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سمو األمير يشارك في الجلإلة االفتتاحية 
بععاألمععم  ٦٧لععلععمععنععاقشععة العععععامععة لععلععدورة 

 المتحدة
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شارك حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن  
حمد آل ثاني أمير البالد المفدى، فني النسن نسن  
االفتتاحي  ل مناقش  العام  ل دورة السادس  
والسبعي  ل سمعي  العامن  لنممنم النمنتن ندة 
التي بدأت أعمالها اليوم بمنرنر النمنننينمن  فني 
منديننن  نننينوينورك، بنن نضنور عندد من  أصن ننا  
الننسنناللنن  والننفنناننامنن  والسننعننادة قننادة النندول 
ورؤسنننال الننن نننونننومنننات والنننوفنننود ومنننمننن ننن نننو 

 المنيمات اإلق يمي  والدولي . 
وقد ألرى سمو األمير النمنفندى بن،نابنا، فنينمنا 

 ي ي نصه:
 

 بسم هللا الرحم  الرحيم
 

 سنننننعنننننادة رـنننيننننن  النننسنننننمنننننعنننننيننننن  النننعننننننننامنننننن ،
 سنعنادة األمننيننن  الننعنننام لنممننم الننمنننتننن ننندة،

 الن ننضنور الننونرام،
 

ي،يب لي أن أتوجه بالتهننةن  لسنعنادة السنيند 
عبدهللا شهيد، لتوليه رـاس  الدورة السادس  
والسنبنعننين  لنن نسننمنعنينن  الننعنامن ، منتننمنننيننا  لننه 
التوفيق والنساح في منهنمنتنه. أنمنا أعنر  عن  
ترديرنا لسعادة السيد فولوان بوسونينر عن نى 
جننهننود  فنني أدارة أعننمننال النندورة النناننامسنن  

 والسبعي  ل سمعي  العامن .
 

وأتردم بنالنتنهنانني لسنعنادة السنيند أنن،نوننينو 
غوتيريش ع ى تسديد انتاابه أمينا  عاما  لنممنم 

 المت دة، ونؤأد دعمنا له في مهمته.
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 الن نضنور النونرام،
 

يرسل اجتماعنا اليوم تن نع عنننوان عاسنتنعنادة 
األملع، ولراؤنا حضوريا ، ولي  ع  بعد، أشارة  
مهم   بشأن العودة ألى مسار ال يناة النعنادي، 
م  دون التا ي ع  وساـل الن نمناين  والنوقناين  
بال،بع؛ وذلك بعد فترة عصيب  عاشها العالم 

الننتنني بنن ننفننع  21-واليننلال جننرال جنناـنن نن  أننوفننينند
ماليي  الض ايا وأزمنات أنسناننين   واجنتنمناعنين   

 واقتصادي   ال حصر لها.
 

لرد أظهر هذا االمت ان الصنعنب النذي ال تنلال 
اإلنساني  تتعرض له ثغرات ونراط ضعف فني 
نينام أمنننننا النسنمناعني، وألنهنمنننا، فني النوقنع 
نننفننسننه الننونن ننيننر منن  النندرو ، ومنننننهننا أهننمننينن  
الموازن  بي  ال رص ع ى ص   النننا  ودوران 
عس   االقتصاد الذي يؤم  مصادر عيشهم في 
الوقع ذاته، وأذلك أهنمنين  النتنونامنل بنين  دور 
الندولنن  النذي ال غننننى عننننه دابنل حنندودهنا منن  
ناحي ، ودورها فني منواجنهن  النرنضناينا النعنابنرة 
لنن نن نندود وااللننتننلامننات الننمننشننتننرأنن  لننمننواجننهنن  
 الت ديات واألزمات والووارث من  نناحنين  أبنرى.

 
أننا نؤأد دعمنا لت ريق األولنوينات النواردة فني 
الرؤي  المن،نروحن  لنهنذ  الندورة، ونشندد عن نى 
ضننرورة الننتننوزيننع الننعننادل لنن ننرنناحننات، وضننمننان 
وصولها ألنى بن ندان النسنننو ، وتنأمنين  النعنال  
ل سميع، وأذلك ضنرورة تنننسنينق النسنهنود فني 
مننوننافنن نن  وبننال آبننر هننو وبننال األبننبننار الننونناذبنن  
ونيريات المؤامرة والتشويك غينر النمنسنبنو  
في جدوى ال راحنات النذي اجنتناح النعنالنم أيضنا  
أبان هذ  الساـ  ، والذي ما زال يعيق االنتنشنار 
 الضننروري لنن ننرنناحننات فنني ظننرو  اسننتننمننرارهننا.

 
وأشير هنا ألى أن دول  ق،ر قند اتنبنعنع ننهنسنا  
متوازنا  وفعاال  في النتنصندي لن نسناـن ن  وآثنارهنا 
الص ي  واالقتصادي  ع ى المستنوى النويننني. 
وقد بينع التسرب  أن النساح في هذ  المواجنهن  
مرهون بسياسات الدول  ومردراتها، وال سيما 
فنني مننسننال الصنن نن  الننعننامنن ، وأيضننا  بنندرجنن  
الننمننسننؤولننينن  الننتنني يننتنن نن ننى بننهننا الننمننواينننننون 

 ومستوى وعيهنم.
 

وانن،ننالقننا  منن  شنراأننتننننا مننع األسننرة الندولننينن  
لمواجه  األزمات العالمي ، لم تتوان دول  ق،نر 
ع  ترديم الدعم ل مؤسسات الدولي  المعننين  
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والوقو  مع الندول النمنتنأثنرة بنالنسناـن ن ؛ حنين  واصن نننا 
ترديم اإلمدادات ال،بي  وت بي  احتياجات أبرى ذات صن ن  
بمواجه  الوبال، وذلك عبر التن نالنف النعنالنمني لن نرناحنات 
والت صي  )جنايني ، ودعنم منننينمن  الصن ن  النعنالنمنين  
والمبادرة اإلنساني  لتوفير ال راحات ل فةات األأ ر ضعفا  

 والدول األأ ر احتياجا .
 

 الن نضنور النونرام،
 

يشغل موضوع النننلاعنات األمنم النمنتن ندة وين نرني عن نى 
أاه ها أعبال  أ يرة  منننذ تنأسنينسنهنا. وتشنونل مننن،نرن  
الشر  األوسط، لمسف، مصدرا  لرسنم أنبنينر من  هنذ  
األعبال. ولذلك تنعنتنبنر قن،نر اإلسنهنام فني منسنال الن نل 
الس مني لن نننلاعنات من  أولنويناتنهنا، بنمنا فني ذلنك ينرح 
تصورات لمم  السماعي، فال أم  وال استررار وال تنننمنين  

 وال حياة  أنساني   أريم   في ظل النلاعات.
 

