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األمير استقبل
ولي العهد
ك � ��ون � ��ا  -اس �ت �ق �ب ��ل
ص��اح��ب ال �س �م��و ام�ي��ر
ال �ب�ل�اد ال�ش�ي��خ ص�ب��اح
االحمد في قصر بيان
ص� � �ب � ��اح أم� � � ��س س �م��و
ول � � ��ي ال� �ع� �ه ��د ال �ش �ي��خ
نواف االحمد.

االمير مستقبال ولي العهد

صاحب السمو مستقبال ميشيل بحضور ولي العهد والخرافي ومشعل االحمد

رئيس سيشل مستقبال الخرافي

توقيع االتفاقية

صاحب السمو ترأس املباحثات بحضور ولي العهد وأولم على شرف الوفد الزائر

محادثات كويتية  -سيشلية
وتوقيع اتفاقية تجنب االزدواج الضريبي
ك��ون��ا  -استقبل ص��اح��ب السمو
ام�ي��ر ال�ب�لاد الشيخ ص�ب��اح االحمد
ظ �ه��ر أم ��س ف��ي ق �ص��ر ب �ي��ان رئ�ي��س
جمهورية سيشيل جيمس اليكس
ميشيل وذل��ك بحضور سمو ولي
العهد الشيخ ن��واف االحمد وسمو
رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر
املحمد بمناسبة زي��ارت��ه الرسمية
الى البالد.
وع � �ق� ��دت امل� �ب ��اح� �ث ��ات ال��رس �م �ي��ة
ب�ين الجانبني ت��رأس فيها الجانب
ال� �ك ��وي� �ت ��ي ص� ��اح� ��ب ال� �س� �م ��و ام �ي��ر
ال� � �ب �ل��اد ال � �ش � �ي ��خ ص � �ب � ��اح االح � �م ��د
وال � � � � ��وزراء وك � �ب� ��ار امل� �س ��ؤول�ي�ن ف��ي
ال� ��دول� ��ة وع � ��ن ال �ج ��ان ��ب ال�س�ي�ش�ل��ي
رئيس جمهورية سيشيل جيمس
ال �ي �ك��س م �ي �ش �ي��ل وال� ��وف� ��د امل ��راف ��ق.
وقال وزير شؤون الديوان االميري
ال �ش �ي��خ ن��اص��ر ص �ب��اح االح� �م ��د ان
امل �ب��اح �ث��ات دارت ح� ��ول ال �ع�لاق��ات
ال �ط �ي �ب��ة ب�ي�ن ال �ب �ل��دي��ن ال �ص��دي �ق�ين
وم� �ج ��االت ت �ع��زي��ز اواص� ��ره� ��ا على
اس��اس الثقة والتقدير املتبادل في
املجاالت كافة لبناء ارضية مشتركة
تلتقي فيها اوجه التعاون والخير
للبلدين ول�ل�ش�ع�ب�ين .ك�م��ا نوقشت
خ�لال االجتماع العالقات الثنائية
والقضايا محل االهتمام املشترك.
وت � ��م ف� ��ي ق �ص ��ر ب� �ي ��ان ب �ح �ض��ور

ميشيل مستقبال ناصر املحمد

صاحب السمو أمير ال�ب�لاد الشيخ
ص �ب��اح االح �م��د وال��رئ �ي��س جيمس
ال �ي �ك��س م �ي �ش �ي��ل وب �ح �ض��ور س�م��و
ول ��ي ال �ع �ه��د ال �ش �ي��خ ن� ��واف االح �م��د
وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ
ناصر املحمد والنائب االول لرئيس
مجلس ال��وزراء وزير الدفاع الشيخ
ج ��اب ��ر امل � �ب� ��ارك وك � �ب ��ار امل �س��ؤول�ي�ن
ف��ي ال��دول��ة ،ت��وق�ي��ع ات�ف��اق�ي��ة ثنائية
ب�ي�ن ال �ك��وي��ت وج �م �ه��وري��ة سيشيل
ب �ش��أن ت�ج�ن��ب االزدواج ال�ض��ري�ب��ي

وم�ن��ع التهرب امل��ال��ي ف��ي م��ا يتعلق
بالضرائب على الدخل ورأس املال،
حيث وقعها ع��ن الجانب الكويتي
وزير املالية مصطفى الشمالي وعن
ج�م�ه��وري��ة سيشيل وزي ��ر التنمية
الوطنية جاكلني دوغاسي.
واقام صاحب السمو امير البالد
ال �ش �ي��خ ص� �ب ��اح االح� �م ��د ف ��ي ق�ص��ر
بيان ظهر أم��س م��أدب��ة غ��داء ،وذل��ك
على شرف الرئيس ميشيل والوفد
املرافق له بمناسبة زيارته الرسمية
للبالد.
ومن جهة أخرى ،استقبل رئيس
جمهورية سيشيل جيمس اليكس
م�ي�ش�ي��ل وال ��وف ��د امل ��راف ��ق ل ��ه م�س��اء
أم ��س رئ �ي��س م�ج�ل��س االم ��ة ج��اس��م

ال�خ��راف��ي وذل��ك ف��ي مقر اق��ام�ت��ه في
قصر بيان.
كما استقبل سمو رئيس مجلس
الوزراء الشيخ ناصر املحمد.
وح�ض��ر امل�ق��اب�ل�ت�ين رئ�ي��س بعثة
ال� � �ش � ��رف امل� ��راف � �ق� ��ه امل� �س� �ت� �ش ��ار ف��ي
ال ��دي ��وان االم� �ي ��ري م�ح�م��د ع�ب��دال�ل��ه
ابوالحسن.
وكان على رأس مستقبلي رئيس
جمهورية سيشيل جيمس اليكس
م �ي �ش �ي��ل ع� �ل ��ى أرض امل � �ط� ��ار ل ��دى
وصوله صاحب السمو امير البالد
الشيخ ص�ب��اح االح�م��د وس�م��و ولي
العهد الشيخ نواف االحمد ورئيس
م� �ج� �ل ��س االم � � � ��ة ج� ��اس� ��م ال� �خ ��راف ��ي
ون� ��ائ� ��ب رئ� �ي ��س ال � �ح� ��رس ال��وط �ن��ي
ال � �ش � �ي� ��خ م� �ش� �ع ��ل االح� � �م � ��د وس� �م ��و
رئ � �ي� ��س م �ج �ل ��س ال � � � � � ��وزراء ال �ش �ي��خ
ناصر املحمد والنائب االول لرئيس
مجلس ال��وزراء وزير الدفاع الشيخ
جابر املبارك ووزير شؤون الديوان
االم � � �ي� � ��ري ال� �ش� �ي ��خ ن� ��اص� ��ر ص �ب��اح
االحمد وكبار املسؤولني في الدولة.
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