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اإلس�رائيلية واالعت�داءات  السياس�ية  التط�ورات  الحري�ري  م�ع  بح�ث  األمي�ر 
والقضايا المش�تركة وس�بل مواجهة التحديات أمام لبنان والكويت وعموم المنطقة

سامح عبدالحفيظ � »كونا«
اس���تقبل صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد بقصر السيف صباح أمس 
وبحضور س���مو ولي العهد الشيخ نواف 
األحمد س���مو الشيخ ناصر احملمد رئيس 
مجل���س ال���وزراء يرافقه الرئيس س���عد 
رفي���ق احلريري رئيس مجل���س الوزراء 
في اجلمهورية اللبنانية الشقيقة والوفد 
املرافق له، وذلك مبناسبة زيارته الرسمية 

للبالد.
هذا ومت تب���ادل االحاديث الودية التي 
عكست عمق العالقات االخوية بني البلدين 
والشعبني الش���قيقني وسبل تعزيزها في 
املجاالت كافة، كما مت بحث عدد من القضايا 

ذات االهتمام املشترك.
وحضر املقابلة نائ���ب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ د.محمد 
الصب���اح ورئيس بعثة الش���رف املرافقة 
املستش���ار بديوان س���مو رئيس مجلس 

الوزراء فيصل احلجي.
واس���تقبل رئيس مجلس االمة جاسم 
اخلرافي رئيس مجلس الوزراء في اجلمهورية 

اللبنانية الشقيقة سعد احلريري والوفد 
املرافق له، وأشاد الرئيس اخلرافي بعمق 
العالقات االخوية بني البلدين الش���قيقني 
الكوي���ت ولبن���ان، واصفا أج���واء اللقاء 
الذي جمعه والرئيس س���عد احلريري ب� 

»االيجابية«.
وأعرب اخلرافي عن االمل في املزيد من 
مثل هذه العالقات »التي جتس���د العالقة 
املتميزة بني االشقاء« منوها بحجم العالقة 

بني البلدين الشقيقني.
وأوض���ح ان اللقاء تطرق الى األوضاع 
بني البلدين، كما مت بحث تعزيز العالقات 
البرملانية مبا ينعكس ايجابا على مجلس 

األمة الكويتي ومجلس النواب اللبناني.
كما استقبل سمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ ناصر احملمد في قصر السيف أمس 
رئي���س مجل���س وزراء جمهورية لبنان 
الشقيقة سعد احلريري والوفد املرافق له 

مبناسبة زيارته للبالد.
حضر املقابلة نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح 
ورئيس بعثة الش���رف املرافقة املستشار 

بديوان سمو رئيس مجلس الوزراء فيصل 
احلجي، وس���فيرنا لدى جمهورية لبنان 

الشقيقة عبدالعال القناعي.
وأش���اد رئيس الوزراء اللبناني سعد 
احلريري بالدع���م الكويتي املقدم لبالده، 
منوها بوقوف الكويت ودعمها كل القضايا 
التي تخص البلدين الشقيقني ومؤازرتها 
للشعب اللبناني في مواجهة االزمات، السيما 
العدوان االسرائيلي. وقال الرئيس احلريري 
في تصري���ح للصحافيني اثر اختتام لقاء 
جمعه ورئيس مجلس االمة جاسم اخلرافي 
ان زيارته للكويت تهدف الى التنسيق بني 
التنسيقية  البلدين وتكثيف االجتماعات 
من أجل حتس���ني أداء البلدين في مجاالت 

االقتصاد والتجارة واالعمال.
وأشار الى اجتماعه مع صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد حيث »حتدثنا في 
الشؤون السياسية في املنطقة واالعتداءات 
االس���رائيلية وغيرها من االمور التي تهم 
البلدين كما بحثنا سبل مواجهة التحديات 
التي يواجهه���ا لبن���ان والكويت وعموم 

املنطقة«.

وعن لقائه بالرئيس اخلرافي قال الرئيس 
احلريري »تناولنا سبل تفعيل التعاون بني 
البرملانني الكويتي واللبناني وأصر الرئيس 
اخلرافي على ضرورة املتابعة املس���تمرة 
ألعمال اللجان املشتركة بينهما، السيما ان 

ذلك يأتي في مصلحة البلدين«.
وأعاد ال���ى االذهان مس���اندة الكويت 
لش���قيقتها لبنان والش���عب اللبناني في 
العديد من املواقف، الس���يما ابان العدوان 
االسرائيلي »وساهمت في بلسمة اجلراح، 
لذا نحن نحضر دائما الى الكويت لنشكرهم 
على مواقفهم التاريخية جتاهنا ووقوفهم 

