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صاحب السمو استمع إلى شرح
حول المشاريع المستقبلية لشركة أستون مارتن

األمير التقى نواف األحمد وناصر المحمد والمبارك ووزير خارجية باكستان ورئيس إدارة شركة أستون مارتن

صاحب السمو يطلع على إحدى السيارات احلديثة التابعة لشركة أستون مارتن

سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد خالل استقباله محمد الصقر

سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد خالل لقائه وزير خارجية باكستان

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد يستمع إلى شرح عن املشاريع املستقبلية لشركة استون مارتن

حشود من مؤيدي بري حضروا الذكرى السنوية

استقبل صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد بقصر بيان 
صباح امس سمو ولي العهد الشيخ 

نواف األحمد.
كما استقبل سموه سمو رئيس 
مجل���س الوزراء الش���يخ ناصر 

احملمد.
واس���تقبل سموه بقصر بيان 
صباح امس النائب األول لرئيس 
مجل���س الوزراء ووزي���ر الدفاع 

الشيخ جابر املبارك.
كما اس���تقبل صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد بقصر 
بيان ظهر امس رئيس مجلس إدارة 
شركة اس���تون مارتن والرئيس 
التنفيذي للشركة أولرك بيز حيث 
قدموا لسموه شرحا حول مشاريع 

الشركة املستقبلية.
كما اس���تقبل صاحب السمو 

األمير بقصر بي���ان صباح امس 
وزير خارجية جمهورية باكستان 
االس���امية مخدوم شاه محمود 
قريشي حيث سلم سموه رسالة 
خطي���ة من الرئي���س اصف علي 
زرداري رئيس جمهورية باكستان 
االسامية تضمنت شكره وتقديره 
للدعم الس���ريع واملتواصل الذي 
تقدمه الكويت لباكستان وشعبها 
املتض���رر من ج���راء الفيضانات 
العاقات  كما تضمنت سبل دعم 
الثنائية بني البلدين والش���عبني 
الصديقني والقضايا ذات االهتمام 

املشترك.
املقابل���ة نائب رئيس  حضر 
مجلس الوزراء ووزير اخلارجية 
الش���يخ د.محمد الصباح ونائب 
الديوان األميري  وزير ش���ؤون 

الشيخ علي اجلراح.

ولي العهد استقبل المحمد والمبارك والخالد والصقر

رئيس الوزراء التقى وزير خارجية باكستان

استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف االحمد 
في ديوانه بقصر بيان صباح امس سمو رئيس 

مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد.
 كما اس���تقبل س���موه النائب االول لرئيس

مجلس ال���وزراء ووزير الدفاع الش���يخ جابر 

املبارك.
واستقبل سموه رئيس جهاز االمن الوطني 

الشيخ محمد اخلالد.
كما اس���تقبل سموه بقصر بيان امس محمد 

الصقر.

استقبل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر 
احملمد في قصر بيان امس وبحضور نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ د.محمد 
الصباح وزير خارجية جمهورية باكستان االسامية 

شاه محمود قريشي مبناسبة زيارته للباد.
حضر املقابلة الوكيل املس���اعد بديوان سمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ فهد جابر املبارك 

احلمد.

د.عبداهلل املعتوق

بري يشيد بمساهمة الكويت في تنفيذ مشروع نهر الليطاني
الوزراء االسبق رفيق احلريري.

وقال ان املطلوب من السلطات اللبنانية تطبيق الدستور 
والقانون م����ن دون انتقائية والس����ير بالعقد االجتماعي 
املتمثل في اتف����اق الطائف الفتا الى اهمية الش����روع في 
تشكيل الهيئة الوطنية اللغاء الطائفية السياسية كبداية 

لتطبيق االتفاق املذكور.
واشار بري الى ان الكثيرين ينتظرون شيئا ما في هذا 
اللقاء للمساهمة في طرد حالة القلق والفتنة التي يعيشها 
اللبنانيون، وهذا ليس بشيء جديد امنا فقط اقول يكفي 
العودة الى كلمة سواء، كما كان يقول االمام موسى الصدر، 
ومن الكلمات السواء لبنان وطن نهائي وعربي ومستقل، 
وس����أل: ملاذا ال يحترم القانون والدستور، فنحن نطالب 
بالشرعية، مضيفا اذا حصل اشكال يجب اال تسمر الغرائز 
وينجو الفاعل، هي كلمة واحدة تقول تطبيق الدس����تور 
والقانون من دون انتقائية واملطلوب تطبيق العقد االجتماعي 
الذي هو الطائف واال فالبحث عن عقد آخر ال ارى امكانية 
له اآلن، وتابع بري في الس����ياق عين����ه بالقول »من هنا 
وجوب تشكيل الهيئة الوطنية اللغاء الطائفية السياسية 
فهي قنطرة اتفاق الطائف الذي شيد عليها« واشار الى ان 
»الهيئة ضرورة ليس لكم وحدكم امنا للعالم العربي، كما 

يجب تسريع قانون الامركزية االدارية«.

