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مةلةيةو   222سمو األمير يوجه بتةخةصةية   
 دوالر  دعما لألمن الغذائي  ي اليمن

 يوليو 12/ الديوان األميري /  الدوحة

وجه حضرة صاحب السموو اليويوم مومويو   و  
حمد آل ثاني أمير البود  الومو،ودتخ  و و و ويو  

مليون $ (  عوموا  211مئة مليون  والر أمريكي )
لجهو   ورنواموأل األةوايوة الوفوالوموي  وي الويومو  
ال ا ع لمنظمة األم  المو وةودة مو  أجو   عو  
األموو  الوويووااءووي و رة الوومووجوواعووة  ووي الوويووموو خ 
ومسوواعوودة  وورامووأل األموو  الووموو ووةوودة ا ةوواثوويووة 
وا نسوانويوة الوفواجولوة لولو و و،ويو  مو  مو،وا وو  

 المأساة ا نسانية هناك.
 

سمو األمير يتبادل التهاني مع قادة الةدول 
 العربي  واإلسالمي  بمناسب  عيد األضحى

 يوليو 21/ الديوان األميري /  الدوحة

مبا ل حضرة صاحب السمو الييم مومويو   و  
حوموود آل ثوانووي أموويور الووبوود  الووموو،وودتخ  وور وويووا  
ال هاني وال بريوكوا خ  ومونواسوبوة عويود األ وةو  
المبارك مع إخوانه أصةاب الجدلة والو،و واموة 
والسوومووو  ووا ة الوودول الووفوور وويووة وا سوودموويووة 

 اليقيقة.
كما ملق  سمو األمير الم،دت  ر ويوا  موهونوئوة 
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تحتوي هذه المجلة  عةلةى 
مةةةلةةةخةةة  ألبةةةرز األخةةةبةةةار 
الةةرسةةمةةيةة  الصةةادرة عةةن 
المؤسسةا  الةحةكةومةية  
 الرسمي   ي دول  قطر.

 بيانا  السفارة:
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يتم إعداد وطباعة  هةذه 
الةمةجةلة  الشةهةرية  مةةن 
قبف سفارة دولة  قةطةر 
  ي البوسن  والهرسك

 0202سراييفو، يوليو 

 سةةةفارة دولةة  قطةةةر

 البوسةةةن  والهرسةةةك
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 هاه الومونواسوبوة مو  عود  مو   وا ة و عومواة 
 الدول ال ديقة. 

 
سةةمةةو نةةائةةب األمةةيةةر يسةةتةةبةةبةةف و ةةدا مةةن 

 الكونغرس األمريكي
 يوليو 21/ الديوان األميري /  الدوحة

اس قب  سمو الييم عبدهللا    حمد آل ثوانوي 
ناءب األمير  الديوان األميري صباح اليوو،خ و ودا 
مو  أعضواة الوكوونوويوري  والووواليوا  الوومو وةوودة 

 األمريكية ال ديقةخ  مناسبة  يارمه  للبد .
 

 ووقووود اسوو وووقوووبوو  سوووموووه كووود  مووو  الوونووواءوووب 
الووديوومووقوورارووي ةووريوويوووري موويووكوو  موو  واليووة 
نوويووويووورك رءوويوو  لووجوونووة اليوو ون الوو ووارجوويووة 
 موجولو  الونووابخ والونواءوب الوديوموقوراروي مويود 
 وي ش م  والية  لوريداخ والناءب الوجوموهووري 
جووارالنوود هوويوو  موو  واليووة كوونوو وواكوويخ والوونوواءووب 
الديمقراري  يو،ود سويوسويولويو  مو  واليوة رو  
ايلندخ والناءبة الديمقراريوة كواثوي مويونويونو  مو  
والية كارولينا اليماليةخ والناءوب الوديوموقوراروي 
 وورا  اوونووايوودر عوو  واليووة إيوولوويوونووويخ والوونوواءووبووة 
الديمقرارية ا يويويوالوي سوبوانوبويورةور مو  واليوة 
 رجينياخ والناءب الجموهووري  ورنوش هويو  مو  
والية اركانسايخ والناءبة الديموقورارويوة سوارة 
جوواكووو وو  موو  واليووة كووالوويوو،ووورنوويوواخ والوونوواءووبووة 
الوجوموهووريوة نويوكوول موالويوومواكويو  مو  واليووة 

 نيويورك.
 

