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ــعــام تــحــت شعار  ــبــالد بــالــيــوم الــوطــنــي هـــذا ال  تــأتــي احــتــفــاالت ال
من  الكثير  بواطنها  فــي  تحمل  وهــي  والــخــيــر»،  بالعز  «أبــشــروا 
ــــدالالت الــتــي جّسدتها اإلنـــجـــازات، ســـواء كــانــت على  املــعــانــي وال
مستوى الوزارات الخدمية أو السيادية؛ فقد حققت وزارة الصحة 
العامة -على سبيل املثال- العديد من اإلنجازات والتقدم، حيث تم 
خالل  من  الصحي  النظام  عبر  االستيعابية  الطاقة  في  التوسع 
افتتاح املزيد من الخدمات واملرافق الجديدة. فمنذ الربع األخير من 
العام ٢٠١٦، تم افتتاح ٤ مستشفيات جديدة من قبل مؤسسة 
حمد الطبية، وبدأت بالفعل في مباشرة تقديم خدماتها للمرضى 
واملراجعني، وهي: مركز األمراض االنتقالية، ومركز قطر إلعادة 
الطبية  الرعاية  املـــرأة واألبــحــاث، ومــركــز  التأهيل، ومــركــز صحة 
اليومية، وإلى جانب ذلك افتتحت مؤسسة حمد خدمات ومرافق 
متخصصة جــديــدة، بما فــي ذلــك عــيــادة فحص ســرطــان الثدي، 

واملركز الوطني للسمنة.
أما وزارة الطاقة والصناعة، فقد أوضحت أن أكثر من ٣٥ مصنعًا 
قد تمّكن من بدء اإلنتاج منذ بداية الحصار الجائر، كما نجحت 
وطرحت  اإلنتاجية،  طاقتها  مضاعفة  في  قائمة  كثيرة  مصانع 
والتي  ٧٢ ساعة»،  خــالل  «امتلك مصنعك  مبادرة جديدة  الدولة 
القت إقباًال كبيرًا من القطاع الخاص، وتمت املوافقة على إنشاء 

أكثر من ٦٠ مصنعًا خالل الفترة ذاتها.
وبــدورهــا، عملت وزارة االقــتــصــاد والــتــجــارة خــالل الــعــام ٢٠١٧ 
القطرية،  السلع  انسياب  وتسهيل  الوطنية،  الشركات  دعــم  على 
وإتاحة الفرصة للمنتجات القطرية لدخول األسواق العاملية. وفي 
آل  الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد  السياق، عقد سعادة  هــذا 
ثاني وزيــر االقــتــصــاد والــتــجــارة، وعــدد مــن املــســؤولــني، سلسلة 
الحكومية،  الجهات  من  وعــدد  الخاص  القطاع  ممثلي  مع  لقاءات 
وذلـــك بــهــدف تــطــويــر وتــعــزيــز ســبــل االســتــفــادة مــن االتــفــاقــيــات 
االقتصادية والتجارية الدولية التي أبرمتها الدولة، والوقوف على 
على  القطريني  املنتجني  تواجه  التي  والصعوبات  التحديات  أهــم 

املستويني املحلي والدولي.
وحول أهم وأبرز اإلنجازات التي حققتها وزارة الدفاع خالل العام 
ظل  فــي  وخــاصــة  املقبلة،  للمرحلة  املوضوعة  والخطط  املــاضــي، 
الحصار الجائر، كشف سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية 
املستويات  على  التطوير  بالعديد من مشاريع  قامت  الـــوزارة  أن 
تعزيز  من شأنها  والتي  واملنشآت،  والتسليح،  البشرية،  الثالثة؛ 
القوة الدفاعية لدولة قطر لدى جميع أفرع القوات املسلحة القطرية، 
برنامج  على  ليشتمل  الوطنية  الــخــدمــة  بــرنــامــج  تطوير  تــم  كما 
أكاديمي مميز، وكذلك استحداث برنامج مرشح ضابط أكاديمي، 
واملتخصصة  القتالية  بــاملــهــارات  املــرشــح  بــتــزويــد  ُيعنى  والـــذي 
كافة، باإلضافة إلى الدراسات األكاديمية الالزمة ملواكبة العصر 
الحديث، عن طريق شراكات مع الجامعات الرائدة عامليًا وجامعة 

قطر.
ومن جهتها، قامت وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء بتدشني 
ســنــوات،   ٥ ملـــدة   (٢٠٢٢  -٢٠١٧) الــجــديــدة  السكانية  الــســيــاســة 
تماشيًا مع املرحلة الثانية، التي تتعلق بالتخطيط في إطار ركيزة 
التنمية البشرية واالجتماعية. كما شرعت الــوزارة، بالتعاون مع 
إعـــداد استراتيجية  فــي  األخـــرى،  الحكومية  ــــوزارات واألجــهــزة  ال
التنمية الوطنية (٢٠١٧- ٢٠٢٢)، التي تم من خاللها التركيز على 
التحديات الكبرى التي واجهت تنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية 

(٢٠١١- ٢٠١٦)، وتقديم الحلول لتجاوز هذه التحديات.
ى من إنجازات في األسبوع املقبل.. وكل عام وأنتم 
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