لرد حرصنا داـما  عن نى أحنالل مننناال السنالم واالسنتنرنرار 
والتعاون في المن،ر ، فم ال  ع ى مستوى الا يج، بيةتنا 
المباشرة، أأدنا مرارا  ع ى أهمي  مس   النتنعناون لندول 
الا يج العربي ، والتلامنا بتسوي  أي  بالفنات عن  ينرينق 

 ال وار البنال.
 

وقد أتى أعالن العال النذي صندر عن  قنادة دول منسن ن  
التعاون لدول الا يج العربنين  فني شنهنر يننناينر النمناضني 
تسسيدا  لمبدأ حل الاالفات بال وار الراـم ع ى المصالن  
المشترأ  واالحترام المتبادل. ون   واثرون م  تنرسنينخ 

 هذا التوافق الذي حصل بي  األشرال.
 

وم  ناحي  أبرى نرى أنه ال حل ل االفات واالبتالفات في 
وجهات النير مع أيران أال بال وار العرالني عن نى أسنا  
االحترام المتبنادل. ويننن،نبنق ذلنك عن نى مسنألن  النعنودة 
لالتفا  النووي مع أيران. وال أعتنرند أننه ينتنوفنر لندى أحند 
بديل لهذ  المرارب ، بم  في ذلك م  يعارضون النعنودة 

 ألى االتفا .
 

 الن نضنور النونرام،
 

شهد هذا العام انتهاأات أسراـي ي   عديدة  فني النرند  
الشنرقنينن  الننمن ننتن ن  وتنوننرار االعننتندال عنن نى النمننرندسننات 
اإلسننالمننينن  والننمننسننينن ننينن ، وبنناألبنن  النن ننرم الننرنندسنني 
الشريف بالل شهر رمضان النمنبنارك، واالسنتنينالل عن نى 
مننننازل النفنن ننسنن،نينننننينينن  فنني أيننار سنينناسننات النتننهننوينند 
واالستي،ان. وتنبنع ذلنك تصنعنيند عسنونري بن،نينر فني 
ق،اع غلة أوقع المةات م  الض ايا م  المدنيي  العنلل 
وتسبب في تفاقم الوضع اإلنسنانني النمنتنردي أصنال  فني 

 الر،اع.
 

يتن نمنل النمنسنتنمنع الندولني مسنؤولنين  تن نرنينق تسنوين  
س مي  شام   وعادل  ل رضنين  النفن نسن،نينننين  بن قنامن  

وعناصنمنتنهنا  2191الدول  الف س،يني  عن نى حندود عنام 
الرد  الشرقي ، ألى جانب دول  أسراـيل وأنهال احنتنالل 
األراضي العربي ، وال ل العادل لمسأل  الالجةي . هذا منا 

توافق ع يه المستمع الدولي منذ عرود، ولوننه ال ينسند 
يريره ل ت،بيق عن نى النرغنم من  مناناينر بنرنال هنذ  

 الرضي  دون حل.
 

وأنتيس  لهذا التسويف المنتنواصنل ينينهنر من  حنين  
آلبننر منن  يننعننتننرنند أنننه يننمننونن  تننهننمننيننش الننرننضننينن  
الف س،يني  ع ى جدول األعمال الدولي، أو أنه ينمنون  
االلتفا  ع ى قضنين  وينننين  عنمنينرن  النسنذور بن،نرح 
أفوار م ل ت سي  الوضع االقتصادي ل سنونان تن نع 

 االحتالل بدال  م  أزال  االحتالل.
 

ومننؤبننرا ، جننالت قضننينن  تننرحننيننل أهننالنني الشننيننخ جننراح 
وس نوان واقنتن نامنات النمنسنسند األقصنى من  ينر  
المستويني  وردود الفعل الشعبين  النفن نسن،نينننين  
والعربي  والعالمي  الغناضنبن  لنتنؤأند من  جنديند عن نى 
مرألي  الرضي  الف س،يني ، وأنه ال سبيل لناللنتنفنا  

 ع يها.
 

 الن نضنور النوننرام،
 

لرد شول قرار االنس ا  األمينرأني من  أفنغنانسنتنان 
بعد مفاوضات مع حرأ  يالبان منع،فا  هاما  ل غاي  
بالنسب  لهذا الب د. وترع ع ى عاتق الشعب األفغاني 
بسميع أينينافنه أوال ، وعن نى النمنسنتنمنع الندولني ثناننينا ، 
مسؤولي  العمل ع ى ن و مننهنسني ومن نابنر لنتن نرنينق 
التسوي  السياسي  الشام  ، وتمنهنيند الن،نرينق أمنام 
االستررار في هذا الب د الذي عناننى ينوينال  من  وينالت 

 ال رو .
 

وأما تع مون، لم تدبر ق،ر جهدا  في المساعدة ع ى 
أجالل آال  األفراد والعاـالت م  جنننسنينات منانتن نفن  
بالل األسابيع الماضين . أنان هنذا واجنبنننا اإلنسنانني، 
لو  األمر األهنم النذي أود اإلشنارة ألنينه، هنو أننننا أنننا 
واثري  بنأن الن نر  ال تشنونل حنال ، وأننه فني النننهناين  
سو  يوون هناك حوار. وتصرفنا عن نى هنذا األسنا  
حنين  اسنتنضنفنننا منونتنب ينالنبنان عننندمنا ين نب مننننا 
شرأاؤنا الدوليون فت  ورعاي  حوار مباشر بينهم وبي  
 يالبان في الدوح ، وقند ثنبنتنع صن ن  هنذا النمنوقنف.

 
وسو  نواصل، بالنتنننسنينق منع شنرأناـنننا الندولنينين ، 
ترديم ما في وسعنا لضمان ال فاظ ع ى النمنوناسنب 
الم موس  التي ت ررنع ضنمن  مسنار الندوحن ، ومن  
 الضننروري أن تنن ننتننلم األيننرا  بننتننعننهننداتننهننا بنناللننه.

