
•  الــدوحــة - قنا: عقد حضرة صاحب السمو الشيخ 
تميم بــن حمد آل ثــانــي أمــيــر الــبــالد املــفــدى وفخامة 
الــرئــيــس إلــهــام علييف رئــيــس جــمــهــوريــة أذربــيــجــان 
جلسة مباحثات رسمية بالديوان األميري قبل ظهر 
أمــــس، جـــرى خـــالل املــبــاحــثــات اســتــعــراض الــعــالقــات 
ــبـــل الــكــفــيــلــة بــدعــمــهــا  الــثــنــائــيــة بــــني الـــبـــلـــديـــن والـــسـ

وتطويرها في كافة املجاالت.
كما تــم بحث عــدد مــن القضايا اإلقليمية والــدولــيــة، 
الـــتـــي تــهــم الــبــلــديــن وخـــاصـــة تـــطـــورات األحــــــداث في 
ــر املــفــدى  ــيـ املــنــطــقــة.وعــقــب الــجــلــســة شــهــد ســمــو األمـ
وفــخــامــة رئـــيـــس أذربـــيـــجـــان الــتــوقــيــع عــلــى عــــدد من 

االتفاقيات ومذكرات التفاهم بني البلدين.
فقد تم التوقيع على مذكرة تفاهم في مجال الثقافة، 
ومذكرة تفاهم في مجالي الشباب والرياضة، ومذكرة 
تفاهم للتعاون بني إدارة املوانئ بدولة قطر وشركة 
ــدولـــي فـــي جــمــهــوريــة أذربـــيـــجـــان،  املــيــنــاء الــبــحــري الـ
ومـــذكـــرة تــفــاهــم بــني الــهــيــئــة الــعــامــة لــلــطــيــران املــدنــي 
املــدنــي فــي جمهورية  بــدولــة قطر ومصلحة الطيران 
أذربيجان، وبرتوكول بتعديل اتفاقية النقل الجوي 
بني البلدين، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال حماية 
الكائنات الفطرية املهددة باالنقراض وصيانة بيئتها 
الطبيعية بني حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية 

أذربيجان.
حضر املباحثات ومــراســم التوقيع على االتفاقيات 
ومــــذكــــرات الــتــفــاهــم ســمــو الــشــيــخ عــبــدالــلــه بـــن حمد 
آل ثــانــي نــائــب األمـــيـــر، كــمــا حــضــرهــا مــعــالــي الشيخ 
عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس 
ــوزراء وزيـــر الداخلية وعـــدد مــن أصــحــاب السعادة  الــ

الوزراء.
وحضرها من الجانب األذربيجاني أصحاب السعادة 

أعضاء الوفد الرسمي املرافق لفخامة الرئيس.
وكــــان فــخــامــة الــرئــيــس األذربـــيـــجـــانـــي قـــد وصـــل إلــى 
ــيـــري فـــي وقـــت ســـابـــق، حــيــث أقــيــمــت له  الـــديـــوان األمـ

مراسم استقبال رسمي. 

سموه والرئيس إلهام علييف شهدا التوقيع على اتفاقيات ومذكرات تفاهم 

صاحب السمو يبحث مع رئيس أذربيجان العالقات 
والتطورات باملنطقة
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 � مذكرة تفاهم للتعاون في مجال حماية الكائنات الفطرية املهددة باالنقراض 
� بروتوكول بتعديل اتفاقية النقل الجوي بني البلدين

� مذكرات تفاهم للتعاون في مجاالت الثقافة والشباب والرياضة والطيران املدني  
� مذكرة تفاهم للتعاون بني إدارة املوانئ في قطر وشركة امليناء البحري الدولي في أذربيجان 
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•  الدوحة - قنا: أقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البالد املفدى مأدبة غداء تكريمًا لفخامة 
الرئيس إلهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان والوفد املرافق بالديوان األميري أمس.

حضر املأدبة معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وعدد من أصحاب 
السعادة الوزراء. 

 صاحب السمو يقيم مأدبة غداء 
لرئيس أذربيجان 
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 • الدوحة - قنا: غادر فخامة الرئيس إلهام علييف رئيس 
ــة أمـــس بــعــد زيـــــارة رسمية  جــمــهــوريــة أذربـــيـــجـــان الـــدوحـ

للبالد استمرت يومني.
وكان في وداع فخامته والوفد املرافق لدى مغادرته مطار 
حمد الدولي، سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل 
ثاني وزير االقتصاد والتجارة، وسعادة السيد يوسف بن 
لــدى أذربيجان، وسعادة  حسن الساعي سفير دولــة قطر 
الدكتور توفيق عبدالله ييف سفير أذربيجان لدى الدولة. 

 رئيس أذربيجان يغادر الدوحة 