وموو  خوودل الوومووقووا وولووة اسوو ووفوورا  عوود ووا  
ال دا ة وال فاون االس راميجية  ي   ولة  طر 
والواليا  الم ةدة األمريكويوة وسوبو  موفو يو هوا 
ومووطووويوورهوواخ  ووا  ووا ووة إلوو  مووبووا ل ا راة حووول 

 ال طورا  ا  ليمية والدولية. 



0202 يوليو  
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نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجي  يجتمع مةع 
 وزير الخارجي  األمريكي

 يوليو 11 -المك ب ا عدمي  -واانط  

اج مع سفا ة الييم مةمد    عوبود الورحومو  آل ثوانويخ 
ناءب رءي  مجولو  الوو راة و يور الو وارجويوةخ الويوو،خ  وي 
واانط خ مع سفا ة السيد أن وني  لينك  و ير خارجويوة 

 الواليا  الم ةدة األمريكية.

جرت خدل االج ماع اس فرا  عد ا  ال فاون الونونواءوي 
 ي  البلدي خ ومطورا  األو اع  ي المنطقة خاصوة  وي 

 أ يانس انخ وإيرانخ وسورياخ و لسطي .

واد  سفا ة ناءب رءي  مجل  الو راة و ير ال ارجيةخ 
خدل االج ماعخ عل  أن السبي  الوحيد لل وصو  إلو  حو  
سياسي  ي أ يانس ان هو إردق اج ماع اام  يضو  
جميع القا ة األ يوانخ وجود  الو و ا،  ولوة  وطور  و وفو يو  

 الةوار  ي  األاقاة  ي أ يانس ان.

وأعرب ع  م،اؤل  ولة  طر   وص  األرراف األ يوانويوة 
إلوو  حوو  سوويوواسووي يووةوووقوو  األموو  واالسوو ووقوورار  وووي 

 أ يانس ان.

وأكد سفا مهخ أن  ولة  طر والمج مع الدولي ي طلفوان 
إل  رؤية أ يانس ان  ولة مس قورة ومو  هورة  وةوكووموة 
جامفة مض  كا ة االرياف السيواسويوةخ وموةوا و  عولو  
حقوق ا نسان   ،ة عامةخ وحوقووق الومورأة عولو  وجوه 
ال  وصخ وأن ال موكوون أ ويوانسو وان موقورا  الحو وضوان 

 المنظما  ا رها ية.

واد  سفا ة ناءب رءي  مجل  الو راة و ير ال ارجيوة 
عل  الةاجة الماسة إل  حوار م، وح واو،واف  ويو   ول 
مجل  ال فاون ال ليجي وإيران ل ةقي  االسو وقورار  وي 

 المنطقة.

وأعرب ع  أمو   ولوة  وطور  وي أن مورت  وي األ و  حود  
سياسي ا لأل مة السورية يكون مقبوال لليفب السووري 

 اليقي .

وجد  سفا ة ناءب رءي  مجل  الو راة و ير ال وارجويوةخ 
مأكويود موو و   ولوة  وطور الونوا و  مو  عودالوة الوقوضويوة 

 سفةةةارة دولةةة  قطةةةر | البوسةةةن  والهرسةةةك

ال،لسطينية والةقوق الميروعة لليفب ال،لسطويونوي 
 2191اليقي  وإ امة  ول ه المس قولوة عولو  حودو  عوا، 

 وعاصم ها القدي اليري .

الرئةيةس اإليةرانةي الةمةنةتةخةب يسةتةبةبةف نةائةب رئةيةس 
 مجلس الوزراء وزير الخارجي 

 يوليو 12 -المك ب ا عدمي  -رهران 

اس قب    امة السيد إ راهي  رءيسي رءي  الجموهووريوة 
ا سدمية ا يرانية المن  بخ سفا ة اليويوم موةومود  و  
عبدالرحومو  آل ثوانوي نواءوب رءويو  موجولو  الوو راة و يور 

 ال ارجيةخ  ي رهران اليو،.

