ملك األردن يصل إلى الكويت اليوم في زيارة أخوية
يصل إلى البالد اليوم االثنني صاحب اجلاللة
الهاشمية امللك عبدالله الثاني بن احلسني ملك
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اململكة األردنية الهاشمية الشقيقة والوفد املرافق
جلاللته ف��ي زي���ارة أخ��وي��ة يقدم فيها التهاني
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مبناسبة شهر رمضان امل��ب��ارك ألخيه صاحب
السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد.
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سموه يستقبل ولي العهد والغامن واملبارك واملطاوعة وناصر الصباح واخلالد والقرشي و سلطان بن سعد

األمير تسلم دعوتني للمشاركة في مؤمتر القمة اإلسالمي وزيارة باكستان

 ..وسموه يستقبل وزير خارجية باكستان شاه محمود القرشي

أمير البالد يستقبل مرزوق الغامن

كما استقبل سموه نائب رئيس مجلس ال��وزراء
ووزي���ر اخلارجية الشيخ صباح اخل��ال��د ووزي��ر
اخلارجية بجمهورية باكستان اإلسالمية شاه
محمود القرشي ،حيث سلم سموه رسالة خطية من
الرئيس ع��ارف علوي رئيس جمهورية باكستان
اإلسالمية الصديقة تتعلق بالعالقات الثنائية التي
جتمع البلدين والشعبني الصديقني وسبل تعزيزها
وتنميتها في املجاالت كافة ،كما تضمنت دعوة سموه
لزيارة اجلمهورية الباكستانية اإلسالمية الصديقة.
وتسلم صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح

استقبل صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح
األحمد بقصر بيان صباح أم��س سمو ول��ي العهد
الشيخ ن��واف األح��م��د .كما استقبل سموه رئيس
مجلس األمة مرزوق الغامن.
واستقبل سموه سمو الشيخ جابر املبارك رئيس
مجلس ال��وزراء .كما استقبل سموه رئيس املجلس
األعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز ورئيس
احملكمة الدستورية املستشار يوسف املطاوعة.
واستقبل سموه النائب األول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الدفاع الشيخ ناصر صباح األحمد.

األح��م��د رس��ال��ة خطية م��ن أخ��ي��ه خ���ادم احلرمني
الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز ملك اململكة
العربية السعودية الشقيقة تضمنت دعوة سموه
للمشاركة في ال��دورة الرابعة عشرة ملؤمتر القمة
اإلسالمي واملزمع عقده في مكة املكرمة خالل الفترة
من  31مايو إلى  1يونيو .2019
وق��د ق��ام بتسليم الرسالة لسموه سفير خادم
احلرمني الشريفني لدى دول��ة الكويت سمو األمير
سلطان بن سعد بن خالد .وحضر املقابلتني وزير
شؤون الديوان األميري الشيخ علي جراح الصباح.

سمو األمير يعزي رئيس أفغانستان بضحايا هجوم «هيرات»
بعث صاحب السمو أمير البالد الشيخ
صباح األحمد ببرقية تعزية إل��ى الرئيس
م��ح��م��د اش�����رف غ��ن��ي رئ���ي���س ج��م��ه��وري��ة
أفغانستان اإلسالمية الصديقة ،أعرب فيها
سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته
بضحايا الهجوم اإلره��اب��ي ال��ذي إستهدف
سوقا في أقليم (هيرات) غربي أفغانستان
وأس���ف���ر ع���ن س��ق��وط ع���دد م���ن ال��ض��ح��اي��ا
واملصابني سائال سموه امل��ول��ى تعالى أن

يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته وأن
مين على املصابني بسرعة الشفاء والعافية،
مؤكدا سموه استنكار دولة الكويت وإدانتها
الشديدة لهذا العمل اإلج��رام��ي اآلث��م الذي
استهدف أرواح األبرياء اآلمنني ويتنافى مع
كافة الشرائع والقيم اإلنسانية.
وب��ع��ث سمو ول��ي العهد الشيخ ن��واف
األح��م��د ببرقية تعزية إل��ى الرئيس محمد
اش��رف غني رئيس جمهورية أفغانستان

اإلسالمية الصديقة ضمنها سموه خالص
تعازيه وص��ادق مواساته بضحايا الهجوم
اإلره��اب��ي ال���ذي إستهدف س��وق��ا ف��ي أقليم
(ه��ي��رات) غربي أفغانستان سائال سموه
املولى جل وعال أن يتغمد الضحايا بواسع
رحمته ومغفرته ومين على املصابني بسرعة
الشفاء والعافية.
كما بعث سمو الشيخ جابر املبارك رئيس
مجلس الوزراء ببرقية تعزية مماثلة.

