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البحرين :اللجنة الوطنية لحظر األسلحة الكيميائية تعقد اجتماعها الرابع
عقدت اللجنة الوطنية حلظر ا�ستحداث و�إنتاج
وا�ستعمال وتخزين الأ�سلحة الكيميائية وتدمري
تلك الأ�سلحة اجتماعها الرابع بالديوان العام
ل��وزارة اخلارجية وذل��ك برئا�سة د .ال�شيخة
رنا بنت عي�سى بن دعيج �آل خليفة وكيل وزارة
اخلارجية ،ومب�شاركة �أع�ضاء اللجنة املمثلني
عن الوزارات واجلهات احلكومية ذات ال�صلة.
ويف بداية االجتماع بحثت اللجنة املو�ضوعات
املدرجة على جدول الأعمال ،واطلعت على نتائج
امل�شاركة يف امل�ؤمتر العام للوكالة الدولية
للطاقة الذرية يف دورته الثانية وال�ستني والذي
عقد يف فيينا خالل الفرتة من � 21-17سبتمرب
 ،2018كما وا�ستعر�ضت نتائج ور�شة العمل
التي مت تنظيمها يف مملكة البحرين خالل الفرتة
� 10-9أكتوبر  ،2018بالتعاون مع جلنة الأمم
املتحدة املن�ش�أة مبوجب ق��رار جمل�س الأمن
رقم  »2004«1540املعني بعدم انت�شار �أ�سلحة
الدمار ال�شامل ،وذلك مب�شاركة �أع�ضاء اللجنة
وممثلني عن كافة الوزارات واجلهات احلكومية

ذات ال�صلة.
جدير بالذكر �أن اللجنة الأممية قد �أ�شادت بدعوة
اململكة لعقد هذه الور�شة والتي تهدف للتعرف
على �آلية عملها وامل�ساعدة يف حتديد االحتياجات
الالزمة لتنفيذ قرار جمل�س الأمن �آنف الذكر على
الوجه الأمثل وهو ما ي�ؤكد حر�ص اململكة ممثلة
باللجنة الوطنية على تعزيز التعاون القائم مع
املنظمات الدولية.
ومن جانبها �أك��دت وكيل وزارة اخلارجية على
�أهمية العمل بخطة العمل الوطنية للجنة وحتقيق
مقا�صدها ،ومتابعة اخلطوات الالزمة لتحقيق
�أه��داف التنمية امل�ستدامة متا�شي ًا مع الر�ؤية
االقت�صادية للمملكة .2030
ويف هذا الإط��ار مت ا�ستعرا�ض التعاون القائم
بني اللجنة الوطنية وبرنامج ترويج اال�ستثمار
يف منظمة الأم��م املتحدة للتنمية ال�صناعية
«اليونيدو» يف جمال الكيمياء اخل�رضاء ،حيث
قدم د .ها�شم ح�سني رئي�س الربنامج مبملكة
البحرين الورقة املفاهيمية املت�ضمنة لتفا�صيل

مبادرة التعاون بني اجلانبني والتي تتلخ�ص
يف احلد من التلوث والأخطار املرتبطة باملواد
واملنتجات الكيميائية �أو التقليل منها ،اجلدير
بالذكر �أن��ه �سوف يتم تنفيذ ه��ذا الربنامج
بال�رشاكة مع عدد من اجلهات املعنية باململكة
وخارجها ،الأم��ر ال��ذي �سي�ساهم بجعل مملكة
البحرين منوذج ًا يحتذى به من قبل دول العامل
ومثا ًال حي ًا يف �إطار �أف�ضل املمار�سات امل�ستمدة
من عمل الوكاالت التابعة للأمم املتحدة ،خدمةً
للأولويات الوطنية للمملكة .كما �أ�شارت �سعادة
د .ال�شيخة رنا بنت عي�سى بن دعيج �آل خليفة
�إلى �أن هذا التعاون يهدف �إلى تبادل اخلربات
واال�ستفادة من خربات املنظمات الدولية وذلك
يف �سياق عالقة التعاون املتميزة بني مملكة
البحرين وتلك املنظمات .ه��ذا وا�ستعر�ضت
�سعادة د .ال�شيخة رنا بنت عي�سى بن دعيج �آل
خليفة اخلطط التي تعمل اللجنة على تنفيذها
خالل الفرتة املقبلة.

