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• سمو أمير البالد خالل لقائه مع أمير قطر بحضور سمو ولي العهد وعدد من الشيوخ واملسؤولني

سموه أقام له مأدبة إفطار بمناسبة زيارته للبالد

صاحب السمو وأمير قطر استعرضا آخر المستجدات اإلقليمية والدولية
ا�ستقبل �سمو �أمري البالد ال�شيخ �صباح
الأحمد بق�رص د�سمان ع�رص �أم�س �سمو
ال�شيخ متيم بن حمد �أم�ير قطر والوفد
املرافق ل�سموه وذلك بح�ضور �سمو ويل
العهد ال�شيخ ن��واف الأح��م��د حيث قدم
ل�سموه التهاين مبنا�سبة �شهر رم�ضان
امل��ب��ارك على اجلميع باخلري واليمن
والربكات.
هذا وقد مت خالل اللقاء تبادل الأحاديث

الودية الطيبة حول جممل الأم��ور التي
ج�سدت عمق العالقات الرا�سخة بني
البلدين وال�شعبني و�سبل تعزيز وتنمية
م�سرية التعاون الثنائي بني البلدين وذلك
على كافة الأ�صعدة مبا يخدم م�صاحلهما
امل�شرتكة كما مت ا�ستعرا�ض الق�ضايا ذات
االهتمام امل�شرتك و�آخر امل�ستجدات على
ال�ساحتني الإقليمية والدولية.
ح�رض اللقاء رئي�س جمل�س الأمة مرزوق

ال��غ��امن و�سمو ال�شيخ ج��اب��ر املبارك
رئي�س جمل�س الوزراء وكبار امل�س�ؤولني
بالدولة.
ه��ذا وق��د �أق��ام �سمو �أم�ير البالد ال�شيخ
�صباح الأحمد بق�رص د�سمان م�ساء �أم�س
م�أدبة �إفطار على �رشف �سمو ال�شيخ متيم
بن حمد �أمري قطر والوفد املرافق ل�سموه
وذلك مبنا�سبة زيارته الأخوية للبالد.
وك��ان �سمو ال�شيخ متيم بن حمد �أمري

• صاحب السمو مع سمو الشيخ متيم بن حمد

قطر والوفد املرافق ل�سموه قد و�صل �إلى
البالد ع�رص �أم�س.
وقد كان على ر�أ�س م�ستقبلي �سموه على
�أر���ض املطار �سمو �أم�ير البالد ال�شيخ
�صباح الأحمد و�سمو ويل العهد ال�شيخ
نواف الأحمد ورئي�س جمل�س الأمة مرزوق
ال��غ��امن و�سمو ال�شيخ ج��اب��ر املبارك
رئي�س جمل�س الوزراء وكبار امل�س�ؤولني
بالدولة.

• سمو ولي العهد مودعا ً سمو الشيخ متيم بن حمد

• سموه أثناء استقباله ألمير قطر

وزير خارجية باكستان :سمو األمير
القوة الدافعة الستقرار المنطقة

أهمية تبادل الخبرات بين البلدين في المجاالت األمنية

وزير الداخلية :العالقات الكويتية الباكستانية عميقة

كتب �سالمة ال�سليماين:

كتب حم�سن الهيلم:

�أكد وزير اخلارجية الباك�ستاين
�شاه حممود قري�شي �أهمية
ال��دور ال��ذي ت��ؤدي��ه الكويت
يف دع��م وتعزيز ال�سالم يف
منطقة ال�رشق الأو�سط وا�صفا
�إياها ب�أنها العب �أ�سا�سي يف
ا�ستقرارها.
و���ش��دد ق��ري�����ش��ي يف م�ؤمتر
���ص��ح��ايف ع��ق��ده �أم�����س على
هام�ش زيارته �إلى البالد على
متيز وحكمة ر�ؤية �سمو �أمري
الكويت ال�شيخ �صباح الأحمد،
الفتا �إلى �أن �سموه هو القوة
الدافعة ال�ستقرار املنطقة ملا
يتحلى به من حنكة وخربة.
وقال �إنه ت�رشف خالل زيارته
�إل��ى البالد بلقاء �سمو �أمري
البالد وتلم�س من �سموه «كل امل�ساندة لباك�ستان
وللعالقات املمتازة والرغبة ال�صادقة يف البناء
على هذه العالقات».
وردا على �س�ؤال حول موقف بالده من التطورات
يف املنطقة �شدد على موقف بالده الداعم لأمن
وا�ستقرار املنطقة من خالل العالقات املميزة مع
كل دول املنطقة والدول الإ�سالمية.