جرتخ خدل المقا لةخ اس فرا  عد ا  ال فاون الونونواءوي 
  ي  البلدي خ وسب   عمها ومطويرها.

وهنأ سفا ة ناءب رءي  مجلو  الوو راة و يور الو وارجويوة 
  اموة السويود إ وراهويو  رءويوسوي  و،وو ه  وي االنو و وا وا  
الرءاسية  الوجوموهووريوة ا سودمويوة ا يورانويوةخ موفور وا عو  

 ممنيامه له  ال و ي  والسدا .

نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجي  يةجةتةمةع مةع 
 و د من الكونغرس األمريكي

 يوليو  21 -المك ب ا عدمي  –الدوحة 

اج مع سفا ة الييم مةمد    عبدالرحم  آل ثاني ناءب 
رءي  مجل  الو راة و ير ال ارجيةخ الويوو،خ موع و ود مو  
أعضوواة الووكووونوويووري  ووالووواليووا  الووموو ووةوودة األمووريووكوويووة 
ال ديقةخ  رءاسة الناءب الديمقراري ةوريويووري مويوكو  

 م  والية نيويورك رءي  لجنة الي ون ال ارجية 



    للمنطقة والفال  عل  نطاق أوسع.

وأعرب المري ي ع  مقوديور  وطور الودور الوةويووي الواي 
م  يه أو  كس ان للمساعدة  ي منمية أ ويوانسو وانخ 
وييم  ذلك مقوية ررق النوقو  االسو ورامويوجويوة  ويو  
وسط وجنوب القارةخ مضي،ا "س مك  هواه الوجوهوو  
م  موريد السد، واألم   ي أ يانس وان عولو  وجوه 

 ال ةديدخ وآسيا الوسط   يك  عا،".

وجد  سفا ة و ير الدولة للي ون ال ارجويوةخ الو وأكويود 
عل  سفي  ولة  طور "جواهودة إلو  أن موكوون اوريوكوا 
 اعد  ي الجهو  المباولة لضمان أن يسوو  السود، 
واألم  واال  هوار  وي كو  موكوان خواصوة  وي جووارنوا"خ 
و ال ك  مساعيها الوةومويودة وجوهوو هوا  وي موجوال 
الووسواروة لو وسووويوة الونو اعوا  وال وراعوا   والوطوورق 

 السلمية.

ول،  إل  أن هاا الومو مومور يونوفوقود  وي الوو و  الواي 
يس مر  يه الفال   ي موواجوهوة موةوديوا  ا و و وا يوة 
وصةية مي ركةخ مما يو ح  يك  أكبر أن ال وفواون 
ا  ليمي والدولي أمر ال  د منهخ مضي،ا "يف وبور الور وط 
 ي  البلدان والمنار  الموجواورة أمورا مو،ويوداخ خواصوة 
عندما ي   مطويره  طريقة ال م رك أحودا يو و ولو  عو  

 الركب".

و ي هاا ال د خ أعرب سفا مه ع  ثق وه  وي أن هواا 
الم ممر سيساه  ع  رري  إحداث مأثير إيوجوا وي  وي 
مةقي  مكام   ول وسط وجنوب آسيا مع اال  و وا  
الفالميخ و ي الو   ن،سه  يا ة  درمها ال ونوا سويوة 

  ي السوق الفالمية.

و ال إن من،يا مياريع ممرا  نق  اس راميجية جيدة 
ال  طيط يساعد عل  مسريع منمية البلدان الموفونويوة 
وي ب  ي م ولوةوة اوفوو وهواخ  اعويوا إلو  أن يوكوون 
مووطووويوور روورق الوونووقوو  والوومووواصوود  موو  أولووويووا  
المج مع الدولي لما له م  موأثويور موبوااور عولو  األمو  
الوويووااءووي الووفووالووموويخ مضوويوو،ووا "نووةوو  نووقوودر خووطووط 
أو  كس ان الوطومووحوة الو وي موهودف إلو   يوا ة حوجو  

 ال جارة ا  ليمية".

وأكد المري ي أن  ولة  طرخ انطد وا مو  سويواسو وهوا 
 ووي  عوو  اليووراكووا  الوودولوويووة لوومووواجووهووة الوو ووةووديووا  
القاءمةخ مولي أهمية كبيرة لل فاون مو وفود  األروراف 
 ي آسيا ومدعو  ميواريوع الو ونومويوة  وي الوفوديود مو  

 الدول ا سيوية.

