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»وجهة القدر« كتاب توثيقي 
للعالقات الكويتية ـ الهندية

عبدالرحمن العتيقي مشاركا في احتفاالت السنغال

سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد مستقبال الشيخ جابر اخلالد وروضان الروضان 

سمو رئيس الوزراء ونظيره األلباني أثناء توقيع مذكرة التفاهم بشأن اخلدمات اجلوية بني البلدين

الرئيس عبداهلل واد خالل االحتفال بالعيد الوطني

صاحب السمو األمير مستقبال الرئيس جاسم اخلرافي والنواب املشاركني في مؤمتر بانكوك

سموه استقبل وزيري خارجية إثيوبيا وسوازيالند

األمير هنأ رئيس السنغال بالعيد الوطني
والتقى ولي العهد والخرافي وناصر المحمد ونوابًا

استقبل صاحب السمو االمير الشيخ صباح االحمد بقصر السيف 
صباح امس سمو ولي العهد الشيخ نواف االحمد، كما استقبل سموه 
رئيس مجلس االمة جاسم اخلرافي، كما استقبل سموه امس رئيس 

مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد.
واستقبل صاحب السمو االمير بقصر السيف صباح امس رئيس 
مجلس االمة جاسم اخلرافي يرافقه وفد الشعبة البرملانية الكويتية 
املش���ارك في املؤمتر 122 لالحتاد البرملان���ي الدولي والذي عقد في 

العاصمة بانكوك مبملكة تايالند مؤخرا.
واستقبل صاحب السمو االمير الشيخ صباح االحمد بقصر السيف 
ظهر امس وزير خارجية اجلمهورية االثيوبية الفيدرالية الدميوقراطية 
الصديقة سيوم ميسفني حيث سلم لسموه رسالة خطية من الرئيس 
جيرما ولد جيورجس رئي���س وزراء جمهورية اثيوبيا الفيدرالية 
الدميوقراطية الصديقة تتعلق بالعالقات الثنائية التي تربط البلدين 

والشعبني الصديقني والقضايا ذات االهتمام املشترك.
كما استقبل سموه وزير خارجية مملكة سوازيالند لوتفو دالميني 

والوفد املرافق وذلك مبناسبة زيارته للبالد.
حضر املقابلتني نائ���ب رئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية 
الش���يخ د.محمد الصباح ووزير ش���ؤون الديوان االميري باالنابة 
الشيخ علي اجلراح واملستشار بديوان سمو رئيس مجلس الوزراء 

الشيخ د.سالم اجلابر.
هذا وبعث صاحب السمو االمير الشيخ صباح االحمد ببرقية تهنئة 
الى الرئيس عبداهلل واد رئيس جمهورية الس���نغال الصديقة عبر 
فيها عن خالص تهانيه مبناسبة العيد الوطني جلمهورية السنغال 

متمنيا سموه لفخامته موفور الصحة ودوام العافية.
كما بعث س���مو ولي العهد الش���يخ نواف االحمد وسمو رئيس 

مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد ببرقيتي تهنئة مماثلتني.

 ممثل صاحب السمو
حضر احتفاالت السنغال 

بذكرى االستقالل
قام ممثل صاحب السمو األمي��ر الشيخ 
صب�اح األحمد املستش���ار مبكتب س���موه 
عبدالرحمن العتيق���ي بحضور االحتفاالت 
التي أقيمت في جمهورية السنغال الصديقة 
مبناس���بة مرور 50 عاما على االس���تقالل 
واملش����اركة في افتتاح النص���ب التذكاري 

لنهضة أفريقيا.

ولي العهد استقبل الخرافي وناصر المحمد والخالد والروضان والشطي
استقبل سمو ولي العهد الش��يخ 
ف���ي ديوانه بقصر  نواف األحمد 
السيف صباح امس رئيس مجلس 

االمة جاسم اخلرافي.
كما اس���تقبل س���موه رئيس 
مجلس الوزراء سمو الشيخ ناصر 

احملمد.
واستقبل س������مو ول��ي العهد 
وزير الداخلية الشيخ جابر اخلالد 
ووزي���ر الدولة لش���ؤون مجلس 
الروضان، كما  الوزراء روض���ان 
استقبل سموه املستشار بديوان 
س���مو رئي���س مجلس ال���وزراء 

اسماعيل الشطي.

