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 كلمة األمين العاّم السيد إدوارد ديان بمناسبة حفل االفتتاح

 الساعة العاشرة صباحا   4104سبتمبر "أيلول"  42في  ،الدوحة
_____________________________________________________________ 

 صباح الخير

 حضرات السيدات والسادة،

  صاحب السمّو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني،

والتراث والرئيس الفخري للمؤتمر  والفنون الثقافة الدكتور حمد بن عبد العزيز الكواري، وزير معالي
 البريدي العالمي الخامس والعشرين،

والرئيس المعّين للمؤتمر البريدي العالمي الخامس  د الرحمن بن علي العقيلي، رئيس بريد قطرحضرة السيد عب
 والعشرين،

 ،والمعالي أصحاب السعادة

 رات السيدات والسادة المندوبين والمراقبين،حض

 حضرات السيدات والسادة،
 

ُُ لَ و. والعشرون الَخاِمسُ  الَعالَِمي   الَبِريِدي   ُيْفَتَتُح الُمْؤَتَمرُ  الَيْومَ  ه روريواعهي ُسهدَ  نْ ِمهإّنه ْم ِنَياَبهة  َعهِن َب ِبُكهأْن أَُرح 
 . َطر الَوَطِني لِْلُمْؤَتَمَراتقَ  زِ َمْركَ الفاخر،  هذا المركزِ الَدْوَحة ِفي في لَعالَِمي ُهَنا الَبِريِدي ا َحادِ ت  َولِي لاِلالد   الَمْكَتبِ 

َماَعهةِ أَْشهُكَر َدْولَهة َقَطهر الُمَضهي أَنْ  أَود  لِهَذا  ،َنهائِ لَِقاَ  َتْنِظيمِ لِ  ُظروفا  أفضَل ِمْن هذهِ  عْ َتَوق  لَْم نَ إّننا  ََ  الَبِريِدَيهةِ  َفة ِباْسهِم ال
 .لَعالَِمَيةا
 

تخّيهل ن مها كّنها أننها علهى ي الهرأينتوافقهونالصهباح،  فهي الفخهمبعد دخولكم إلى هذا المبنهى و، َميعا   وأعتقد أّنكم
ا الخهامس والعشهرين. والواَ هة مكانا  أفضل من هذا المكان وال ظروفها  أحسهن مهن ههذه الظهرود لعقهد مؤتمرنه

طالبهها   نّ أ ُيحكههى ،قطههر ذات داللههة رمزيههة فههي، وهههي شههَرة ل ههذا المبنههى مسههتوحاة مههن شههَرة السههدرة البديعههة
بركهائز لمؤتمرنها ولمؤسسهة قطهر  مثهلَ أَ . فيها لهُ مهن رمهز عون تحت ظالل ا لتبهادل المعرفهةوشعراء كانوا يَتم

قطر الوطني للمؤتمرات، التهابع  مركزويشارك  .وتنمية المَتمع، والبحوثم والتعليم، والعلوهي عمل ا الثالث 
 مركزا  دوليا  َديدا  لتبادل األفكار والمعرفة واالبتكار. باعتبارههذه األهداد  تعزيز قطر، فيلمؤسسة 

 
 ررووراابشرررة السردرة ، "إّن بنت ناصر، رئيسة مؤسسة قطرر االشيخة موز وعلى حّد تعبير صاحبة السموّ 

 والعزم". التكافل رمز لَِهيَ  ،الكمال نحو المتعالية وأغصانها العالم اوا تربة في الراسخة
 

ن المشراركين منردوبيللإلهرام  كون مصردرَ سري اوا المكان تحت ظالل أغصان شررة السردرة وأنا على يقين بأنّ 
 المضرّي قردما  مرن التكافرل مرن أررل  رو  ليتبادلوا األفكار والمعرفة واآلراء في  المؤتمر الخامس والعشرينفي 

 .أكيدنحو المستقبل بعزم متنا منظّ بقطاع البريد وب
 

خهوذة واضهُطِررُت إلهى  أضهع علهى رأسهي، كنهُت 0202ول مهّرة فهي مهايو رأيهارر ألوعندما زرُت هذا المبنى 
بلهدنا المضهيد لشهّدة  ئأن أهّنه إالإلى الصهالة نفسه ا ال يسهعني اليوم لكن عندما أنظر وقاالت. س  الصعود على ال

 بما أرى. إعَابي
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آالد الهزّوار خهالل مهؤتمرات منهذ افتتاحهُ فهي العهام الماضهي،  قطر الهوطني للمهؤتمرات، مركزوقد استضاد 

انت هاء  كمها أنهُ سيستضهيد ُبَعيهدَ  ،لمؤتمر األمهم المتحهدة للتَهارة والتنميهة عشرةدولية وباألخّص الدورة الثالثة 
 .تغّير المناخ بشأنمؤتمر األمم المتحدة مؤتمر االتحاد البريدي العالمي 

 
 صاحب السمّو،

 
 ر،معالي الوزي

 
 حضرة رئيس المؤتمر،

 
أشههكركم شخصههيا  باسههم كههّل أن  وأريههد، ومصههدر سههعادة ةههامرة أن نلتقههي هنهها فههي الدوحههة لنهها شههرد عظههيمل إّنههُ

 أحههدوُتَعههّد الدوحههة اليههوم  .علههى كههرم الضههيافة وحفههاوة االسههتقبالن خاللكههم قطههر مههدولههة الحاضههرين وأن أشههكر 
سات وصّناع قرار وقريبا  أفضل العبي كرة القدم فهي العهالم. منظمات دولية ومؤس حيث تَتمعالمراكز الدولية 

أةصهان تحهت  أن يلتقهواالتحهاد البريهدي العهالمي وكهل بلدانهُ األعضهاء وآالد المنهدوبين ف و إذا  مصدر فخهر ل
 ر.، شَرة السدرةرالشَرة العظيمة

 
 اله من َ د وما قّدماه من دعم على ما بذ بريد قطردولة قطر وأوّد أن أعِرَب باسم الَميع عن خالص الشكر لو

ألنني ةالبا  ما أزور قطهر. استقبال يناه من حفاوة قِ ما لَ  وال أستغربمن أَل تنظيم المؤتمر الخامس والعشرين. 
، حيهث إن كهّل التحضهيرات تّمهت مش ودا  سيكون مؤتمرا   الدوحةفي  الذي ُيعَقد هناوال شّك في أن هذا المؤتمر 

فهي ذاكرتنها. وأوّد أيضها  أن أشهكر السهلطات  ماثلة   ستظلّ ي أفضل الظرود وقضاء فترة العمل ف كي يتسنى لنال
 .التحاد البريدي العالميا وااللتزام حيال على الدعمالقطرية وبريد قطر 

 

 على حسن إصغائكموشكرا  َزيال  