وما ع "نة  ن طلع إل  أن يوكوون هواا الومو مومور  ودايوة 
لمرحلة جديدة م  ال فاون  ويو   ول وسوط وجونووب 
آسياخ  ما ي د، م الح اليفوب ويلبي موطولوفواموهواخ 
ويساعد عل  إرساة السود، واألمو   وي الومونوطوقوةخ 

 وخاصة  ي أ يانس ان".

 وأعرب سفا ة و ير الدولة للي ون ال ارجيةخ ع  
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 مجل  النواب. جرت خدل االج ماع اس فرا  عد ا  
ال دا ة وال فاون  ي  البلدي خ وسب  مف ي ها  ي ظو  
ال ةديا  وال طورا  ا  ليمية والدوليوةخ  وجوانوب موبوا ل 
ا راة حول أهميوة موطوويور الوفود وة االسو ورامويوجويوة  ويو  
البلدي  ال ديقي خ والف ، المي رك عل  موفو يو هوا  وي 

 كا ة القطاعا  ومجاال  ال فاون الةيوية.

كما نا ش االج ماع  ور  ولة  طر ا  ليموي وجوهوو هوا 
  ي مجال الوسارة ومةقي  االس قرار  المنطقة.

دول  قطر تشارك  ي مؤتمر حول الترابط اإلقةلةيةمةي 
 لوسط وجنوب آسيا بأوزبكستا 

 يوليو 29 -المك ب ا عدمي  –ريقند 

اارك   ولة  طر  ي م ممر "آسويوا الووسوطو  وجونووب 
آسيا ال را ط ا  ليمي ال ةديا  وال،رص"خ الاي يونوفوقود 

  جمهورية أو  كس ان.

من   ولة  طر  ي الم ممرخ سفا ة السيد سلطوان  و  
 سفد المري ي و ير الدولة للي ون ال ارجية.

وجد  سفا مهخ  ي كلموة ألوقواهوا أموا، الومو مومورخ الو و ا، 
 ولة  طر  مواصلة  ع  عومولويوة السود، الو وي يوقوو هوا 
األ يان وي ةكمون  يهاخ وذلك ل رسيم المكاسب ال وي 
مةقق  عل  مسوار مو،واو وا  الودوحوة  والو وفواون موع 
اليووركوواة الوودولوويوويوو   ووهوودف إنووهوواة الووفوونوو  ومووةووقوويوو  

 االس قرار والسد، اليام  وال نمية  ي أ يانس ان.

وأكد أن  ولة  طر س واص  جهو ها لو وقوريوب وجوهوا  
النظر والموا    ويو  حوكووموة جوموهووريوة أ ويوانسو وان 
ا سدمية ورالبانخ وأ اف "نةث الطر ي  عل  ان هوا  
أسلوب الةوار البناة". و ال إن موورويود السود، واألمو  
 وال نمية  ي أ يانس ان لي  م،يدا لأل يان  ةسبخ 

 سفةةةارة دولةةة  قطةةةر | البوسةةةن  والهرسةةةك
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دول  قطر تديةن بشةدة االنةتةهةاكةا  اإلسةرائةيةلةية  
 الممنهج  ضد الشعب الفلسطيني

 يوليو 11 -المك ب ا عدمي  –جني  

أ انوو   ولووة  ووطوور  يوودة االنوو ووهوواكووا  ا سووراءوويوولوويووة 
المومونوهوجوة  ود اليوفوب الو،ولوسوطويونوي اليوقويو خ 
وأكود  الوو وو امووهووا  وومووواصوولووة مووقووديوو  موو وو وولوو  أنووواع 
الوووموووسووواعووودا  ا نسوووانووويوووة وا ةووواثووويوووة لووولووويوووفوووب 

 ال،لسطيني لل  ،ي  م  مفانامه .
جاة ذلك  ي كلموة  ولوة  وطور الو وي ألوقواهوا سوفوا ة 
الس،ير علي خل،ان المن وري المندوب الداء  لودولوة 
 طر لدت األم  الم ةدة  ي جني خ  وموجولو  حوقووق 

خ خودل الوةووار الو و،واعولوي موع 71ا نسان  ي  ورمه الوو
مقرر األم  الم ةدة الو واص الوموفونوي  وةوالوة حوقووق 
ا نسان  ي األرا ي ال،لسطينية المة لوة مونوا عوا، 

خ وذلك موةو  الوبونود السوا وع مو  جودول أعوموال 2191
 المجل .

