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► �MONDAY ٢ JUNE ٢٠١٤ No ٩٤٨٢ ◄� العدد ٩٤٨٢اإلثنني ٤ شعبان ١٤٣٥ هـ ٢ يونيو ٢٠١٤م

¶    سمو األمير يستقبل وزير الخارجية األملاني  ¶   األمير يمنح السفير البوسني وشاح االستحقاق  

¶   رئيس الوزراء خالل استقباله وزير الخارجية األملانى  

 رئيس الوزراء  يستعرض مجاالت 
التعاون مع وزير خارجية أملانيا 

 وزير الخارجية يبحث العالقات 
مع وزير االقتصاد التشادي 

 الرميحي يلتقي محافظ 
بوشهر اإليرانية 

•  الدوحة  - قنا: استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر 
بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية 
صباح امس سعادة الدكتور فرانك فالتر شتاينماير وزير 

خارجية أملانيا االتحادية والوفد املرافق.
تم خالل املقابلة استعراض مجاالت التعاون بني البلدين 
الصديقني وسبل دعمها وتطويرها، كما تــم بحث عدد 
من املوضوعات اإلقليمية والدولية ذات االهتمام املتبادل. 

•  الدوحة  - قنا:   استقبل سعادة الدكتور خالد بن محمد 
العطية وزير الخارجية سعادة السيد عزيز محمد صالح 
وزير االقتصاد والتجارة والتنمية السياحية بجمهورية 

تشاد الذي يزور البالد حاليا.
البلدين  الثنائية بني  جرى خالل املقابلة بحث العالقات 
تــبــادل وجــهــات النظر  وسبل دعمها وتطويرها، كما تــم 

حول عدد من املواضيع ذات االهتمام املشترك.  

طــهــران- قنا: التقى ســعــادة السيد محمد بــن عبدالله   •   
الــرمــيــحــي مــســاعــد وزيـــر الــخــارجــيــة لــلــشــؤون الخارجية 
أمس مع سعادة السيد مصطفى ساالري محافظ بوشهر 
اإليرانية. تم خالل اللقاء بحث العالقات بني الجانبني في 
عدد من املجاالت. حضر االجتماع عدد من رجال األعمال 

من الجانبني وعدد من املسؤولني بمحافظة بوشهر. 

سموه يستقبل  وزير خارجية أملانيا  ويمنح سفير البوسنة والهرسك وشاح االستحقاق

 األمير يرعى افتتاح الجمعية العمومية لالتحاد 
الدولي للنقل الجوي اليوم 

•  الدوحة - قنا : يتفضل حضرة صاحب السمو 
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البالد املفدى 
ــتـــاح الــجــمــعــيــة  ــتـ فــيــشــمــل بـــرعـــايـــتـــه الـــكـــريـــمـــة افـ
الــعــمــومــيــة الــســبــعــني لـــالتـــحـــاد الــــدولــــي لــلــنــقــل 
الــجــوي (ايـــاتـــا) والــقــمــة الــعــاملــيــة للنقل الــجــوي، 
والتي تنظمها الخطوط الجوية القطرية بفندق 

ريتز كارلتون اليوم  اإلثنني.
الشيخ تميم  السمو  واستقبل حــضــرة صــاحــب 

بـــن حــمــد آل ثــانــي أمــيــر الـــبـــالد املـــفـــدى ســعــادة 
الـــســـيـــد نـــجـــيـــم ريـــتـــشـــيـــســـتـــا ســـفـــيـــر الـــبـــوســـنـــة 
انتهاء فترة عمله بالبالد،  والهرسك بمناسبة 
األمــيــري صباح  بــالــديــوان  وذلــك بمكتب سموه 

امس. 
   وفــي بــدايــة املقابلة، منح سمو األمــيــر املفدى 
ســـعـــادة الــســفــيــر الــبــوســنــي وشــــاح االســتــحــقــاق 
تقديرا للجهود التي بذلها في تعزيز العالقات 

لــه التوفيق فيما سيعهد  بــني البلدين، متمنيا 
القائمة  إلــيــه مــن مــهــام فــي املستقبل وللعالقات 
ــة قــطــر وجــمــهــوريــة الــبــوســنــة والــهــرســك  بــني دولـ

دوام التقدم واالزدهار.
  من جانبه، أعرب سعادة السفير البوسني عن 
شــكــره وتــقــديــره لسمو األمــيــر وللمسؤولني في 

الدولة عما لقيه من تعاون أثناء فترة عمله.
  كــمــا اســتــقــبــل حــضــرة صــاحــب الــســمــو الشيخ 

تميم بن حمد آل ثاني أمير البالد املفدى سعادة 
الدكتور فرانك فالتر شتاينماير وزيــر خارجية 
أملــانــيــا االتــحــاديــة والــوفــد املــرافــق لــه فــي مكتبه 

بالديوان األميري صباح امس.
تــم خـــالل املــقــابــلــة بــحــث الــعــالقــات الــثــنــائــيــة بني 
الــبــلــديــن الــصــديــقــني والــســبــل الــكــفــيــلــة بدعمها 
وتـــــعـــــزيـــــزهـــــا، كــــمــــا تــــــم اســــــتــــــعــــــراض عــــــــدد مــن 

املوضوعات ذات االهتمام املشترك. 
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