وزير الدفاع البريطاني يزور سلطنة عمان ...غداً

وزيرة شؤون التعاون الدولي زارت
قوة الواجب اإلماراتية في عدن
زارت رمي بنت �إبراهيم الها�شمي
وزي����رة دول���ة ل�����ش ��ؤون التعاون
الدويل قوة الواجب التابعة للقوات
امل�سلحة الإماراتية العاملة �ضمن
التحالف العربي وذلك يف العا�صمة
امل�ؤقتة عدن.
ونقلت للقوة حتيات �سمو ال�شيخ
خليفة ب��ن زاي��د �آل نهيان رئي�س
الدولة و�أثنت على الروح املعنوية
العالية جلنودنا البوا�سل و�إ�رصارهم
وعزمهم على موا�صلة الدفاع عن
احلق والواجب والذود عن ال�شقيق
ون�رصة املظلوم مهما تطلب ذلك
من جهود وت�ضحيات معاهدين الله
ع��ز وج��ل وال��ق��ي��ادة احلكيمة على
موا�صلة طريق العز والن�رص بعزمية
وثبات ومبواقف م�رشفة يف ميادين
البذل والعطاء ،م�شيدة باجلاهزية
العالية والتنظيم املتميز والتدريب
املحرتف والتفوق الع�سكري الذي
ي�رضب به املثل.
ويف خ��ت��ام ال��زي��ارة �أع��رب��ت عن
ت��ق��دي��ره��ا ال��ك��ب�ير ل��ك��ل اجلهود
والت�ضحيات امل��ب��ذول��ة لن�رصة
ق�ضايا ال��وط��ن و دع���م ال�شعب
اليمني ال�شقيق ولتنعم �شعوب
املنطقة بالأمن والأمان.
كما التقت مع فريق الهالل االحمر
الإم���ارات���ي و�أ����ش���ادت بتوجيهات

• رمي الهاشمي مع سالم خليفة

ومتابعة �سمو ال�شيخ حمدان بن
زاي��د �آل نهيان ممثل احل��اك��م يف
منطقة الظفرة رئي�س هيئة الهالل
االحمر االماراتي لتوفري امل�ساعدات
لال�شقاء اليمنيني وتوفري الدعم
وامل�ساعدات االن�سانية للمحتاجني
يف املناطق اليمنية وال��ذي كان
لها بالغ الأثر يف حت�سني اخلدمات
وال��و���ض��ع االن�����س��اين يف املناطق
املحررة.

ح�رض اللقاء �سامل خليفة الغفلي
�سفري الدولة ل��دى اجلمهورية
اليمنية و�سلطان ال�شام�سي
م�ساعد وزير اخلارجية والتعاون
الدويل ل�ش�ؤون التنمية الدولية
و�سعيد الكعبي مدير العمليات
الإن�سانية لدولة الإم���ارات يف
اليمن وفهد الكعبي مدير مكتب
وزيرة الدولة ل�ش�ؤون التعاون
الدويل.

يثمن دور اإلمارات
البرلمان األوروبي
ّ
اإلنساني في اليمن

�أ�شاد الربملان الأوروبي باملبادرات
الإن�سانية والتنموية التي ت�ضطلع
بها دولة الإمارات حاليا يف اليمن
م�ؤكدا �أن الهالل الأحمر الإماراتي
يعد من املنظمات الإن�سانية الفاعلة
وامل�ؤثرة يف املنطقة.
و�أك���د حيوية الأن�شطة والربامج
الإغ��اث��ي��ة وامل�����ش��اري��ع التنموية
التي تنفذها هيئة الهالل الأحمر
الإماراتية على ال�ساحة اليمنية التي
ت�شهد حتديات �إن�سانية كبرية.
ج��اء ذل��ك خ�لال ا�ستقبال الدكتور
حممد عتيق الفالحي الأم�ين العام
للهالل الأحمر مبقر الهيئة مي�شال
اليو م��اري رئي�سة جلنة اجلزيرة
العربية يف ال�برمل��ان الأوروب���ي
والوفد املرافق لها.
و�أع��رب��ت مي�شال م��اري عن تقدير
الربملان الأوروب���ي للجهود التي