و ال المن وري "ييكر و ود  ود ي الوموقورر الو واصخ 
ونس نوكور مونوع السولوطوا  ا سوراءويولويوة  خوولوه إلو  
األرا ي ال،لسطينية المة لة مما يدل عل  مواصولوة 

 اس ه ارها  القانون الدولي".
وأ اف سفا مه "ندي   يدة االن هاكا  ا سراءيليوة 
الممنهجة  د اليفب ال،لسطيونوي اليوقويو  الو وي 
أور ها ال وقوريورخ وارموكواب سولوسولوة مو  الوجوراءو  مو  
مطهير عر ي و مع و    وح ار جاءر عل  ة ةخ عولو  
مرأت ومسمع م  المج مع الدولي و  وثي  م   وبو  
األموو  الووموو ووةوودة والووموونووظوومووا  الووةووقووو وويووة. ونوودعووو 
الوموجو وموع الودولوي إلو  موةومو  مسو ولويواموه ومونو،ويووا 

 ال وصيا  الوار ة  ي ال قرير".
وما ع "مجد   ولة  طر  عمها لليفب ال،لسوطويونوي 
اليقي  ح   يس ر  كوا وة حوقوو وه و وقوا لولوقووانويو  
الدولية ومبا رة السود، الوفور ويوة ومونوهوا حو  موقوريور 
الم ير والفو ة وإ امة  ول ه المس قلة وعاصم ها 
القدي الير يةخ كما ن كد ال  امنا  مواصولوة موقوديو  
موو وو وولوو  أنووواع الوومووسوواعوودا  ا نسووانوويووة وا ةوواثوويووة 
لليفب ال،لسطيني لل  ،ي  م  مفاناموهو خ حويوث 

مولويوون  والر لوجوهوو  إعوا ة  211م  م خرا م  ي  
 إعمار ة ة".

وأكد أن كا ة الجهو  الدولية لل وص  لهدنة ل  مفني 
ايئا  دون مفالجة جاور هاا ال وراع الومو ومونولوة  وي 
إنهاة االح دل ا سراءويولوي وو و  انو وهواكوا  حوقووق 
ا نسوان واالعوو وداةا  والوجووراءو  وسوويواسووة الوو،و وو  

 الفن ري وال وسع االس يطاني. 
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خال  مقديره إل    امة الرءي  اوك  ميور ويواءويو خ 
ولةكومة جمهوريوة أو  وكوسو وان عولو  اسو وضوا وة هواا 

 الم ممر وحس  ال رحيب وكر، الضيا ة.
 

قطر تشارك  ي أعمال المنتدى االقتصةادي الةدولةي 
 العالم اإلسالمي  - روسيا 
 يوليو 11   –المك ب ا عدمي  –موسكو 

" لولومونو ودت 21اارك   ولة  طور  وي أعوموال الودورة الوو"
اال و وو ووا ي الوودولووي "روسوويووا الووفووالو  ا سوودمووي"خ الوواي 
 انووووووفووووووقووووووود  ووووووي الووووووفوووووواصووووووومووووووة الووووووو وووووو وووووواريوووووووة
 وا ان مووةوو  رعووايووة وميووريوو   وو ووامووة الوورءوويوو  رسوو وو  

 ميني انوف رءي  م ارس ان  االمةا  الروسي.

من   ولة  طور  وي أعوموال الومونو ودتخ سوفوا ة اليويوم 
أحمد    ناصر آل ثوانويخ سو،ويور  ولوة  وطور لودت روسويوا 

 االمةا ية.