الكويت وألبانيا وّقعتا اتفاقية تجنب االزدواج الضريبي وبرنامج »التعاون السياحي«
كونا: غ���ادر رئي���س وزراء 
ألباني���ا الصديق���ة  جمهوري���ة 
البروفيس���ور د.صالح بريش���ا 
والوفد املرافق له بعد زيارة رسمية 
للبالد استغرقت يومني بدعوة من 
سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
ناصر احملمد. وكان سمو رئيس 
مجل���س الوزراء الش���يخ ناصر 
احملمد عقد في ديوان أس���رة آل 
الصباح بقصر بيان مساء امس 
جلسة مباحثات رسمية مع رئيس 
وزراء جمهورية ألبانيا الصديقة 

د.صالح بريشا.
وعقب املباحثات مت االحتفال 

بالتوقيع على:
1- اتفاقية بني الكويت وألبانيا 
بشأن جتنب االزدواج الضريبي 
املالي فيما يتعلق  التهرب  ومنع 
بالضرائب على الدخل وعلى رأس 
املال وقعها عن حكومة الكويت وزير 
املالية مصطفى الشمالي ووقعها 
عن مجلس وزراء جمهورية ألبانيا 

وزير املالية رضوان بودا.
2 - البرنامج التنفيذي التفاقية 
الكويت  الس����ياحي بني  التعاون 
وألبانيا لألعوام 2012-2011-2010 

سموه املستشار بالديوان االميري 
محمد عبداهلل ابواحلسن يرافقه 
وزير خارجية جمهورية اثيوبيا 
الدميوقراطية سيوم  الفيدرالية 
ميس����فن والوفد املرافق له حيث 
نقل لس����موه رس����الة خطية من 
رئي����س وزراء جمهورية اثيوبيا 
الدميوقراطية مليس  الفيدرالية 
زيناوي تتناول العالقات الثنائية 
بني البلدين وس����بل تعزيزها في 

شتى املجاالت.

األشغال العامة والنقل واالتصاالت 
سوكول أولداشي.

م����ن جهة اخ����رى، اس����تقبل 
ال����وزراء  س����مو رئيس مجلس 
الش����يخ ناصر احملم����د في قصر 
الس����يف امس املستشار بديوان 
ال����وزراء  س����مو رئيس مجلس 
الشيخ د.س����الم اجلابر ويرافقه 
وزير خارجية مملكة سوازيالند 
لوتفو دالميني والوفد املرافق له 
مبناسبة زيارته للبالد. كما استقبل 

وقعها عن حكومة الكويت وزير 
التجارة والصناعة أحمد الهارون 
ووقعها عن مجلس وزراء حكومة 
ألبانيا وزير األشغال العامة والنقل 

واالتصاالت سوكول أولداشي.
3 - مذكرة تفاهم بشأن اخلدمات 
اجلوية بني الكويت وألبانيا وقعها 
عن حكومة الكويت وزير املواصالت 
ووزير الدولة لشؤون مجلس األمة 
د.محم����د البصيري وعن مجلس 
وزراء جمهوري����ة ألباني����ا وزير 

نيودلهي � كونا: رعت سفارتنا في نيودلهي تقدمي كتاب »وجهة 
الق���در« من تأليف الكاتب الهندي س���والت علي خان الذي يوثق 
العالقات الكويتية � الهندية بالصورة خالل ال� 35 س���نة املاضية 
بحضور وزير الدولة الهندي لش���ؤون السياحة والثقافة سلطان 

احمد.
وحضر حفل تقدمي الكتاب الذي أقيم مبقر السفارة في نيودلهي 
اول من أمس عدد من املس���ؤولني الهنود والسفراء العرب ونخبة 
من الشخصيات الهندية في مجاالت السياسة والتجارة والثقافة 

والطب.
وقال سفيرنا لدى الهند س���امي السليمان على هامش احلفل 
ان حرص الس���فارة على تقدمي الكتاب ينطلق من إميانها بأهمية 
الثقافة في تقارب الشعوب وتقوية أواصر العالقات والعمل على 

دعم املبادرات الشخصية التي تصب في هذه اخلانة.
وأضاف السليمان ان األعمال الثقافية التوثيقية املكتوبة تعد 
سجال مهما في حياة الشعوب ستستفيد منها األجيال الالحقة في 

معرفة ما دار في تلك احلقبة.
من جانبه قال مؤلف الكتاب سوالت خان ل� »كونا« انه حاول ان 
يختزل في كتابه جتربته الشخصية بالعمل في الكويت وانخراطه 
في التجارة عاكسا العالقات املتينة التي جتمع بالده بالكويت على 

جميع املستويات.