 
وتؤأد دول  ق،ر ع ى موقفها الن نابنع بشنأن ضنرورة 
حماي  المدنيين  واحنتنرام حنرنو  اإلنسنان ومنونافن ن  
اإلرها  وت ريق حل سياسي شنامنل لضنمنان األمن  
واالسننتننرننرار لننمننا فننيننه مصنن نن نن  الشننعننب األفننغنناننني 

 الشريق.
 

ونشدد هنا ع ى أهمي  استمرار المستمنع الندولني فني 
ترديم الدعم ألفغانستان في هنذ  النمنرحن ن  الن نرجن ، 
وفصل مسال المساعدات اإلنسناننين  عن  النانالفنات 
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السياسي . أما نؤأد ع ى ضرورة استمرار ال وار منع 
يالبان، ألن المرايع  تؤدي فرط ألى االسنتنرن،نا  
وردود النفنعننل، أمنا النن نوار فنيننمنون  أن ينأتني بننننتناـننج 

 أيسابي .
 

ليسع المسأل  في أفغانستان مسنألن  اننتنصنار وال 
هليم ، بل مسأل  فشل فرض ننينام سنيناسني من  
الاار . وبغض النير ع  النوايا والسهود النتني بنذلنع 
واألموال التي است نمنرت، اننهنارت هنذ  النتنسنربن  فني 

 أفغانستان بعد عشري  عاما .
 

وقد توصل العالم ألى استنتاجات صن نين ن   فني هنذا 
الشننأن. ولننونن  منن  الضننروري تننسنننننب االنننلال  ألننى 
الت،ر  المضاد بتا ي الدول الوبرى ع  واجباتها في 
قضايا السن نم النعنالنمني وضنمنان تنننفنينذ النمنواثنينق 
الدولي  وحماي  المدنيي  م  جراـم ال ر . ف م  فر  
بي  فرض النوصناين  عن نى الندول األبنرى وبنين  قنينام 
الدول الوبرى بواجباتها في تنفيذ الررارات والمنواثنينق 
الدولي ، أما ال يعرل أن تفرض دول أنبنرى عن نى دول 
أبرى شول النيام السياسي الذي ترا  منناسنبنا  لنهنا 
بروة السالح م  ناحي ، وأن تتان نى من  نناحنين  أبنرى 
عنن  دعننم دول تننوصنن ننع ألننى نننفنن  نننيننام النن ننوننم 
 المنشود ب رادة شعوبنهنا، ومن  دون تندبنل بنارجني.

 
 الن نضنور النونرام،

 
لرد مر عرد م  اللمان ع نى األزمن  فني سنورين  النتني 
بدأت بانتفاض  س مي  وت ولنع ألنى أنارثن  أنسناننين  
بسبب ال ر  التي شنها النيام ع ى شعبه، والروى 
المس    المت،رفن  النتني اسنتنغن نع ذلنك. وين نمنل 
عن نى سنورينا ننفنسنهنا  استمرار األزم  مااير أنبنينرة  
وع ى الس م واألم  في المن،ر  والنعنالنم، بنمنا فني 

 ذلك تفاقم ب،ر اإلرها .
 

ال يسوز أهمال الرضي  السوري ، وال أدارة النمنسنتنمنع 
الدولي ظهر  لمعاناة الشعب السوري م  ما حصنل 
مؤبرا  أبان قصف مدين  درعا وغيرها. وقند ينأتني ينوم 
نتذأر فيه هذا اإلهمال لنمنعنانناة النبنشنر من  النين نم 

 بأسف شديد.
 

يتعي  ع ى المستمع الدولي مضاعف  السهود إلننهنال 
هذ  األزم  من  بنالل الن نل السن نمني وفنرنا  إلعنالن 

بنسنمنينع  1122، وتنفنينذ قنرار منسن ن  األمن  2-جنيف
عناصر  والم افين  عن نى وحندة سنورينا اإلقن نينمنين  

 والويني  وسيادتها واستراللها.
 

وفي الشنأن الن نينبني فن ن النتن،نورات اإلينسنابنين  النتني 
شهدتها ليبيا بالل العام المنصرم تبع  ع ى تفاؤل 
حننذر. فننوقننف أيننال  النننننار وانننعننرنناد منننننتنندى النن ننوار 
السياسي ال يبي وصوال  ألى انتاا  مم  ي السن ن،ن  
التنفيذي  المنؤقنتن  وننينل حنونومن  النوحندة النوينننين  
المؤقت  ثر  مس   النوا ، أ ها تن،نورات أينسنابنين ، 

ون   ندعو األيرا  الن نينبنين  أنافن   لن ن نفناظ عن نى هنذ  
المواسب، وضمان التنفيذ الوامل لما تم االتنفنا  عن نينه 
ع ى المسارات السياسي  واالقتصادي  واألمني ، وأنسناح 
 عرد االنتاابات والعمل ع ى ت ريق المصال   الشام  .

 
وبالنسب  لمزم  في اليم  حنين  أدت الن نر  ألنى وضنع 
أنساني مأساوي، ومااير ترسيم قد تفضي بدورها ألنى 
تفسر صراعات أبرى، تؤأد دول  ق،ر حرصها عن نى وحندة 
اليم  وسالم  أراضيه، ومنوقنفنهنا الن نابنع بنأن السنبنينل 
الوحيد ل ارو  م  األزمن  هنو من  بنالل النتنفناوض بنين  
األيرا  اليمني  ع ى أسنا  منانرجنات الن نوار النويننني 
والمبادرة الا يسي  وقرارات منسن ن  األمن  ذات الصن ن  

 .1129وبااص  الررار 
 

 الن نضنور النونرام،
 

يصاد  هذ  األيام مرور بمسي  عاما  ع ى انضمام ق،ر 
ألى األمم المت دة في ال ادي والعنشنرين  من  سنبنتنمنبنر 

. وبالل العرود الامس  الماضي  تنمنينلت النعنالقن  2112
بي  ق،ر والمنيم  الدولين  بنالنتنعناون النوثنينق، وأقنامن  
شراأات نموذجي  في ماتن نف النمنسناالت. فنرهنان قن،نر 
ع ى المؤسسات الدولي  والتعاون المتعدد األيرا  هو 
رهان استراتيسي. وفني هنذا اإلينار ننؤأند عن نى منواصن ن  
اإلسهام بدعم أيانات األمم المت دة، والوفال بتعهداتننا 
في الرضايا التي حددها المستمنع الندولني أنأولنوينات فني 

 هذ  المرح  .
 