�أك��د نائب رئي�س جمل�س ال��وزراء
وزي���ر ال��داخ��ل��ي��ة ال�شيخ خالد
اجلراح عمق العالقات بني الكويت
وباك�ستان الفتا �إلى �أهمية تبادل
اخلربات واملعلومات بني البلدين
يف �شتى املجاالت وخ�صو�صا يف
املجاالت الأمنية.
جاء ذلك يف بيان �صحايف لوزارة
الداخلية خ�لال ا�ستقبال الوزير
اجلراح يف مكتبه وزير اخلارجية
الباك�ستاين �شاه حممود قري�شي
و�سفري باك�ستان لدى البالد غالم
د�ستجري والوفد املرافق.
ويف بداية اللقاء رحب ال�شيخ خالد
اجل��راح بالوفد ال�ضيف وتبادل
معهم الأحاديث الودية كما مت بحث
عدد من املو�ضوعات ذات االهتمام
امل�شرتك.
من جانبه �أ�شاد وزي��ر اخلارجية
الباك�ستاين ب�أهمية املو�ضوعات

• شاه قريشي خالل املؤمتر الصحافي

وا�ستطرد الوزير قري�شي قائال« :نحن ال نتمنى
احلرب فهذه املنطقة �شهدت الكثري من احلروب
وامل�آ�سي» ،الفتا �إلى �أن بالده �ست�ؤدي دورا يف
نزع فتيل الأزمة».
وك�شف وزير خارجية باك�ستان عن زيارة مرتقبة
لوزير الداخلية الباك�ستاين �إلى الكويت بعد
�شهر رم�ضان املبارك.

«الفتوى والتشريع» :صك البيع القضائي
للسفن مهم الستقرار التجارة البحرية
�أك��د م�ست�شار ب�����إدارة الفتوى
والت�رشيع اهمية االتفاقية وال�صك
اخلا�ص يف البيع الق�ضائي لل�سفن
كونها حت��اف��ظ على ا�ستقرار
التجارة البحرية مع حفظ حق
املالك اجلديد لل�سفينة من حجز
�سفينته يف حال قام ب�رشائها من
خالل بيع ق�ضائي يف �أي دولة
م�شاركة يف االتفاقية.
ج��اء ذل��ك يف ت�رصيح �أدل��ى به
امل�ست�شار د .مر�سال املاجدي،
عقب م�شاركته يف اجتماع جلنة
الأمم املتحدة للقانون التجاري

هذا ويرافق �سموه وفد ي�ضم كال من �سمو
ال�شيخ جا�سم بن حمد ملمثل ال�شخ�صي
للأمري وال�شيخ حممد بن عبدالرحمن
نائب رئي�س ال���وزراء وزي��ر اخلارجية
وال�شيخ خالد بن خليفة رئي�س الديوان
الأمريي وال�شيخ جوعان بن حمد �آل ثاين
وال�شيخ حممد بن حمد وال�شيخ ثاين بن
حمد.
هذا وقد غادر البالد �أم�س �سمو ال�شيخ