في السنة مياه الشرب ملناطق اجلنوب احلدودية.
وفي س����ياق منفصل تطرق بري في كلمته الى الشأن 
احمللي داعيا القضاء اللبناني الى مباشرة التحقيقات في 
القرائن التي قدمها االمني العام حلزب اهلل حسن نصر اهلل 
والتي توجه االتهام الى اسرائيل في قضية اغتيال رئيس 

بيروت � كونا: اشاد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه 
بري مبساهمة الكويت في تنفيذ مشروع نهر الليطاني على 
منس����وب 800 متر معلنا وضع حجر األساس للمشروع 

خال اسابيع.
جاء ذلك خال كلمة القاها بري مبناسبة الذكرى السنوية 
ال� 22 لتغييب االمام موس����ى الصدر مؤسس »حركة أمل« 

والتي اقيمت في مدينة صور بجنوب لبنان.
واعلن بري عن وضع حجر األساس للموصل الرئيسي 
في مش����روع الليطاني )القناة على مستوى 800 متر( في 
األول من شهر نوفمبر املقبل، مشيرا الى ان ذلك سيشمل 

بناء نفق ومعبر للمياه وخطوط انابيب.
وتوجه بري بالش����كر لصاحب الس����مو االمير الشيخ 
صباح األحمد على مس����اهمته في متويل املش����روع الذي 

يعتبر اجنازا وطنيا كما قال.
يذكر ان مشروع الليطاني يقضي بجر املياه من بحيرة 
القرعون في منطقة البقاع الى 76 بلدة وقرية في عمق اجلنوب 
اللبناني. وكانت الكويت قد التزمت بتنفيذ املرحلتني األولى 
والثانية من املشروع بنحو 200 مليون دوالر اميركي حيث 

تبلغ التكلفة االجمالية للمشروع 450 مليون دوالر.
وتؤمن املرحلة األولى من املشروع )القناة على مستوى 
800 متر( ري 15 ألف هكتار وتأمني 20 مليون متر مكعب 

يسهم في توصيل المياه إلى 76 بلدة وقرية في عمق الجنوب اللبناني

محمد الصباح يتلقى 
رسالة خطية من وزير 

خارجية أرمينيا

الجاراهلل وسفيرة 
جورجيا بحثا آخر 

المستجدات

تلقى نائ����ب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ 
د.محمد الصباح رسالة خطية 
من وزير خارجية اجلمهورية 
االرميني����ة ادوارد نالباندي����ان 
الثنائية بني  تتعلق بالعاقات 
البلدين وبحث سبل تطويرها.

استق�ب�ل وك��ي�ل اخلارجية 
خال���د اجل���اراهلل ايكاترينا 
م��اي�ري�نغ ميكادزه سفيرة 

جمهورية جورجيا.
واستعرض اللقاء جانبا من 
العاقات الثنائية بني البلدين 
وسبل دعمها وتطويرها كما 
مت استعراض آخر املستجدات 
والتطورات على الساحتني 

الدولية واالقليمية.

»السكنية« تدعو أصحاب الطلبات حتى 31 يناير 
1994 إلى مراجعتها للتخصيص في القيروان

العامة للرعاية الس���كنية  دعت املؤسس���ة 
املواطن���ني أصحاب الطلبات اإلس���كانية حتى 
تاريخ 31 يناي���ر 1994 وما قبلها والراغبني في 
احلصول على قسائم حكومية مبدينة القيروان 
الى مراجعتها. وقالت املؤسسة في بيان صحافي 
انها ستبدأ في استقبال املراجعني الثاثاء املقبل 
متهيدا للنظر في التخصيص لهم، موضحة ان 
توزيع القس���ائم سيتم على املخطط. وأضافت 
ان على املراجعني احلضور شخصيا الى مبنى 
املؤسسة اثناء الدوام الرسمي مصطحبني معهم 