أننا سعدال أن تنونون الندوحن  عناصنمن   لن نعنمنل الندولني 
المتعدد األيرا  في من،رتنا التي هي في أم  ال اج  
لعمل وجنهنود وأناالت األمنم النمنتن ندة والنمنؤسنسنات 
الدولي ، حي  بدأت مواتبها في الدوح  بالعمل، وفي هذا 
السيا ، ف ننا نت، ع الفتنتناح بنينع األمنم النمنتن ندة فني 

 الدوح  قريب ا.
 

وبمناسب  ال دي  ع  األمم المت دة والرضايا العالمي  
التي تواجه اإلنساني  جمعال والتي تبرز ال اج  ألى دورهنا، 
أشير هنا ألى مشارأ  دول  ق،ر في السهود الدولنين  فني 
مننوننافنن نن  اإلرهننا  ومننعننالننسنن  أسننبننابننه منن  بننالل دعننم 
التع يم، ومعالس  الفنرنر والنبن،نالن  بنين  الشنبنا ، وحنل 

 النلاعات التني تشونل أيضنا  مولندا  لإلرهنا .
 

أنمنا أشنينر ألنى تنلايند اعنتننمناد الننعنالننم عن ننى تننونننولننوجنيننا 
المع ومات واالتصاالت ال دي   في أاف  مناحني الن نيناة 
م  التع يم وحتى األم  واالقتصاد. ولو  فني النمنرنابنل، 
استشعر العالم اآلثار النمنتنرتنبن  عن نى اسنالة اسنتناندام 
الفضال السيبراني، بنمنا فني ذلنك ابنتنرا  منسنال األفنراد 
الااص والررصن  الدولي ، وما يشو نه ذلنك من  تنهنديند 

 ب،ير ينعو  ع ى أم  واستررار المستمع الدولي.
 

وم  هذا المن، ق نسدد الدعوة لممنم النمنتن ندة لنتنرنود 
عم ين  تنوحنيند النسنهنود لنمنننع سنول اسنتناندام النتنرندم 
الع مي في مسال األم  السيبراني، وتنييم هذا النسناننب 
 النننن ننننيننننوي اسننننتنننننننننادا  ألحننننوننننام الننننرنننناننننننون النننندولننننني.
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 الن نضنور النونرام،
 

ييل تغير المناال م  أهنم النتن ندينات النان،نينرة فني 
عصرنا، بما ي م ه م  آثار أارثي  ع ى جنمنينع جنواننب 
الن ننينناة لننمجننيننال النن ننالننينن  والننرننادمنن ، مننمننا يسننتنن ننلم 
مواص   جهنودننا النمنشنتنرأن  لنمنواجنهن  هنذ  اآلثنار، 

 COP19ونت، نع أن ينونون منؤتنمنر األمنم النمنتن ندة 
الرادم في غالسوو بالمم و  المت دة ننرن،ن  تن نول 

 ن و ت ريق يموح المستمع الدولي.
 

وفي هذا الصدد نشير ألى أن دول  ق،ر وضعع تغير 
المناال في مردم  أولوياتها، وتواصل اتااذ اإلجرالات 
الالزم  لت،وير النتنرنننينات النمنتنصن ن  بنتنغنينر النمننناال 
والن،نناقنن  النننننيننيننفنن . وسنو  نننعننرضننهننا عنن ننى ذلننك 

 المؤتمر في نوفمبر الرادم.
 

بتاما ، ف ن مسؤوليتنا المشنتنرأن  والنمنصنينر النواحند 
لإلنسناننين  يسنتنوجنبنان تنونرين  قنينم الشنراأن  فني 
العالقات الدولي  لت نرنينق مصن ن ن  شنعنوبنننا وبنينر 

 اإلنساني .
 

 أشنونرأنم والنسنالم عن نيونم ورحنمن  هللا وبنرأناتنه. 
 

سمو األمير يلتقي ر يل الجمعية العامعة لعممعم 
 ٦٧المتحدة للدورة 

 سبتمبر 12/ الديوان األميري /  نيويورك

الترى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم ب  حمد آل 
ثاني أمير النبنالد النمنفندى، ظنهنر النينوم، منع سنعنادة 
السننينند عننبنندهللا شننهننينند رـننينن  النندورة السننادسنن  
والسبعي  ل سمعي  العام  لنممنم النمنتن ندة، وذلنك 

 بمرر المنيم  في مدين  نيويورك.
 

في بداي  ال رال هنأ سنمنو األمنينر النمنفندى، سنعنادة 
السيد عبدهللا شهيد ع ى توليه رـاس  الدورة ال الي  

 ل سمعي ، متمنيا له التوفيق في مهامه.
 

وجننرى بننالل النن ننرننال مننننناقشنن  أبننرز األحننداث اإلقنن ننيننمننينن  
والدولي  وت،وراتها، أضافن  ألنى عندد من  النمنوضنوعنات 
ذات االهتنمنام النمنشنتنرك، بناصن  النمندرجن  عن نى جندول 

 أعمال الدورة السادس  والسبعي .
 

وم  جانبه، أعر  سعادة رـين  النسنمنعنين  النعنامن  عن  
شور  وتردير  لسمو أمير البالد المفدى ع ى الدعم الذي 
تردمه دول  قن،نر لن نمنشنارينع اإلنسناننين  واإلغناثنين  فني 
مات ف أن ال العالم، وال سنينمنا النمنشنارينع النتنعن نينمنين  

 والتنموي .
 

حضر ال رال عندد من  أصن نا  السنعنادة أعضنال النوفند 
 الرسمي المرافق لسمو األمير.

 
وحضر  عدد م  أبار المسؤولي  بموتب رـي  السمعي  

 العام  لممم المت دة. 
 

 سمو األمير يإلتقبل ر يل الوزرا  البريطاني
 سبتمبر 12/ الديوان األميري /  نيويورك

استربل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن  حنمند آل 
ثاني أمير البالد المفدى، دولن  السنيند بنورين  جنونسنون 
رـي  وزرال المم و  المت دة الصدير  والوفد النمنرافنق، 
مسال اليوم بمرر النوفند النداـنم لندولن  قن،نر لندى األمنم 
المت دة، وذلك عن نى هنامنش اننعنرناد الندورة السنادسن  
 والسبعي  ل سمعي  العام  لممم المت دة في نيويورك.