األمير يتسلم رسالة خطية من خادم احلرمني الشريفني

ولي العهد يستقبل الغامن واملبارك وبعض الوزراء

صباح اخلالد يقيم مأدبة إفطار
على شرف نظيره في باكستان

الشيخ صباح اخلالد ووزير خارجية باكستان شاه محمود قريشي خالل مأدبة اإلفطار

سمو ولي العهد يستقبل سمو الشيخ جابر املبارك

استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف
األحمد بقصر بيان صباح أم��س رئيس
مجلس األمة مرزوق الغامن .كما استقبل
سمو ولي العهد سمو الشيخ جابر املبارك

 ..وسموه يستقبل الشيخ ناصر صباح األحمد

رئيس مجلس الوزراء.
واستقبل سمو ولي العهد النائب األول
لرئيس مجلس ال���وزراء ووزي��ر الدفاع
الشيخ ناصر صباح األحمد .كما استقبل

سمو ول��ي العهد رئيس مجلس ال��وزراء
ووزي��ر اخلارجية الشيخ صباح اخلالد.
واستقبل سمو ول��ي العهد نائب رئيس
مجلس ال��وزراء ووزي��ر الداخلية الشيخ

خالد اجلراح.
كما استقبل سمو ول��ي العهد نائب
رئيس مجلس ال����وزراء ووزي���ر الدولة
لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح.

أقام الشيخ صباح اخلالد نائب رئيس مجلس
ال���وزراء وزي��ر اخلارجية الكويتي أول أمس
م��أدب��ة إف��ط��ار عمل على ش��رف وزي��ر خارجية
جمهورية باكستان اإلسالمية الصديقة شاه
محمود قريشي والوفد املرافق له وذلك مبناسبة
زيارته الرسمية إلى البالد .وحضر املأدبة نائب
وزير اخلارجية خالد اجلارالله ومساعد وزير
اخلارجية لشؤون مكتب نائب رئيس مجلس
الوزراء وزير اخلارجية السفير الشيخ الدكتور

«الفتوى والتشريع» :اتفاقية صك البيع القضائي للسفن تسهم في استقرار التجارة البحرية
أك��د مستشار ب���إدارة الفتوى والتشريع
الكويتية أهمية االتفاقية والصك اخلاص في
البيع القضائي للسفن كونها حتافظ على
استقرار التجارة البحرية مع حفظ حق املالك
اجلديد للسفينة من حجز سفينته في حال قام
بشرائها من خالل بيع قضائي في أي دولة
مشاركة في االتفاقية.
ج��اء ذل��ك في تصريح أدل��ى به املستشار
الدكتور مرسال املاجدي لـ (كونا) أول أمس
السبت عقب مشاركته في اجتماع جلنة األمم
املتحدة للقانون التجاري الدولي  -الفريق

العامل املعني بالبيع القضائي للسفن حيث
يضم ال��وف��د الكويتي أيضا املستشار عبد
الرحمن الصواع من إدارة الفتوى والتشريع.
وقال« :لكون الكويت تستعد لتشغيل أحد
أكبر املوانئ البحرية وهو ميناء مبارك الكبير
ق��د يطلب منها حجز على كثير م��ن السفن
وبيعها بيعا قضائيا وفق أحكام هذه االتفاقية
ولذلك حضرنا لبحث بنود االتفاقية بحيث ال
تتعارض مع القوانني املعمول بها في الكويت
كون تطبيق البيع القضائي للسفن قد يواجه
مشاكل في تنازع القوانني والتشريعات بني

الدول املشاركة باالتفاقية».
وأض���اف امل��اج��دي أن االج��ت��م��اع تناول
مقترحني مقدمني من اللجنة البحرية الدولية
وسويسرا بشأن األعمال التي ميكن االضطالع
بها مستقبال بشأن املسائل العابرة للحدود
فيما يتصل بالبيع القضائي للسفن.
وأش��ار إل��ى أن اللجنة البحرية الدولية
كانت قد قدمت خالل دورة السابقة مقترحا
بشأن األعمال التي ممكن أن يضطلع مستقبال
بخصوص املسائل العابرة للحدود فيما
يتصل بالبيع القضائي للسفن وح��ددت

في مقترحها مشاكل معينة مرتبطة بعدم
االعتراف في دولة ما باحكام قضائية صادرة
في دولة أخرى.
وذكر املاجدي أن اللجنة البحرية الدولية
أع��رب��ت ف��ي مقترحها ع��ن أن ه��ذه املشاكل
ميكن معاجلتها بصك دولي بسيط واجرائي
بصفة عامة وأنه حتقيقا لهذه الغاية أشارت
إلى مشروع اتفاقية بشأن االعتراف بالبيع
القضائي األج��ن��ب��ي للسفن وواف��ق��ت عليه
اجلمعية العمومية للجنة البحرية الدولية
في عام . 2014

د.مرسال املاجدي

أحمد ناصر احملمد ومساعد وزي��ر اخلارجية
ل��ش��ؤون آسيا السفير علي السعيد ومساعد
وزير اخلارجية لشؤون املراسم السفير ضاري
العجران ومساعد وزير اخلارجية لشؤون مكتب
نائب وزير اخلارجية السفير أيهم العمر وسفير
دولة الكويت لدى جمهورية باكستان اإلسالمية
نصار املطيري ونائب مساعد وزير اخلارجية
لشؤون املراسم املستشار عبداحملسن الزيد وعدد
من كبار املسؤولني في وزارة اخلارجية.