األوراق الرسمية املطلوبة. يذكر ان شركة نفط 
الكوي���ت وافقت األس���بوع املاضي على توزيع 
قطع���ة من أرض القيروان عل���ى املواطنني عن 
طريق املؤسسة العامة للرعاية السكنية بعد ان 
منعت توزيعها في نهاية عام 2001 بسبب وجود 
مس���ارات نفطية متر حتت األرض املخصصة. 
وجاءت هذه املوافقة بعد اجتماع الش���ركة مع 
اللجنة املش���تركة حلصر األراضي الفضاء غير 
املستغلة إلنهاء املشاكل التي كانت تقف عائقا 

أمام توزيعها على املواطنني.

نبيه بري ملقيا كلمته في ذكرى تغييب اإلمام موسى الصدر

المعتوق: استذكار صاحب السمو كارثة باكستان دليل 
على إنسانيته العالية وحسه الكبير بأمور المسلمين

أكد استمرار الهيئة الخيرية اإلسالمية في استقبال التبرعات

ادارة الهيئة الشيخ عبدالرحمن 
بن عقيل ود.محمد الشرهان من 
اعانة املرضى وفريق  صندوق 
من املختصني واملتطوعني الذين 
باشروا باستئجار املخازن للبدء 
في توزيع تبرعات احملسنني الكرام 
على احملتاجني م���ن املنكوبني، 
وناشد د.املعتوق في تصريحه 
الكويت مواصلة  احملسنني في 
دعم جهود الهيئة ملساعدة الشعب 
الباكستاني، مشيرا الى استمرار 
الهيئة في اس���تقبال التبرعات 
ملصلحة املنكوبني في باكستان 
وبدء الهيئة اخليرية في استقبال 
التبرعات العينية من احملسنني 
الكرام من اصحاب املؤسس���ات 
والشركات املختلفة سواء كانت 
هذه التبرع���ات مواد غذائية او 
طبي���ة او دوائية او احتياجات 
اخرى ذات عاقة بحياة الناس 

ومعاشهم.

السمو االمير الستذكاره جهود 
التفاعل  ف���ي  الكويت  ابن���اء 
الباكستاني من  الش���عب  مع 
املتضرري���ن بالفيضانات كما 
توجه بشكره الثناء صاحب 
السمو االمير على جهود جمع 
التبرعات ملصلحة باكس���تان 
الهيئة اخليرية  التي تقودها 
االس���امية العاملي���ة، وتعهد 
الهيئة  د.املعت���وق مبواصلة 
جمع التبرعات ملصلحة الشعب 
الباكس���تاني املنك���وب جراء 
الفيضانات كما تعهد باستمرار 
بذل اقصى اجلهود في توزيع 
املساعدات واالغاثات املختلفة 
الباكس���تاني  الش���عب  على 
ال���ى املتضررين  وتوصيلها 

مبختلف شرائحهم.
وذكر د.املعت���وق ان الهيئة 
بادرت بارسال وفد منها مكون 
من امني الس���ر وعضو مجلس 

الهواء ملصلحة باكستان وذلك 
بالتعاون مع تلفزيون الكويت 
وقنات���ي الوطن والراي وذلك 
في بادرة انسانية اخرى ضمن 
احساسه العالي مبعاناة ابنائه 
املسلمني حول العالم، واعرب 
د.املعتوق عن امتنانه لصاحب 

أعرب رئيس الهيئة اخليرية 
العاملية د.عبداهلل  االسامية 
املعتوق عن بالغ شكره وتقديره 
وامتنانه لصاحب السمو االمير 
الش���يخ صباح احلم���د على 
كلمت���ه اجلامعة الت���ي القاها 
مساء اول من امس مبناسبة 
العشر االواخر جريا على عادته 

السنوية.
وقال د.املعتوق ان استذكار 
صاحب السمو االمير للكارثة 
االنسانية التي حلت بالشعب 
الباكس���تاني امنا يدل بشكل 
قاطع على انس���انيته العالية 
وحسه الكبير بأمور املسلمني 
الكبير  العالم وتعاطفه  حول 
معهم. واس���تذكر د.املعتوق 
بالش���كر والعرف���ان تكليف 
صاحب السمو االمير للهيئة 
العاملية  اخليرية االس���امية 
بالقي���ام بحملة تبرعات على 