الدويل -الفريق العامل املعني
بالبيع الق�ضائي لل�سفن حيث
ي�ضم ال��وف��د ال��ك��وي��ت��ي اي�ضا
امل�ست�شار عبد الرحمن ال�صواع
من ادارة الفتوى والت�رشيع.
وق��ال «ل��ك��ون الكويت ت�ستعد
لت�شغيل �أح���د �أك�ب�ر املوانئ
البحرية وهو ميناء مبارك الكبري
قد يطلب منها حجز ًا على كثري من
ال�سفن وبيعها بيعا ق�ضائيا وفق
�أحكام ه��ذه االتفاقية ،ولذلك
ح�رضنا لبحث بنود االتفاقية
بحيث ال تتعار�ض مع القوانني

املعمول بها يف الكويت كون
تطبيق البيع الق�ضائي لل�سفن
ق��د ي��واج��ه م�شاكل يف تنازع
القوانني والت�رشيعات بني الدول
امل�شاركة باالتفاقية».
و�أ�ضاف املاجدي ان االجتماع
ت��ن��اول مقرتحني مقدمني من
ال��ل��ج��ن��ة ال��ب��ح��ري��ة ال��دول��ي��ة
و�سوي�رسا ب�ش�أن الأعمال التي
ميكن اال���ض��ط�لاع بها م�ستقبال
ب�ش�أن امل�سائل العابرة للحدود
فيما يت�صل بالبيع الق�ضائي
لل�سفن.

متيم والوفد املرافق ل�سموه وذلك بعد
زي��ارة �أخوية للبالد قدم فيها التهاين
ل�سمو �أمري البالد ال�شيخ �صباح الأحمد
مبنا�سبة �شهر رم�ضان املبارك.
وقد كان على ر�أ���س مودعي �سموه على
�أر�ض املطار �سمو ويل العهد ال�شيخ نواف
الأحمد ورئي�س جمل�س الأمة مرزوق الغامن
و�سمو ال�شيخ جابر املبارك رئي�س جمل�س
الوزراء وكبار امل�س�ؤولني بالدولة.

• الشيخ خالد اجلراح مستقبالً وزير خارجية باكستان

التي مت بحثها خالل اللقاء مثمنا
ال��رع��اي��ة ال��ت��ي تلقاها اجلالية
الباك�ستانية يف البالد و�أكد �أهمية

دور ال��ك��وي��ت يف �إح�ل�ال ال�سالم
باملنطقة.
ح�رض اللقاء �سفري الكويت لدى

باك�ستان ن�صار املطريي ووكيل
وزارة الداخلية الفريق ع�صام
النهام.

خليفة بن سلمان :أمير البالد يتمتع بحكمة
في التعامل مع مختلف القضايا اإلقليمية

• األمير خليفة بن سلمان مستقبالً أحمد بهبهاني

�أ�شاد رئي�س جمل�س الوزراء البحريني الأمري خليفة بن �سلمان بالدور
الذي يقوم به �سمو ال�شيخ �صباح الأحمد و�إ�سهاماته العديدة يف
خدمة االن�سانية.
كما �أ�شاد رئي�س الوزراء البحريني مببادرات �سمو امري البالد الرامية
�إلى ن�رش ال�سالم واال�ستقرار يف خمتلف �أنحاء العامل «يف ظل ما يتمتع
به �سموه من خربة طويلة وحكمة يف التعامل مع خمتلف الق�ضايا
االقليمية والدولية».
وقال الأمري خليفة خالل ا�ستقباله رئي�س حترير جريدة اخلليج
الكويتية الكاتب ال�صحايف �أحمد بهبهاين �إن عالقات الأخوة والتعاون
بني البحرين والكويت «�أعمق من �أن يعرب عنها بالكلمات حيث انها
ترتكز على جذور را�سخة وو�شائج قوية من املحبة واملودة التي
�أر�ساها الآباء والأجداد».
و�أ�ضاف�« :أننا حمظوظون بهذه العالقة فنحن �شعب واحد وما يجمع
بيننا تاريخ طويل وممتد من املحبة التي ت��زداد قوة يوما بعد
�آخر».