 
وتم بالل المراب   ب   عالقات التعاون والصنداقن  بنين  
الب دي ، وأوجه تنميتها وت،ويرها فني جنمنينع النمنسناالت، 
أضاف  ألى مناقش  أبرز الرضايا اإلق يمي  والندولنين  ذات 
االهتمام النمنشنتنرك السنينمنا مسنتنسندات األوضناع فني 
أفغانستان، وقد أعر  رـي  الوزرال البري،اني ع  شنونر 
المم و  المت دة وترديرها ل سهود التي قامع بنهنا دولن  
ق،ر فني أجنالل النرعناينا النبنرين،ناننينين  من  أفنغنانسنتنان، 

 ودعمها لعم ي  السالم األفغاني .
 

حضر المراب   أص ا  السعادة أعضال النوفند النرسنمني 
 المرافق لسمو األمير. 
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 سمو األمير يإلتقبل الر يل الإللوفيني
 سبتمبر 12/ الديوان األميري /  نيويورك

استربل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم ب  حمند آل 
ثاني أمير البالد المفدى، فنانامن  النرـنين  بنوروت بناهنور 
رـي  جمهوري  س وفينيا، والوفد المرافق، وذلنك عن نى 
هامش انعراد الدورة السادس  والسبعين  لن نسنمنعنين  
 العام  لممم المت دة في مدين  نيويورك مسال اليوم.

 
جرى بالل المراب   ب   العالقات ال ناـي  بين  النبن ندين  
الصننديننرننينن ، وسننبننل دعننمننهننا وتننعننليننلهننا فنني منناننتنن ننف 
الننمننسنناالت، أننمننا تننم تننبننادل وجننهننات النننننيننر حننول أبننرز 
 الت،ورات اإلق يمي  والدولي  ذات االهتمام المشترك.

حضر المراب   أص ا  السعادة أعضال الوفد النرسنمني 
 المرافق لسمو األمير. 

 
 سمو األمير يإلتقبل ر يل مجلل الوزرا  النويتي

 سبتمبر 12/ الديوان األميري /  نيويورك

استربل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم ب  حمند آل 
ثاني أمير البالد المفندى منمن نل حضنرة صناحنب السنمنو 
الشيخ نوا  األحمد السابنر الصنبناح أمنينر دولن  النونوينع 
الشرير  سمو الشيخ صباح بالد ال مد الصباح رـي  
مس   الوزرال والوفد المرافق مسال اليوم بمرر النوفند 
النداـننم لنندولنن  قنن،ننر لنندى األمنم الننمننتنن ندة، وذلننك عنن ننى 
هامش انعراد الدورة السادس  والسبعين  لن نسنمنعنين  

 العام  لممم المت دة في نيويورك.
 

وفي بداي  المراب   نرل سنمنو رـنين  منسن ن  النوزرال 
الوويتي ت نينات صناحنب السنمنو الشنينخ ننوا  األحنمند 
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السابر الصبناح أمنينر دولن  النونوينع الشنرنينرن  وسنمنو 
الشيخ مشنعنل األحنمند النسنابنر الصنبناح ولني النعنهند 
لسمو أمير النبنالد النمنفندى وتنمنننيناتنهنمنا لنه بنمنوفنور 
الصنن نن  والسننعننادة ولنن ننشننعننب الننرنن،ننري مننلينندا منن  

 التردم والربال.
 

م  جانبه حمّل سنمنو األمنينر النمنفندى سنمنو الشنينخ 
صباح بالد ال مد الصباح ت ياته وتمنياته ألبيه سنمنو 
أمير دول  الوويع ولسمو ولي العهد وتمنننيناتنه لنهنمنا 
بموفور الص   والعافي  ول شعب الووينتني الشنرنينق 

 دوام الت،ور والنمال.
 

وجرى بالل المنرنابن ن  اسنتنعنراض النعنالقنات األبنوين  
الوييدة بي  الب دي  وسبل دعمها وتعليلها لمنا فنينه 
مص    وبير الب دي  والشعبي  الشرنينرنين ، أضنافن  
ألى مناقش  أبرز المستسدات اإلق يمي  والندولنين  ذات 

 االهتمام المشترك.
 

حضر النمنرنابن ن  عندد من  أصن نا  السنعنادة أعضنال 
 الوفد الرسمي المرافق لسمو األمير. 

 
 

 سمو األمير يإلتقبل وزير الخارجية ا سباني
 سبتمبر 22/ الديوان األميري /  الدوح 

استربل حضرة صاحب السمو الشيخ تمينم بن  حنمند 
آل ثاني أمير النبنالد النمنفندى، سنعنادة السنيند بنوسني 
مانويل الباري  بوينو وزير الشؤون الاارجي  واالتن ناد 
األوروبي والتعاون لمم و  أسبانيا الصندينرن ، والنوفند 
المرافق له بمناسب  زيارته ل بالد، بمونتنب سنمنو  فني 

 الديوان األميري صباح اليوم.
 

تننم بننالل الننمننرننابنن نن  اسننتننعننراض عننالقننات الصننداقنن  
والننتننعنناون الننبنن نندينن  وآفننا  تننعننليننلهننا، بنناإلضننافنن  ألننى 
منناقشن  النمنسنتنسندات اإلقن نينمنين  والندولنين  بناصن  
األوضاع في أفغانستان، وفي هذا الشأن نرل سعادة 
الوزير شور وتردير جالل  الم ك في يب الساد  من نك 
أسبانيا ودول  السنيند بنيندرو سنانشنينل رـنين  النوزرال 
لسمو األمير المفدى، ع ى دور دول  ق،ر ومساهمتها 
الفعنالن  فني عنمن نينات أجنالل النمنواينننينين  اإلسنبنان، 

 وجهودها في دعم عم ي  السالم في أفغانستان. 
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سععمععو األمععيععر يإلععتععقععبععل وزيععر الشععؤون الععخععارجععيععة 
 ا يطالي
 سبتمبر 02/ الديوان األميري /  الدوح 

استربل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم ب  حمند آل 
ثاني أمير البالد النمنفندى، فني منونتنبنه بنالندينوان األمنينري 
صننبنناح الننيننوم، سننعننادة السننينند لننويننسنني دي مننايننو، وزيننر 
الشننؤون النناننارجننينن  والننتننعنناون النندولنني بننالننسننمننهننورينن  
اإلي،الي  الصدير  والنوفند النمنرافنق، وذلنك بنمننناسنبن  

 زيارته ل بالد.

