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صاحب السمو ورئيس أذربيجان يستعرضان العالقات وتطورات المنطقةصاحب السمو ورئيس أذربيجان يستعرضان العالقات وتطورات المنطقة
سموه وعلييف شهدا توقيع عدد من االتفاقيات ومذكرات التفاهم

ـــــمـــــرافـــــق ــــــــد ال ــــــــوف ـــــــام عــــلــــيــــيــــف وال ـــــــه ــــس إل ــــي ــــرئ ــــل ـــــــــــداء تـــــكـــــريـــــمـــــاً ل ـــــــة غ ـــــــأدب ـــــــــــام م ســــــمــــــوه أق

ــــــران الــــمــــدنــــي ــــــي ــــــط ــــــئ وال ــــــوان ــــــم ــــــة وال ــــــاض ــــــري ــــة والــــــشــــــبــــــاب وال ــــاف ــــق ــــث ــــــاالت ال ــــــج ــــــي م ـــــــرات ف ـــــــذك م
الدوحة - قنا: عقد حضرة 
صــاحــب الــســمــو الــشــيــخ تميم 
البالد  أمير  ثاني  آل  حمد  بن 
الـــمـــفـــدى وفـــخـــامـــة الــرئــيــس 
إلهام علييف رئيس جمهورية 
مباحثات  جــلــســة  ــيــجــان  أذرب
رسمية بالديوان األميري قبل 

ظهر أمس.
جــــرى خــــالل الــمــبــاحــثــات 
الثنائية  العالقات  استعراض 
الكفيلة  والسبل  البلدين  بين 
كافة  في  وتطويرها  بدعمها 

المجاالت.
كـــمـــا تــــم بـــحـــث عـــــدد مــن 
والــدولــيــة  اإلقليمية  القضايا 
الــتــي تــهــم الــبــلــديــن وخــاصــة 
تــــــــطــــــــورات األحــــــــــــــــداث فـــي 

المنطقة.
سمو  شهد  الجلسة  وعقب 
ـــمـــفـــدى وفـــخـــامـــة  األمــــيــــر ال
رئيس أذربيجان التوقيع على 

عــــــــــــــدد مــــن 
االتـــفـــاقـــيـــات 
ومــــــذكــــــرات 
بين  التفاهم 

البلدين.
فـــــقـــــد تـــم 
على  التوقيع 
مــــــــــــذكــــــــــــرة 
تـــــــــفـــــــــاهـــــــــم 
فــــــي مـــجـــال 
ـــــقـــــافـــــة،  ـــــث ال

مجالي  فــي  تفاهم  ومــذكــرة 
ومذكرة  والرياضة،  الشباب 
إدارة  بــيــن  لــلــتــعــاون  تــفــاهــم 
وشركة  قطر  بدولة  الموانئ 
الـــمـــيـــنـــاء الــــبــــحــــري الــــدولــــي 
فـــي جــمــهــوريــة أذربـــيـــجـــان، 
الهيئة  بين  تفاهم  ومــذكــرة 
العامة للطيران المدني بدولة 
قـــطـــر ومـــصـــلـــحـــة الـــطـــيـــران 
ـــــي فـــــــي جــــمــــهــــوريــــة  ـــــمـــــدن ال
أذربيجان، وبرتوكول بتعديل 
اتــفــاقــيــة الــنــقــل الـــجـــوي بين 
الـــبـــلـــديـــن، ومــــذكــــرة تــفــاهــم 
حماية  مــجــال  فـــي  لــلــتــعــاون 
المهددة  الفطرية  الــكــائــنــات 
بيئتها  وصــيــانــة  بــاالنــقــراض 
دولــة  حكومة  بين  الطبيعية 
قـــطـــر وحـــكـــومـــة جــمــهــوريــة 

أذربيجان.
ومراسم  المباحثات  حضر 
الـــتـــوقـــيـــع عـــلـــى االتـــفـــاقـــيـــات 

ومـــــذكـــــرات الـــتـــفـــاهـــم ســمــو 
الــشــيــخ عــبــداهللا بــن حــمــد آل 

ثاني نائب األمير.
الشيخ  معالي  حضرها  كما 
خليفة  بن  ناصر  بن  عبداهللا 
آل ثاني رئيس مجلس الوزراء 
وزيـــــر الــداخــلــيــة وعـــــدد من 

أصحاب السعادة الوزراء.
وحـــضـــرهـــا مــــن الـــجـــانـــب 
األذربيجاني أصحاب السعادة 
أعضاء الوفد الرسمي المرافق 

لفخامة الرئيس.
وكـــــــان فـــخـــامـــة الـــرئـــيـــس 
األذربــيــجــانــي قـــد وصـــل إلــى 
ـــوان األمـــيـــري فـــي وقــت  ـــدي ال
ســـــابـــــق، حــــيــــث أقــــيــــمــــت لــه 

مراسم استقبال رسمي.
وأقـــــــــام حــــضــــرة صـــاحـــب 
حمد  بــن  تميم  الشيخ  السمو 
المفدى  الــبــالد  أمير  ثاني  آل 
لفخامة  تكريماً  غــداء؛  مأدبة 
الــــــــرئــــــــيــــــــس 
علييف  إلهام 
رئــــــــــــــيــــــــــــــس 
جــــمــــهــــوريــــة 
أذربــــيــــجــــان 
والـــــــــــــوفـــــــــــــد 
الـــــــمـــــــرافـــــــق 
بــــــالــــــديــــــوان 
األمـــــــــيـــــــــري 

أمس.
حـــــــــضـــــــــر 
عبداهللا  الشيخ  معالي  المأدبة 
ثاني  آل  خليفة  بن  ناصر  بن 
رئــيــس مجلس الــــوزراء وزيــر 
أصحاب  من  وعــدد  الداخلية 

السعادة الوزراء.
وغـــــــادر فـــخـــامـــة الــرئــيــس 
إلهام علييف رئيس جمهورية 
أذربـــيـــجـــان الـــدوحـــة، أمـــس، 
بـــعـــد زيـــــــارة رســـمـــيـــة لــلــبــالد 

استمرت يومين.
فخامته  وداع  فـــي  وكــــان 
والوفد المرافق لدى مغادرته 
سعادة  الــدولــي،  حمد  مــطــار 
ـــــن جـــاســـم  الــــشــــيــــخ أحــــمــــد ب
وزيــــر  ثـــانـــي  آل  مــحــمــد  بــــن 
وسعادة  والتجارة،  االقتصاد 
الــــســــيــــد يـــــوســـــف بــــــن حــســن 
الـــســـاعـــي ســفــيــر دولـــــة قطر 
لـــــدى أذربــــيــــجــــان، وســـعـــادة 
ييف  عــبــداهللا  توفيق  الدكتور 
سفير أذربيجان لدى الدولة.

تعديل اتفاقية 
النقل الجوي 

وتعاون في حماية 
الكائنات المهددة 

باالنقراض
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