السفير سامي السليمان يكرم مؤلف الكتاب سوالت خان

واد:  السنغال استعادت كل القواعد الفرنسية على أراضيها

ذات توجه اقليمي« وس����تكون نتيجة ما 
»يتفق عليه مع السنغال«.

وأوضح مصدر فرنس����ي في دكار »ان 
سيادة )دكار( قائمة فعال ألن السنغاليني هم 
الذين ميلكون )هذه القواعد(، فهذه االراضي 
ال تعود الى فرنس����ا« خالفا ل� »امللكيات« 

الديبلوماسية املتمثلة بسفارة مثال.
لكن تساؤالت عديدة التزال مطروحة: 
ما التأثيرات امللموسة لالعالن السنغالي 
اعتبارا من امس على اجلنود الفرنسيني 
املتمركزين في دكار؟ هل ان ذلك سيسرع 
رحيلهم؟ اي شكل سيتخذه من اآلن فصاعدا 

التعاون العسكري بني البلدين؟

ستس����تعيد اعتبارا من اليوم )امس( في 
الرابع من ابريل جميع القواعد )العسكرية( 
على ارضنا التي كانت حتت سيطرة فرنسا، 

وتعتزم ممارسة سيادتها عليها«.
وسرعان ما جاء رد الفعل من باريس 
حي����ث قال املتحدث باس����م وزارة الدفاع 
الفرنسية لوران تيسير لوكالة »فرانس 
برس«: »ان احملادثات متواصلة«، موضحا 
انها تتناول »اشكال التعاون السيما فيما 
يتعلق باالبقاء على قوة عسكرية فرنسية 

صغيرة«.
وأضاف املتحدث ان القوة العسكرية 
ستكون ب� »شكل قاعدة عمالنية للتعاون 

دكار � أ.ف.پ: أعلن الرئيس السنغالي 
الذكرى اخلمسني  عبداهلل واد، مبناسبة 
الستقالل السنغال، ان دكار »استعادت« 
اعتبارا من امس »جميع القواعد« العسكرية 
الفرنسية في البالد، التي تعد واحدة من 
ثالث منشآت عسكرية دائمة لباريس في 

افريقيا.
وأتى هذا االع����الن الذي يعتبر رمزيا 
للغاية مساء امس في اطار خطاب الى االمة 
عبر االذاعة والتلفزيون، في الوقت نفسه 
الذي وصل فيه وزير الداخلية الفرنسي 
بريس اورتوفو الى دكار للمش����اركة في 
عروض عسكرية مبشاركة القوات الفرنسية 

امس.
وكانت عاصمتا البلدين اتفقتا في فبراير 
على اغالق هذه املنشآت التي تضم نحو 
1200 جندي. وتريد باريس ان تنشئ بدال 
عنه����ا »قطب تعاون عس����كري ذا توجه 

اقليمي« لكن مع 300 عسكري فقط.
وأعلن الرئيس السنغالي في مستهل 
خطابه امس »هذه السنة ستكون مختلفة 

عن غيرها«.
وذكر: »في الواقع بعد استقاللها الرسمي 
وافقت حكومتنا في تلك احلقبة على ان 
تكون للقوة املستعمرة السابقة على ارضنا 
قواعد عسكرية، برية وجوية وبحرية«.

واستطرد »مع مر السنني بدا هذا الوضع 
غير الئق واثار في الغالب ش����عورا لدى 
شعبنا، خصوصا الشبان والكوادر واجليش 

بان االستقالل غير مكتمل«.
وأضاف »اعلن رس����ميا ان الس����نغال 

رئيس الوزراء تسلم رسالة خطية من نظيره اإلثيوبي حول تعزيز العالقات والتقى وزير خارجية سوازيالند