تقوم بها دول��ة الإم���ارات لتخفيف
املعاناة وحت�سني حياة املت�أثرين
من الأحداث يف عدد من املحافظات
اليمنية وقالت «�إنها تتابع بتقدير
و�إعجاب �شديدين وبحكم من�صبها
حتركات الهالل الأحمر الإماراتي
امليدانية على ال�ساحة اليمنية
وم��واك��ب��ت��ه��ا ل��ل��و���ض��ع الإن�����س��اين
والتعامل معه مب�س�ؤولية وكفاءة
عالية».
ونقلت امل�س�ؤولة الأوروبية رغبة
الربملان الأورب��ي يف التعاون مع
الهيئة لإي�����ص��ال امل��ع��ون��ات التي
تخ�ص�صها امل��ن��ظ��م��ات التابعة
للربملان باعتبار �أن الهيئة لها
خربة كبرية يف العمل واحلركة على
ال�ساحة اليمنية.
وت��ط��رق��ت ال��ى جم���االت التن�سيق
امليداين بني اجلانبني و�إمكانية

• جانب من االجتماع

تعزيز ال����شراك��ة وال��ع��م��ل �سويا
ملجابهة التحديات الكثرية التي
تواجه ال�شعب اليمني.
ومت االتفاق على �رضورة تفعيل �آليات
التعاون وتبادل الأفكار واملعلومات
بني الهيئة وجلنة اجلزيرة العربية
يف ال�برمل��ان الأورب����ي مب��ا يحقق
ت��ط��ل��ع��ات اجل��ان��ب�ين يف �إي�صال
امل�ساعدات للمت�رضرين بال�رسعة
املطلوبة وت��ف��ادي االزدواج��ي��ة يف
ت��وزي��ع امل����ؤن وامل���واد الإغاثية
وتو�سيع نطاق العمل لي�شمل عددا
من املحافظات اليمنية.
كما ت��ط��رق اللقاء ال��ى التعاون
امل��ي��داين ب�ين اجل��ان��ب�ين يف عدد
من ال�ساحات الأخ��رى خا�صة تلك
التي ت�ست�ضيف �أع���دادا كبرية من
الالجئني ال�سوريني كالأردن ولبنان
واليونان.

زار عدد من �أع�ضاء جمل�س الإدارة
واجل��ه��از التنفيذي لغرفة جتارة
و�صناعة عمان وع��دد م��ن من�سقي
القطاعات باللجنة الوطنية للدفاع
امل���دين م��واق��ع ق��ي��ادات التمرين
امل�شرتك «ال�سيف ال�رسيع/ »3الذي
نفذته قوات ال�سلطان امل�سلحة وباقي
اجلهات الع�سكرية والأمنية الأخرى
وامل ��ؤ���س�����س��ات امل��دن��ي��ة بالدولة
مب�شاركة القوات امل�سلحة امللكية
الربيطانية.
وكان يف ا�ستقبالهم �أثناء و�صولهم
مواقع ق��ي��ادات التمرين مبع�سكر
املرتفعة ال��ف��ري��ق ال��رك��ن �أحمد
ال��ن��ب��ه��اين رئ��ي�����س �أرك�����ان ق��وات
ال�سلطان امل�سلحة «مدير التمرين»
واللواء الركن مطر البلو�شي قائد
اجلي�ش ال�سلطاين العماين «قائد
ال���ق���وات امل�����ش�ترك��ة امل���وح���دة»
واللواء الركن طيار مطر العبيداين
قائد �سالح اجلو ال�سلطاين العماين
«رئي�س �سيطرة التمرين» وعدد من
كبار ال�ضباط.
ويف بداية ال��زي��ارة ا�ستمعوا �إلى
�إيجاز عن التمرين يف كل من �سيطرة
ال��ت��م��ري��ن ،وال��ق��ي��ادة امل�شرتكة
وتناول مراحل التخطيط ،و�أحداث
التمرين الرئي�سية التي مت تنفيذها،
وامل��راح��ل القادمة من فعالياته،
والقطاعات احلكومية امل�شاركة
على جميع امل�ستويات اال�سرتاتيجية
والعملياتية والتعبوية ،والأهداف
الوطنية املخطط لتحقيقها وفقا
ل�����س��ي��ن��اري��و ال��ت��م��ري��ن وم��راح��ل��ه
املختلفة ،و�أه��م��ي��ة ه��ذا التمرين
بكافة مراحله ومبختلف م�ستوياته
و�صوال �إلى حتقيق الغاية الوطنية
من �إقامته ،ومبا يحقق االن�سجام
والتفاعل التام بني كافة القطاعات
امل�شاركة .كما قاموا بزيارة �إلى مقر
املركز الإعالمي ،حيث �شاهدوا خالل

