء جولة جديدة من عملية 

«التخفيف الكمي».
  ويشير احملللون إلى قرار املركزي الياباني تقدمي موعد 
اجتماعه الدوري ليتم يومي اخلميس واجلمعة املقبلني 
لكي يستطيع التعامل بســـرعة مع أي سياسات جديدة 
تسفر عنها اجتماعات البنوك املركزي الرئيسية في العالم 

خالل األسبوع اجلاري.
  في الوقت نفسه من املتوقع أن يبقي املركزي األوروبي 

خـــالل اجتماعه اخلميس املقبل على سياســـته النقدية 
وسعر الفائدة عند مستواه احلالي وهو ١٪ وذلك للشهر 

الـ ١٩ على التوالي.
  ويشير الكثيرون إلى فشل البنوك املركزية الكبرى في 
الوصول إلى حلول حاسمة للخالفات بينها بشأن أسعار 

صرف العمالت الرئيسية.
  كان وزراء املالية ومحافظو البنوك املركزية في مجموعة 
العشـــرين قد عقدوا اجتماعا األسبوع املاضي في كوريا 
الشمالية حيث فشلوا في حتقيق أي تقدم بشأن سياسات 

أسعار الصرف.
  وتتهم الواليات املتحدة ودول أخرى الصني باالبقاء على 
قيمة عملتها (اليوان) عند مستوى منخفض لصالح مصدريها 

واالضرار مبنافسيها، وبينهم املنتجون األميركيون.
  يذكر ان جتدد الصراع بشأن «اليوان» من شأنه تعقيد 
آمال مجموعة العشرين للتوصل إلى اتفاق الشهر املقبل، 
حول إصالح النظام املالي الدولي، مبا في ذلك تغيير ثقل 
االصوات داخل صندوق النقـــد الدولي العطاء مزيد من 

التمثيل لالقتصادات الصاعدة مثل الصني.
  وحتظى قضية قيمة العمالت باهتمام عاملي بالغ حيث 
تتمســـك الواليات املتحدة واليابان والصني وغيرها من 
االقتصادات الكبرى مبوقفها إزاء خطوات تقليص قيمة 

عمالتها في ظل االنتعاش االقتصادي العاملي.
  وأوضحت واشـــنطن أنها تريد من الدول االخرى في 
مجموعة العشرين أن تكون جادة بشأن السماح للعمالت 

باالرتفاع أو التراجع بحرية في االسواق.
  وترفض الصني دعوات العادة تقييم عملتها (اليوان) 
غير ان بنكها املركزي قال في وقت سابق هذا االسبوع إنه 
سيزيد ســـعر الفائدة. ميكن أن تعزز تلك اخلطوة قيمة 
اليوان وتبدد االنتقادات بأن بكني تسعى الضعاف قيمة 

عملتها لدعم لصادرات البالد. 

 يمكن للبنوك المركزية إنقاذ اقتصاد العالم 
مع العودة إلى دائرة الركود؟

 أكاديمية قطر للمال واألعمال تنظم
   قمة قطر للمواهب الخليجية األحد المقبل

  الدوحةـ  كونا: اعلنت اكادميية قطر للمال واالعمال امس عن 
ــم قمة قطر للمواهب االحد املقبل وتهدف الى حتفيز قادة  تنظي
ــتراتيجية  ــية االس األعمال اخلليجيني على بناء امليزات التنافس
املستدامة. وقال بيان صادر عن االكادميية ان القمة ستتيح لكبار 
رجال األعمال والقادة احلكوميني استعراض أحدث البحوث بشأن 
كيفية تنمية أكبر عدد من املواهب االستراتيجية الوطنية بفاعلية 

في مؤسسات دول مجلس التعاون اخلليجي.
  واكد البيان ان القمة ستعمل على استكشاف النهج االستراتيجي 
ــني مبا في ذلك توظيف العناصر القطرية (التقطير) حيث  للتوط
سيقوم اخلبراء في هذا املجال بتقدمي التوصيات بخصوص اتباع 
ــدرات املميزة واملواهب الضرورية  توجهات جديدة لتطوير الق
لتحقيق األهداف االستراتيجية الرئيسية وحتقيق ميزة تنافسية 
للمنطقة. واضاف انه سيتم عقد حلقة دراسية للمديرين املسؤولني 
ــتتيح احللقة  ــتراتيجية وبرامج التوطني حيث س عن تنفيذ اس
التعرف على منهجية قوية وعملية قادرة على خلق تأثير فوري 

ومستدام للمديرين وفرق عملهم. 

 قطرية تبتكر برجًا من ١٠٠ طابق 
  على شكل دولة قطر بارتفاع ٣٥٠ مترًا

  ابتكرت مواطنة قطرية «ماكيتًا» لنموذج بناء برج حديث يجسد 
اخلريطة اجلغرافية واملعالم احلضارية لدولة قطر.

  وقد قيدت املواطنة ابتكارها لنموذج البرج في مكتب حماية حق 
املؤلف واحلقوق املجـــاورة في وزارة االقتصاد والتجارة القطرية، 

وذلك من اجل حماية احلقوق الفكرية لها.
  وسيشكل البرج أحد أهم املعالم احلديثة لدولة قطر، كما سيعكس 
احلضارة العمرانية التـــي تتمتع بها. ويتألف البرج من ١٠٠ طابق 
تقريبا، فيما يبلغ ارتفاعه حوالي ٣٥٠ مترا، وعرضه نحو ١٤٠مترا، 
اما العرض اجلانبي للبرج ســـيصل الى ٥٥ مترا. هذا، وحاز البرج 
إعجاب الكثيرين من زوار املوقع االلكتروني الذي استضاف صورة 
البرج، حيث أيد زوار املوقع ضرورة حتويل «املاكيت» الى مشروع 
قائم، فهو ابتكار جديد ويبرز شـــكل اجلزيرة اجلميلة التي ترسم 
مالمح دولة قطر. وطالبوا املهتمني بالهندســـة املعمارية بضرورة 
اتخاذ خطوات إلمكانية حتويله الى واقع ملموس ليكون من ضمن 

العالم الرئيسية التي تتمتع بها دولة قطر الشقيقة. 