جرى بالل المراب   استعراض النعنالقنات الن ننناـنين  بنين  
الب دي  وسنبنل دعنمنهنا، ومننناقشن  أبنرز النمنسنتنسندات 
اإلق يمي  والدولي  ال سنينمنا النوضنع فني أفنغنانسنتنان، 
وفي هذا الشأن أعر  الوزير ع  شور وتردير السمهوري  
اإلي،اليّ  لسمو األمير ع ى دور دول  ق،ر وجهودها فني 
تسهيل عنمن نينات أجنالل النمنواينننين  االين،نالنينين  من  

 أفغانستان.

 سمو األمير يإلتقبل وزير الخارجية البريطاني
 سبتمبر 01/ الديوان األميري /  الدوح 

استربل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم ب  حمند آل 
ثاني أمير البالد المفدى، بموتبه بالديوان األمنينري صنبناح 
اليوم، سعادة السيد دومينيك را  وزير بارجي  المم و  
المت دة الصدير ، والوفد المرافق له بنمننناسنبن  زينارتنه 

 ل بالد.

تم بالل المراب   استعراض العالقات ال ناـي  الوينيندة 
بي  الب دي  وآفا  تنعنلينلهنا وتن،نوينرهنا، بناإلضنافن  ألنى 
مننننناقشنن  الننمننسننتننسنندات اإلقنن ننيننمننينن  والنندولننينن  بنناصنن  
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ت،ورات الوضع في أفغانستان، وفي هذا الصدد أعر  
دومنيك را  ع  شور المم و  المت دة لسمنو األمنينر 
المفدى عن نى النمنسناهنمن  النفنعنالن  لندولن  قن،نر فني 
عم يات أجالل المدنيي ، وجهودها ال  ي   فني عنمن نين  

 السالم في أفغانستان.

 سمو األمير يإلتقبل وزير الخارجية األلماني
 سبتمبر 02/ الديوان األميري /  الدوح 

استربل حضرة صاحب السمو الشيخ تمنينم بن  حنمند 
آل ثاني أمير البالد المفدى، في موتبه بالديوان األمنينري 
صباح اليوم، سعادة السيد هايوو منا  وزينر بنارجنين  
جمهوري  ألمانيا االت ادي  الصديرن  والنوفند النمنرافنق، 

 وذلك بمناسب  زيارته ل بالد.

جننرى بننالل الننمننرننابنن نن  مننننناقشنن  أبننرز الننمننسننتننسنندات 
اإلق ينمنين  والندولنين  ال سنينمنا تن،نورات األوضناع فني 
أفغانستان حي  أعر  وزير الاارجي  األلماني ع  شور 
وتردير بالد  لسمو األمير ع ى دور دول  ق،ر وجهودها 
فنني أفننغننانسننتننان منن  دعننم لننعننمنن ننينن  السننالم وأجننالل 

 المدنيي .

أما تم استعراض العالقات الن ننناـنين  وسنبنل دعنمنهنا 
وتعليلها في منانتن نف منسناالت النتنعناون النرناـنم بنين  

 الب دي . 

سعمعو األمعيعر يإلععتعقعبعل وزيعري الععخعارجعيعة والعدفععا  
 األمرينيين

 سبتمبر 09/ الديوان األميري /  الدوح 
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استربل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم ب  حمند آل 
ثاني أمير البالد المفدى، سعادة السيد أننتنونني بن نينننون  
وزير الاارجي ، وسعادة السيدلويد أوسنتن  وزينر الندفناع 
بالواليات المت دة األمريوي  الصدير  في قصر الن نؤلنؤة 

 مسال اليوم.

تم بالل المراب   مناقش  أبرز المستنسندات اإلقن نينمنين  
والدولنين  السنينمنا تن،نورات األوضناع فني أفنغنانسنتنان 

 والسهود المبذول  لتعليل األم  واالستررار فيها.

وفني هنذا الصندد ننرننل النوزينران شنونر وتنرندينر فنانامنن  
الرـي  األمريوي جو بايدن لسمو األمنينر النمنفندى عن نى 
جننهننود دولنن  قنن،ننر فنني دعننمننهننا لننعننمنن ننينن  السننالم فنني 
أفغانستان، ودورها الم وري في تسهيل عم يات أجالل 
الننمننواينننننينن  األمننريننوننيننينن  ومننوايننننني النندول النن نن ننيننفنن  
والنمنندننيننينن  األفننغنان، أضننافن  ألننى اسننتنضننافنن  النندوحنن  
ل مفاوضات بي  الواليات المنتن ندة االمنينرينونين  وحنرأن  
يالبان، منوهي  بالشراأ  الوثير  بي  الب دين ، وبنالندور 
الدب وماسي لدول  ق،ر النذي يسنهنم فني حنفن  األمن  

 والس م اإلق يمي والدولي.

أما تناولع المراب   العالقات االستراتيسي  بي  الب دين  
وسبل تعليلها وت،ويرها لما فيه المص    المنشنتنرأن  

 ل شعبي  الصديري .

 سمو األمير يلتقي ملك األردن
 أغس،  12/ الديوان األميري /  بغداد

الترى حضرة صاحب السمو الشينخ تنمنينم بن  حنمند آل 
ثاني أمير البالد المفدى، مع أبيه جناللن  النمن نك عنبندهللا 
ال اني اب  ال سي  م ك المنمن نون  األردننين  النهناشنمنين  
الشريرن ، وذلنك عن نى هنامنش اننعنرناد منؤتنمنر بنغنداد 
ل تعاون والشراأ  في مرر رـاس  السمهورين  النعنراقنين  

 بمدين  بغداد اليوم.

جرى بالل ال رال استعراض عالقات األبوة بي  الب ندين  
وسبل دعمها وتعليلها ومناقش  النرنضناينا اإلقن نينمنين  

 والدولي  ذات االهتمام المشترك.

 سمو األمير يلتقي الر يل المصري
 أغس،  12/ الديوان األميري /  بغداد

الترى حضرة صاحب السمو الشينخ تنمنينم بن  حنمند آل 
ثنانني أمنيننر النبننالد الننمنفندى، منع أبنينه فناننامن  الننرـنينن  

 عبدالفتاح السيسي رـي  جمهوري  مصر العربي  
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الشرير ، وذلك ع ى هنامنش اننعنرناد منؤتنمنر بنغنداد 
ل تعاون والشراأ  في مرر رـاس  الوزرال بالسمنهنورين  

 العراقي  اليوم.

وجرى بالل المراب   استعراض العالقات ال ناـي  بين  
الب دي  الشرينرنين  وسنبنل تنننمنينتنهنا وتنعنلينلهنا فني 
منناننتنن ننف الننمننسنناالت، أضننافنن  ألننى مننننناقشنن  أبننرز 
الننمننسننتننسنندات اإلقنن ننيننمننينن  والنندولننينن  ذات االهننتننمننام 

 المشترك. 