ال��زي��ارة مكونات املركز و�أق�سامه
الإعالمية ،وم��ا يقوم به من �أدوار
�إعالمية ،وما مت توفريه من �أجهزة فنية
تخدم عمل الأطقم الإعالمية لتغطية
وتوثيق �أحداث التمرين ،وا�ستمعوا
�إل��ى �رشح عن كيفية تفعيل اخلطط
الإعالمية عرب خمتلف و�سائل الإعالم
املرئية وامل��ق��روءة ،وامل�سموعة،
والإلكرتونية ،كما اطلعوا على مناذج
متعددة من املنتجات الإعالمية التي
مت �إجنازها خالل فرتة التمرين.
ومبنا�سبة هذه الزيارة �أجرى املركز
الإعالمي للتمرين عدة لقاءات ،حيث
حتدث عو�ض ال�سديري مدير دائرة
ال�صيانة ب��وزارة النقل واالت�صاالت
من�سق ق��ط��اع ال��ط��رق ق��ائ�لا« :نحن
كقطاع للخدمات الأ�سا�سية باملنظومة
الوطنية للدفاع امل��دين ك��ان لنا
تواجد م�ستمر يف املركز التنفيذي

• من فعاليات «السيف السريع »3 -

من �أج��ل م�شاركة جميع القطاعات
الأخ��رى وقطاع اخلدمات الأ�سا�سية
وذل��ك م��ن �أج��ل �ضمان ا�ستمرارية
اخل��دم��ات الأ���س��ا���س��ي��ة خ�ل�ال فرتة
التمرينني ،وبعدها يبد�أ العمل على
�إع��ادة الأو���ض��اع �إل��ى ما كانت عليه
وت�أهيل اخلدمات الأ�سا�سية ،ولقد
�أك�سبنا التمرين اخلربة حول قيا�س
مدى اجلاهزية واال�ستعداد يف تو�صيل
اخلدمات الأ�سا�سية ول�ضمان وا�ستمرار
ودميومة تلك اخلدمات».
وعرب د�.سامل اجلنيبي نائب رئي�س
جمل�س الإدارة لل�ش�ؤون االقت�صادية
وال��ف��روع بغرفة جت���ارة و�صناعة
عمان قائال« :من خالل زيارتنا ملقر
قيادة متريني «ال�شموخ »2و«ال�سيف
ال�رسيع »3ك���ان التنظيم رائعا
ٍ
عال وكان
واال�ستعداد على م�ستوى
كذلك مو�سعا يف جوانبه املختلفة،

قطر :تطوير التعاون مع نيبال في شتى المجاالت
عقد �سمو ال�شيخ متيم بن حمد �أمري قطر  ،جل�سة
مباحثات ر�سمية بالديوان الأمريي ،مع الرئي�سة بيديا
ديفي بهانداري رئي�سة جمهورية نيبال الدميقراطية
االحت��ادي��ة .ويف بداية اجلل�سة رح��ب �سمو الأمري
الرئي�سة ال�ضيفة والوفد املرافق ..م�شريا �إلى �أهمية
هذه الزيارة التي من �ش�أنها تنمية وتطوير التعاون
بني البلدين ال�صديقني يف �شتى املجاالت ،مبا يخدم
م�صلحة�شعبيهما.
من جانبها� ،أعربت الرئي�سة بهانداري عن �شكرها
لل�شيخ متيم على دعوته لها لزيارة دولة قطر ،م�ؤكدة

ثقتها ب�أنها �ست�سهم يف دفع عالقات ال�صداقة والتعاون
بني نيبال وقطر �إلى �آفاق �أرحب.
ومت خالل اجلل�سة بحث ال�سبل الكفيلة بتعزيز وتطوير
العالقات الثنائية بني البلدين يف خمتلف املجاالت،
وخا�صة يف جماالت اال�ستثمار ،والتعليم ،والزراعة
والأمن الغذائي وتبادل اخلربات ،ال�سيما و�أن دولة قطر
ت�ست�ضيف عددا كبريا من الأيدي العاملة النيبالية.
وق��د �أ���ش��ادت الرئي�سة خ�لال املباحثات باجلهود
احلثيثة التي تبذلها قطر حلماية حقوق العمالة
الوافدة يف دولة قطر ومن �ضمنها العمالة النيبالية

