“Karstonia is onmisbare partner”
Marckfontänn – Onder grote belangstelling heeft een
delegatie onder leiding van de Markies van Hearst de
Noord-Europese staat Karstonia bezocht in de week
van 23 tot 27 februari. Het is een eerste in een reeks
officiële staatsbezoeken aan AGL-landen, die in de
eerste plaats in het kader verlopen van nauwere
diplomatieke, economische en culturele banden.
De Markies en minister Keyneston werden maandag in
de hoofdstad Marckfontänn hartelijk ontvangen door
Z.M. Koning Henrik-Otkar II en H.M. Koningin Estrid op
het diner dat doorging in het Koninklijk Paleis. In de
grote havenstad Eskunforssa bracht men de volgende
dag een bezoek aan de talrijke bedrijven en de stad
zelf. Woensdag stonden er politieke besprekingen op
het programma; deze stonden voornamelijk in het
teken van het EU-lidmaatschap. Beide landen zijn lid
van zowel de AGL als de Europese Unie, en de interesse
voor deze standpunten zijn, volgens de Markies,
wederzijds.
In de Rijksdag ontmoette de delegatie donderdag de
leden van de zetelende politieke partijen, en een aantal
vertegenwoordigers
van
het
Karstoniaanse
bedrijfsleven. De laatste dag van het bezoek gaf de
Markies een toespraak voor de gehele Rijksdag. In de
avond keerden de afgevaardigden naar huis terug.
De delegatie bestond uit de Markies van Hearst,
geflankeerd door Staatsminister Keyneston en
aangevuld met een aantal afgevaardigden van de
belangrijkste Kanaaleilandse bedrijven. “Er is grote
belangstelling om in ons land te investeren. Het
belastingklimaat en gunstige ligging zijn onze grootste
troeven,” verklaarde David Cavill, CEO van het
petrochemische bedrijf Newton Industries.
Ook het lidmaatschap van de Europese Unie is ter
sprake gekomen; zo heeft Karstonia het Vrijhandelsverdrag van Corille niet ondertekend, omdat dit in
strijd is met de Europese handelsrichtlijnen. AGLlanden zouden zich namelijk op deze manier toch
toegang kunnen verschaffen tot de EU.
Op de laatste dag van het staatsbezoek gaf de Markies
een afsluitende rede in de Karstoniaanse Rijksdag,
waarin hij de nadruk legde op het feit dat het “voor
kleinere
landen
levensnoodzakelijk
is
om
internationaal samen te werken,” en ook dat “Karstonia
een onmisbare partner in dit alles is.”
Op de Kanaaleilanden werd het bezoek door de media,
het bedrijfsleven en de regering positief ontvangen; er
wordt gesproken over investeringen in het buitenland,
en de toetreding tot de AGL wordt in

het algemeen als een goede zaak voor het land opgevat. De
Markies heeft ondertussen bevestigd dat “ bij deze Koning
Henrik-Otkar welkom is op de Kanaaleilanden,” en dat “er
ook kan gepraat worden over een Kanaaleilandse ambassade
in Karstonia.”

“Karstonia is een onmisbare partner in ons nationale netwerk,”
verklaarde de Markies van Hearst in zijn toespraak, die hij gaf voor de
Rijksdag.

Nieuwe Marquess Bridge geopend
Hearst – Het eerste segment van de geplande autosnelweg A-2,
die Port Meryton met Newcastle dient te verbinden, is
eergisteren opengesteld voor het publieke verkeer. De nieuwe
tuikabelbrug overspant de Strait of Hearst en heeft een lengte
van 1,8 kilometer. De Marquess Bridge is het eerste grote
infrastructuurproject van deze nieuwe wegverbinding en dient
ter vervanging van de oude cantileverbrug die in 1969 werd
afgewerkt. Wat de nieuwe bestemming van de oude brug zal
worden
is
voorlopig
nog
onduidelijk;
naar
alle
waarschijnlijkheid zal de nieuwe spoorweg er op worden
aangelegd. Deze loopt nu over de Strait of Hearst Bridge; de
oude stalen brug met meerdere bogen staat er al sinds 1927 en
is reeds danig in verval geraakt. De volledige oplevering van de
nieuwe autosnelweg is voorzien voor het jaar 2017.

Kronenburgse consul aan het werk
Port Meryton – Op 1 maart is het Kronenburgse
consulaat, dat gevestigd is in Port Meryton, in
werking getreden. Eiwind Wolken Maass zal
namens de Kronenburgse natie de taak van
consul uitvoeren. De ambassade blijft echter op
haar plaats in Londen, maar is ook bevoegd voor
de Kanaaleilanden. Het consulaat kreeg het
voormalige gebouw van de muziekacademie in
de Harold Jefferson Street in het centrum van de
stad toegewezen, nadat de academie naar haar
nieuwe stek in Theatre Street verhuisde.

Newcastle University grijpt naast
fysicaprijs
Orléans – Ook dit jaar nam de wetenschappelijke
faculteit van Universiteit van Newcastle deel aan
de Compétition de la Science Physique, die
doorging in de Franse stad Orléans. Wetenschappelijke faculteiten uit Frankrijk, Engeland,
Zwitserland, en de Kanaaleilanden namen deel.
Het team uit Newcastle bestond uit zes
studenten, die drie uur de tijd kregen om vijf
gevorderde fysische redeneerproblemen op te
lossen. Uiteindelijk bleek de Universiteit van
Cambridge de sterkste, die van Sorbonne en
Genève kwamen respectievelijk op de tweede en
derde plaats terecht. Newcastle eindigde op de
vierde plaats, en greep dus, net zoals vorig jaar
naast de prijzen.
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