 سمو األمير يلتقي بالر يل الفرنإلي
 أغس،  12/ الديوان األميري /  بغداد

الترى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم ب  حنمند آل 
ثاني أمير البالد المفدى، مع فاام  الرـين  أينمناننوينل 
ماأرون رـي  السمهوري  الفرنسي  الصندينرن ، وذلنك 
ع ى هامش انعراد مؤتمر بغداد ل نتنعناون والشنراأن  
 في مرر رـاس  الوزرال بنالنسنمنهنورين  النعنراقنين  النينوم.

 
جرى بالل ال رال ب   عالقنات النتنعناون الن ننناـني بنين  
الب دي  الصدينرنين ، وأوجنه تنننمنينتنهنا، بناإلضنافن  ألنى 
مناقش  أبرز الرضايا اإلق يمي  والدولي  ذات االهتمام 
المشترك، وبصوصا ت،ورات األوضاع في المننن،نرن  

 وأفغانستان. 

 سمو األمير يلتقي نا ي الر يل ا ماراتي
 أغس،  12/ الديوان األميري /  بغداد

الترى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم ب  حنمند آل 
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ثنانني أمنينر النبننالد النمنفندى، منع أبننينه صناحنب السنمننو 
الشيخ م مد ب  راشد آل موتوم نناـنب رـنين  الندولن  
رـي  مس   الوزرال بدول  اإلمارات العربي  النمنتن ندة 
الشرير  حاأم دبي، وذلك ع ى هامش انعنرناد منؤتنمنر 
بننغننداد لنن ننتننعنناون والشننراأنن  فنني مننرننر رـنناسنن  الننوزرال 

 بالسمهوري  العراقي  اليوم.

جرى بالل المراب   استعراض العالقات الن ننناـنين  بنين  
الب دي  وسبل تنميتها وتعليلها في مات ف المساالت، 
أضننافنن  ألننى مننننناقشنن  عنندد منن  الننمننوضننوعننات ذات 

 االهتمام المشترك. 

 سمو األمير يلتقي بالر يل العراقي
 أغس،  12/ الديوان األميري /  بغداد

الترى حضرة صاحب السمو الشيخ تمينم بن  حنمند آل 
ثاني أمنينر النبنالد النمنفندى، منع أبنينه فنانامن  النرـنين  
الدأتور برهم صال  رـي  جمهوري  العرا  الشنرنينرن ، 
في قصر بغداد، بمناسب  زيارة سمو  لن نمنشنارأن  فني 
 مؤتمر بغداد ل تعاون والشراأ ، بمدينن  بنغنداد النينوم.

 
جرى بالل ال رال ب   العالقات ال نناـنين  بنين  النبن ندين  
الشريري  وسنبنل تنعنلينلهنا وتن،نوينرهنا فني منانتن نف 
المساالت، أما تم مناقش  أبرز المستسدات اإلق نينمنين  

 والدولي  ذات االهتمام المشترك.

 سمو األمير يإلتقبل محافظ بنك النويت المركزي
 سبتمبر 21/ الديوان األميري /  الدوح 

استربل حضرة صاحب السمو الشيخ تنمنينم بن  حنمند 
آل ثاني أمير البالد المفدى، في موتبه بالدينوان األمنينري 
 صباح اليوم، سعادة الدأتور م مد يوسف الهاشل 

م افن  بنننك النونوينع النمنرأنلي، والنوفند النمنرافنق لنه 
 بمناسب  زيارته البالد.

وفي بداي  المراب   نرل سعنادة النمن نافن  ألنى سنمنو 
األمير المفدى ت يات أبيه صاحب السمو الشيخ ننوا  
األحمد السنابنر الصنبناح أمنينر دولن  النونوينع الشنرنينرن ، 
وتمنياته لسمو  بدوام الص   والسعادة، أنمنا حنمن نه 
سمو األمير المنفندى، تن نيناتنه ألبنينه سنمنو أمنينر دولن  

 الوويع، وتمنياته له بموفور الص   والعافي .

جرى بالل المراب   استعراض العالقنات االبنوين  النتني 
 تسمع الب دي  الشريري .

وأهدى من نافن  بنننك النونوينع النمنرأنلي سنمنو األمنينر 
المفدى مسووأ  تذأاري  أصدرها بنك الوويع المرألي 
احتفال  بالذأرى األربعي  لنتنأسنين  منسن ن  النتنعناون 

 لدول الا يج العربي . 

 سمو األمير يإلتقبل محافظ بنك النويت المركزي
 سبتمبر 01/ الديوان األميري /  الدوح 

قام حضرة صاحب السمنو الشنينخ تنمنينم بن  حنمند آل 
ثاني أمير البالد المفدى، بليارة ألى معرض أنتنارا الندولني 

، صنبناح النينوم، اين نع 1012سنهنينل  -ل صيد والصرور 
ع ى مسموع  الصرور و مات نف النمنعنروضنات   باللها

م  أنواع األسن ن ن  والنمنسنتن نلمنات الناناصن  بنالصنيند 
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والرن  والنرحنالت والنتنانينينم النتني تن نمن نهنا النننسنان  
 الاامس  م  المعرض.

 
أما اي ع سمو  ع ى ال وحات الفننين  الناناصن  بنرحنالت 
المرناص، واستمع من  النرناـنمنين  عن نى النمنعنرض ألنى 

شنرأن   290  شرح ع  الم تويات المعنروضن  من  قنبنل
م  ي  ودولي  م  مات ف أق،ار العالم، متاصنصن  فني 
مسال الصرارة ومتع راته، وأذلك ع  الفعاليات التراثي  
واألنش،  ال رافي  المصاحب  ل معرض المرام بسناحن  

 أتارا. -ال وم  في المؤسس  العام  ل  يّ ال رافي 
 

نعا عي ر ععيعل مععجعلعل الععوزرا  وزيعر العخعارجعيععة: قعطععر 
وروسععيععا مععتععفععقععتععان عععلعع  أن تععنععون الععمععإلععاعععدا  
ا نإلانية ألفعغعانإلعتعان مإلعتعقعلعة ععن أي تعطعورا  

 سياسية
 سبتمبر 22/ الموتب اإلعالمي /  موسوو

أأد سعادة الشيخ م مد ب  عبدالرحم  آل ثنانني نناـنب  
رـي  مس   الوزرال وزينر النانارجنين ، أن قن،نر وروسنينا 
متفرتان ع ى ضرورة أيساد حل ل وضع في أفنغنانسنتنان، 
وأن تننوننون الننمننسنناعنندات اإلنسننانننينن  مسننتننرنن نن  عنن  أي 
ت،ورات سياسي ، مضنينفنا  أن عن نى ينالنبنان النتنننسنينق 

 لتأمي  برو  م  يرغب م  البالد.
 