اوهود الومونوو ودت جولوسووا  حوول ال ويوور وة ا سوودمويووةخ 
وحوارا   ميواركوة الود ولوومواسويويو  اليوبواب مو   ول 
منظمة ال فاون ا سودمويخ وموفور  "روسويوا اكسوبوو 
حدل" لمن جا  الةدل  ي روسيوا االموةوا يوةخ  وا  وا وة 
إل   فاليا  أخرت مرمي إلو  الو وفوريو   و،ورص الو وفواون 
الو وجواري واال و و وا ي  ويو  األ والويو  الوروسويوة والوودول 

 ا سدمية.

وأكد سفا ة الييم أحمد    ناصر آل ثوانويخ  وي كولوموة 
 ولة  طرخ أن المن دت يف بر حدثا ا   ا يا مهما يجمع 
ممنلي الم سسا  ورجال األعمال م  روسيا والوبولودان 
الفر ية وا سدميةخ  هدف موورويود الو وفواون مو  خودل 
ال فرف عل  ال،رص االس ونومواريوة والو وجواريوة  ويو  هواه 

 الدول.

ول،  سفا مه إل  وجو  عد ا  مفواون واسوفوة مور وط 
 ولة  طر مع روسيا االمةا ية ال ديقةخ وما ع: "موجوسود 
ذلك  ي ميواركوة  ولوة  وطور  وي مونو ودت  وطورسوبوور  

 اال   ا ي الدولي الاي انفقد  ي يونيو الما ي".
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ليكون اس نمارا حقويوقويوا  وي  1111الفال  لكرة القد، 
مووفوو يوو  الوو وو،وواهوو  الووموو ووبووا ل والسوود، واالسوو ووقوورار 
واال  هارخ و ا فا رءيسيا  حداث ميييرا  إيجا ية  وي 

 مجال حقوق ا نسان والريا ة.
 

جاة ذلك  ي كلمة  ولة  طر ال ي ألقاهوا السويود عوبود 
هللا حمد النفيميخ سكرمير أول  والوو ود الوداءو  لودولوة 
 طر  مك ب األم  الم ةدة  وي جونويو خ خودل حولوقوة 
النقاش حول مف ي  حقوق االنسان م  خدل الريا وة 
والمن  األعل  األولمبيخ أما، مجل  حقوق ا نسوان 

  ي  ورمه السا فة واألر في .
 

و ال النفيمي إنه " ي إرار االسو وفودا  السو وضوا وة 
خ وةيره م  الو،وفوالويوا  1111كأي الفال  لكرة القد، 

الريا ية الكبرتخ اع مد   ولة  طر مدا ير ميوريوفويوة 
جا ة لضمان المبا ئ والةقوق األساسية  ي الفم  
لجميع الفمالخ  م   يه  أولئك الاي  يياركون  ي 
البنيا  األساسية الريا يوةخ وهوي خوطووة اكو وسوبو  
مقديرا  وليا واسوفواخ السويوموا مو  مونوظوموة الوفومو  

 الدوليةخ واالمةا  الدولي لنقا ا  الفمال".
 

ولوو،وو  إلوو  أن الووريووا ووة وحووقوووق ا نسووان يووفوو  ان 
 فضهما البفضخ مبينا أن "للريا ةخ  ووصو،وهوا لويوة 
عووالووموويووةخ  وودرة عووظوويوومووة لوو ووفوو يوو  حووقوووق ا نسووان 
والةريا  األساسية للجميع وحمايو وهوا السويوموا  وي 
أوساط اليبابخ وذلك ع  رري  ا سها،  ي مفو يو  
عدة مبا ئ كال ضام خ والمساواةخ والو وسواموح عولو  

 جميع المس ويا ".
 

وأو ح أن ال جر ة أثب   أن منظي  األحداث الريا ويوة 
الكبرت  ي منار  م  ل،ة م  الفال خ من  نوهواءويوا  
كووأي الووفووالوو  لووكوورة الووقوود،خ واأللووفوواب األولوومووبوويووة 
والبارالمبيةخ و طوال  ألفاب القوتخ يمك  أن مومونو  
أ اة  فالة مسه   ي مةقيو  الو ونومويوة اال و و وا يوةخ 
ومووفوو يوو  الوووعووي والوو وو،وواهوو خ وموورسوويووم  وويوو  االحوو وورا، 
واالنوودمووا  االجوو ووموواعووي لووجووموويووع الوونوواي عوولوو   وود، 

 المساواة.
 