اعالن عن بيع حصة في عقار بالمزاد العلني
تعلن �إدارة الكتاب باملحكمة الكلية عن بيع ح�صة بن�سبة
 %14.583م�شاع ًا من م�ساحة 301م 2يف العقار املو�صوفة
فيما يلي باملزاد العلني ،وذلك يوم الأربعاء 2018/11/28
 قاعة  48بالدور الثاين بق�رص العدل ال�ساعة التا�سعة�صباحا  -وذلك تنفيذ ًا حلكم املحكمة ال�صادر يف الدعويني
رقمي  2015/124بيوع.2/
املرفوعة من:
 -1عبدالعزيز عبدالله مطلق املطريي
�ضد:
� -1أمنة ابراهيم عبداملح�سن اخلمي�س
 -2عبداملح�سن ابراهيم عبداملح�سن اخلمي�س
 -3حنان ابراهيم عبداملح�سن اخلمي�س
 -4لطيفة ابراهيم عبداملح�سن اخلمي�س
 -5ر�شا ابراهيم عبداملح�سن اخلمي�س
� -6صباح عبدالرحمن حممد عبدالرحمن
ويف الدعوى رقم 2016/126 :بيوع2/
املرفوعة من :عبدالعزيز عبدالله مطلق املطريي
�ضد:
� -1أمنة ابراهيم عبداملح�سن اخلمي�س
 -2عبداملح�سن ابراهيم عبداملح�سن اخلمي�س
 -3حنان ابراهيم عبداملح�سن اخلمي�س
 -4لطيفة ابراهيم عبداملح�سن اخلمي�س
 -5ر�شا ابراهيم عبداملح�سن اخلمي�س
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املرفوعة من :عبدالعزيز عبدالله مطلق املطريي
�ضد:
� -1أمنة ابراهيم عبداملح�سن اخلمي�س
 -2حنان ابراهيم عبداملح�سن اخلمي�س
 -3عبداملح�سن ابراهيم اخلمي�س

وكانت امل�شاركة واال�ستعداد من قبل
غرفة جتارة و�صناعة عمان ورجال
الأع��م��ال يف ه��ذا التمرين من خالل
توفري املواد التموينية واملعدات،
وبعد مرحلة العمليات الع�سكرية
هنالك جتاوب من جميع القطاعات
التي تخدم التمرين وغرفة جتارة
و�صناعة عمان �رشيك فاعل يف مثل
هذه الأحداث».
يتزامن ذل��ك مع و�صول البالد يوم
اجلمعة جافني ويليام�سون وزير
الدفاع الربيطاين يف زي��ارة ر�سمية
لل�سلطنة ت�ستغرق عدة �أي��ام يلتقي
خاللها ب��در البو�سعيدي الوزير
امل�س�ؤول عن �ش�ؤون الدفاع.
ويعقد اجلانبان جل�سة مباحثات
ر�سمية تتناول عددا من املو�ضوعات
ذات االهتمام امل�شرتك بني وزارتي
الدفاع يف البلدين.

 -4لطيفة ابراهيم عبداملح�سن اخلمي�س
 -5ر�شا ابراهيم عبداملح�سن اخلمي�س
� -6صباح عبدالرحمن حممد عبدالرحمن
�أو ًال� :أو�صاف احل�صة يف العقار ح�صة بن�سبة  %14.583م�شاع ًا
من م�ساحة  301م 2من العقار الكائن يف منطقة الفردو�س ق�سيمة
 415من املخطط رقم م 36874 /قطعة رقم  2وم�ساحته  301م2
وهو عبارة عن بيت حكومي �سكن خا�ص.
العقار مو�ضوع النزاع يطل على �شارعني فرعيني بطن وظهر
و�ساحة جانبية وله جار واحد وله  3مداخل .العقار مكون
من دورين واجهة طابوق جريي وتكييف �شباك.
ثاني ًا� :رشوط املزاد:
�أو ًال :يبد�أ املزاد بالثمن الأ�سا�سي وقدره  12.031.25دينار
كويتي «اثنا ع�رش �ألف وواحد وثالثون دينار ًا و 250فل�س ًا
للح�صة املعرو�ضة للبيع» وي�شرتط للم�شاركة يف املزاد
�سداد خم�س ذلك الثمن على االقل مبوجب �شيك م�صدق من
البنك امل�سحوب عليه �أو مبوجب خطاب �ضمان من �أحد
البنوك ل�صالح ادارة التنفيذ بوزارة العدل.
ثاني ًا :يجب على من يعتمد القا�ضي عطاءه �أن يودع حال
انعقاد جل�سة البيع كامل الثمن الذي اعتمد وامل�رصوفات
ور�سوم الت�سجيل.
ثالث ًا :ف�إن مل يودع من اعتمد عطا�ؤه الثمن كام ًال وجب عليه
�إيداع خم�س الثمن على الأقل و�إال �أعيدت املزايدة على ذمته يف
نف�س اجلل�سة على �أ�سا�س الثمن الذي كان قد ر�سا به البيع.
رابع ًا :يف حالة �إيداع من اعتمد عطا�ؤه خم�س الثمن على الأقل
ي�ؤجل البيع مع زيادة الع�رش.
خام�س ًا� :إذا �أودع املزايد الثمن يف اجلل�سة التالية حكم بر�سو
املزاد عليه اال �إذا تقدم يف هذه اجلل�سة من يقبل ال�رشاء مع زيادة
الع�رش م�صحوب ًا ب�إيداع كامل ثمن املزاد ،ففي هذه احلالة تعاد
املزايدة يف نف�س اجلل�سة على �أ�سا�س هذا الثمن.
�ساد�س ًا� :إذا مل يقم املزايد الأول ب�إيداع الثمن كام ًال يف اجلل�سة