وشدد سعادته ،في مؤتمر ص في مشترك مع سنعنادة 
السيد سيرغي الفرو  وزير بارجي  روسيا االتن نادين  فني 
موسوو، اليوم، ع ى أهمي  استررار األوضاع واألمن  فني 
أفغانستان، وأن تؤبذ تاوفات الدول المساورة لنهنا فني 
عي  االعتبار، معربا  عن  أمن نه فني أن ينرى النعنالنم وعنود 

 يالبان تت رق.
 

وأوضنن  سننعننادة ننناـننب رـننينن  مننسنن نن  الننوزرال وزيننر 
الاارجي ، أن السانبي  ت،رقا ألى العمل في م،نار أنابنول 
الندولني، وضنرورة النعننمنل إلنشنال منعنبننر لن نمنسناعنندات 
اإلنسنانننينن ، ودعننم حننرين  الننتنننننرننل، مشنددا  عنن ننى أهننمننينن  
التعاون واالجماع الدولي لدعم العم ي  الساري  حالينا  فني 

 أفغانستان.
 

وقال أن السانبي  الرن،نري والنروسني نناقشنا النعنالقنات 
ال ناـي  في أاف  المساالت، وأن اجتماع ال سننن  النرن،نرين  

الروسي  المشترأ  سيعرد قبل نهاي  العام ال نالني 
منوها  ألى رغب  الب دي  في تروي  العالقات النتنسنارين  

 بينهما.
 

وأأد سعادته، رغب  دول  ق،ر في توسيع االست نمنار 
مع روسنينا، بصنوصنا  بنعند مشنارأنتنهنا فني منننتندى 
سانع ب،رسبرغ، مشيرا  ألى أهمنين  تنبنادل النانبنرات 
بشأن تنييم الفعاليات الرياضي ، ومعربا  ع  ت،ن نع 
دول  ق،ر لالستفادة م  النانبنرة النروسنين  فني هنذا 

 المسال.
وقال أن السانبي  ناقشا الوضع األمني فني النان نينج، 
مؤأدا  أن دولن  قن،نر تنرحنب بنالنمنبنادرات اإلقن نينمنين  

 الهادف  لدعم االستررار واالزدهار في المن،ر .
 

ورأى سننعننادة ننناـننب رـننينن  مننسنن نن  الننوزرال وزيننر 
الاارجي  ، أن ال حل ل صراع الف س،ينني اإلسنراـنين ني 
 دون قرارات الشرعي  الدولي  وت ريق حل الدولتي .

 
م  جانبه قنال سنعنادة وزينر النانارجنين  النروسني، أن 
الننسننانننبننينن  الننرنن،ننري والننروسنني يسننعننيننان لنن ننتننهنندـنن  
واالستررار في أفغانستان، منوضن نا  أننهنمنا نناقشنا 
المبادرات والرؤى الدولي  بشأن استررار أفغانسنتنان 
وهننمننا مننتننفننرننان ومنن ننتننلمننان بننتننسننريننع وتننيننرة هننذ  

 المبادرات، بصوصا  المعني  بالوضع اإلنساني.
 

ورحب سنعنادتنه بنالنمنبنادرات والنمنسناعني النرن،نرين  
الهادف  الستررار وازدهنار أفنغنانسنتنان، منننوهنا  ألنى 
الندور النرن،نري النفنعنال فني النمن نادثنات األفنغناننينن  

 األفغاني .
 

وشدد ع ى أهمنين  الندور النذي تنرنوم بنه دولن  قن،نر 
الستمرار ال وار بي  األينرا  األفنغناننين ، وسنعنينهنا 
لنرؤينن  الننتنلامننات يننالنبننان تنتنن نرننق، بصننوصنا  بشننأن 
 الوصول ألى حووم  تم ل المستمع األفغاني أاف .

وأشار ألى أن دول  ق،ر وروسنينا االتن نادين  تنتنفنرنان 
ع ى ضرورة أن توون األولوي  في أفغانستان ل وضع 
االنساني والمساعدات، مضيفا  أن الساننبنين  نناقشنا 
المااو  م  استمرار تدفق الالجةي  وتداعياته عن نى 
دول السوار، الفتا  ألى ضنرورة أن ينتنفناعنل النمنسنتنمنع 

 الدولي وأن يشارك السميع في وضع حل لذلك.
 

وأوضنن  سننعننادة وزيننر النناننارجننينن  الننروسنني ألننى أن 
السانبي  الر،ري والروسي ناقشا العالقات ال ناـنين ، 
والنمن نفنات فنني الشنر  االوسنط وشننمنال افنرينرنيننا، 

 وشمل ذلك سوريا والرضي  الف س،يني .
 

وأأد سعادته أن ق،ر وروسيا مهتمتان ولديهما ني  
 جادة لت،وير وتعليل العالقات في جميع المساالت.
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 وزير الدولة للشؤون الخارجية يجتمع مع سفير البوسنة والهرسك
 سبتمبر 22/ الموتب اإلعالمي /  الدوح 

اجتمع سعادة السيد س ،ان ب  سعد المرياي وزير الدول  ل شؤون الاارجي ، اليوم، مع  
 سعادة السيد حارث لوأافات  سفير البوسن  والهرسك، وذلك بمناسب  انتهال فترة عم ه.

 
وتوجه سعادة وزير الدول  ل شؤون الاارجي ، بالشور لسعادة السفير ع ى جهود  في دعم 

 وتعليل العالقات ال ناـي ، وتمنى له التوفيق والنساح في مهام عم ه السديد.
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 سفعععارة دولعععة قطعععر
 البوسعععنة والهرسعععك

يعتعم إععداد وطعبعاععة هعذه الععمعجعلعة الشعهعريعة معن قعبععل 
 سفارة دولة قطر في البوسنة والهرسك

 1212سراييفو، سبتمبر 

 سفعععارة دولعععة قطعععر
 البوسنععة والهرسععك
 12دايانلي إبراهيم بيغا 
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 سعععفارة دولععة قطعععر

 البوسعععنة والهرسعععك