وذكر السكرمير األول  الو د الداء  لدولة  طر  مك وب 
األم  الم ةدة  ي جونويو  أنوه "إ راكوا لوهواه الويوايوا  
النبيلة  قد اه م   ولة  وطور  والوريوا وةخ و و ونوظويو  
ال،فاليا  الريا ية الكبرت كج ة م  رؤية اس راميجية 
م كاملة"خ مييرا إل  أنه كما هو مفلو، س س ضي  

 1111 ولة  طر نهاءيا  كوأي الوفوالو  لوكورة الوقود، 
 والاي يفد أول حدث ريا ي كبير يفقد  ي المنطقة.

 
وكي  السيد عبد هللا حمود الونوفويوموي اعو و ا،  ولوة 
 طر اس ضا ة  ورة األلفاب األولمبية والوبوارالوموبويوة 
 ي أي م  نس ها الوموقوبولوة  ودة مو  نسو وة الوفوا، 

 وطوولوة  1121خ  فد إل  أن اس ضا    وي عوا، 1101
الووفووالوو  أللووفوواب الووقوووتخ وةوويوورهووا موو  الوو ووظوواهوورا  

 والبطوال  الفالمية الكبرت.
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وصول الشحن  األولةى مةن الةمةسةاعةدا  الةغةذائةية  
 البطري  للجيش اللبناني إلى بيرو 

 يوليو 10 -المك ب ا عدمي  – يرو  

وصل  اليو،خ إل  مطار ر ي  الةريري الدوليخ راءرة مو  
القوا  الوجوويوة األمويوريوة الو وا وفوة لولوقووا  الوموسولوةوة 

رونوا مو  الومووا  الويوااءويوة مومونو   11القطرية مةملة  وو
اليةنة األول  م  المساعدا  اليااءية الوموقودموة مو  

  ولة  طر إل  الجيش  الجمهورية اللبنانية اليقيقة.
كان  ي اس قبال اليةنة األول  م  المسواعودا خ و ود 
عسكري م   يا ة الجيش اللبناني يض  الفمويود الوركو  
علي اري  ممند ع  الفما  جو اف عون  اءد الوجويوش 
اللبنانيخ وعد  م  الد لوومواسويويو   سو،وارة  ولوة  وطور 

 لدت الجمهورية اللبنانية.
 

رونوا  11و د أعلن   ولة  طر ع   ع  الجيش اللبناني  و
م  الموا  اليااءية اهريوا لومودة عوا،خ وذلوك  وي إروار 
مساعي  ولة  طر وال  امها النا و   ودعو  الوجوموهووريوة 
اللبنانية والو وف إل  جانب اليفب اللبنوانوي اليوقويو خ 
 ا  ا ة إل  إيمانها الراسم  أهومويوة و ورورة مو،وفويو  

 الفم  الفر ي المي رك. 
 

قطر تؤكد تطلعها الغتةنةام تةنةاةيةم الةمةونةديةال  ةي 
احداث تغييرا  إيجابةية   ةي مةجةال حةبةون اإلنسةا  

 والرياض 
 يوليو  11 -المك ب ا عدمي  –جني  

أكد   ولة  طر مطلفها إل  اة نا،  رصة منظي  كأي 

 سفةةةارة دولةةة  قطةةةر | البوسةةةن  والهرسةةةك

0202 يوليو  



 سفةةةارة دولةةة  قطةةةر
 البوسةةةن  والهرسةةةك

يةتةم إعةداد وطةبةاعة  هةذه الةةمةجةلة  الشةهةرية  مةن قةبةةف 
 سفارة دول  قطر  ي البوسن  والهرسك

 0202سراييفو، يوليو 

 سفةةةارة دولةةة  قطةةةر
 البوسنةة  والهرسةةك
 02دايانلي إبراهيم بيغا 

 سةةراييفو  02222
 +250 22 85 85 22هاتف: 
 +250 22 02 82 82 اكس: 

 Sarajevo@mofa.gov.qaبريد الكتروني: 

 بيانا  السفارة:

 

0202 يوليو  

 المجلة الشهرية

91العدد   
0209 يوليو  

 سةةةفارة دولةة  قطةةةر

 البوسةةةن  والهرسةةةك