التالية ومل يتقدم �أحد للزيادة بالع�رش تعاد املزايدة فور ًا
على ذمته على �أ�سا�س الثمن الذي كان قد ر�سا به عليه يف
اجلل�سة ال�سابقة وال يعتد يف هذه اجلل�سة ب�أي عطاء غري
م�صحوب ب�إيداع كامل قيمته .ويلزم املزايد املتخلف مبا
ينق�ص من ثمن العقار.
�سابع ًا :يتحمل الرا�سي عليه املزاد يف جميع احلاالت ر�سوم
نقل وت�سجيل امللكية وم�رصوفات �إجراءات التنفيذ ومقدارها
 200دينار و�أتعاب املحاماة واخلربة وم�صاريف االعالن
والن�رش عن البيع يف ال�صحف اليومية.
ثامن ًا :ين�رش هذا الإعالن تطبيق ًا للقانون وبطلب املبا�رشين
الج��راءات البيع وعلى م�س�ؤوليتهم دون �أن تتحمل ادارة
الكتاب باملحكمة الكلية �أية م�س�ؤولية.
تا�سع ًا :يقر الرا�سي عليه املزاد انه عاين العقار معاينة
نافية للجهالة.
تنبيه:
 -1ين�رش هذا الإع�لان عن البيع باجلريدة الر�سمية طبق ًا
للمادة  266من قانون املرافعات.
 -2حكم ر�سو املزاد قابل لال�ستئناف خالل �سبعة �أيام من تاريخ
النطق باحلكم طبق ًا للمادة  277من قانون املرافعات.
 -3تن�ص الفقرة الأخرية من املادة  276من قانون املرافعات
على انه «اذا كان من نزعت ملكيته �ساكن ًا يف العقار بقي فيه
كم�ست�أجر بقوة القانون ويلتزم الرا�سي عليه املزاد بتحرير
عقد �إيجار ل�صاحله ب�أجرة املثل».
ملحوظة هامة:
يحظر على جميع ال�رشكات وامل�ؤ�س�سات الفردية امل�شاركة
يف امل��زاد على الق�سائم �أو البيوت املخ�ص�صة لأغرا�ض
ال�سكن اخلا�ص عم ًال ب�أحكام املادة  230من قانون ال�رشكات
التجارية امل�ضافة بالقانون رقم  9ل�سنة .2008
امل�ست�شار
رئي�س املحكمة الكلية

منوهة بالت�رشيعات والإجراءات التي اتخذتها قطر يف
هذا الإطار.كما تناولت املباحثات عددا من الق�ضايا
ذات االهتمام امل�شرتك.
وعقب اجلل�سة �شهد �سمو �أمري البالد ورئي�سة نيبال،
التوقيع على اتفاقية ومذكرة تفاهم بني حكومتي
البلدين ،حيث مت التوقيع على اتفاقية حول �إلغاء
الت�أ�شرية حلاملي ج���وازات ال�سفر الدبلوما�سية
واخلا�صة والر�سمية ،ومذكرة تفاهم يف جمال الزراعة
والأم��ن الغذائي تهدف الى دعم التنمية الزراعية
والتعاون بني البلدين.