الى جانب بلدنا وشعبنا«.
وفي رده على س���ؤال عن حجم الدعم 
ونوع���ه ال���ذي مت احلديث عن���ه من قبل 
املسؤولني الكويتيني، السيما من قبل صاحب 
السمو األمير الش���يخ صباح األحمد، قال 
الرئيس احلريري: ان الصناديق االستثمارية 
التابعة للصندوق الكويتي للتنمية العربية 
»تطرح دائما املش���اريع التي يحتاج اليها 
لبنان«، مشددا على ان الدعم الكويتي لبالده 
»دعم دائم وكبير جدا ويشمل مشاريع للمياه 

والكهرباء واجلسور والطرق واملستشفيات 
وغيرها من املشاريع«.

وتعليقا على التقرير االولي للمحكمة 
الدولية في شأن التحقيق في اغتيال الرئيس 
الس���ابق رفيق احلريري ق���ال ان احملكمة 
حتتاج الى مزيد من الوقت »حتى نعرف 

احلقيقة«.
وأضاف »وم���ن هذا املنطلق فإن علينا 
كدولة وكشعب لبناني ان ننتظر ما ستقوله 
احملكمة«، مبينا ان اغتيال احلريري »جرمية 
كبيرة ال تخص اللبنانيني وحدهم، وامنا 
خسارة وطنية كبيرة لالمة العربية بشكل 

عام«. 
استقبلت غرفة جتارة وصناعة الكويت 
الرئيس س���عد احلري���ري � رئيس وزراء 
اجلمهورية اللبنانية والذي يزور الكويت 
بدعوة رس���مية من س���مو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ ناصر احملمد، هذا وقد رافق 
احلريري عدد من الوزراء وأصحاب القيادات 
السياسية واالقتصادية بجمهورية لبنان 

الشقيقة.
ويهدف هذا اللقاء الى التباحث والتشاور 

في مجال االستثمار املالي وتنسيق التعاون 
االقتصادي خصوصا في مجال االستثمار 
الس���ياحي، باإلضافة ال���ى اطالع اجلانب 
التس���هيالت والضمانات  الكويتي عل���ى 
االس���تثمارية املتاحة للمستثمر األجنبي 

في لبنان.
وكان رئي���س مجلس وزراء جمهورية 
لبنان الش���قيقة س���عد احلريري والوفد 
املرافق له وصل الى البالد في زيارة رسمية 
تس���تغرق يومني. وجرت للضيف مراسم 
استقبال رسمي في قصر بيان، حيث كان في 
مقدمة مستقبليه سمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ ناصر احملمد، والنائب االول لرئيس 
مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ جابر 
املبارك ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير 
اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح، ورئيس 
بعثة الشرف املرافقة املستشار بديوان سمو 
رئيس مجلس الوزراء فيصل احلجي وعدد 
من الشيوخ والوزراء واحملافظني وكبار قادة 
اجليش والشرطة واحلرس الوطني ونائب 
عميد السلك الديبلوماسي سفير جمهورية 

الصومال لدى الكويت وسفيرا البلدين.

رئيس الوزراء اللبناني التقى رئيس الوزراء ورئيس مجلس األمة

واألعم�ال والتج�ارة  االقتص�اد  مج�االت  ف�ي  البلدي�ن  أداء  لتحس�ين  ولبن�ان  الكوي�ت  بي�ن  التنس�يقية  االجتماع�ات  تكثي�ف  الحري�ري: 

الرئيس جاسم اخلرافي مستقبال سعد احلريري بحضور عبداهلل الرومي وفيصل احلجي

سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد مودعا نظيره اللبناني سعد احلريري قبيل مغادرته البالد سمو الشيخ ناصر احملمد والشيخ سعد احلريري يشهدان توقيع إحدى اتفاقيات التعاون

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد خالل لقائه رئيس الوزراء اللبناني سعد احلريري بحضور سمو ولي العهد وسمو رئيس الوزراء

دارين العلي
بدأت أم��س أولى اخلط��وات التنفيذية الفعلية 
للبدء بتركيب العدادات الكهربائية املس��بقة الدفع 
وعلمت »األنب��اء« من مصادر مطلع��ة في وزارة 
الكهرباء واملاء أن الوكيل املس��اعد لقطاع ش��ؤون 
املس��تهلكني في الوزارة م.جاس��م اللنقاوي عقد 
صب��اح أمس في مكتبه أول االجتماعات التمهيدية 
مع ممثلي الش��ركات املتنافسة على الفوز بتنفيذ 
مش��روع أعم��ال مناقص��ة الع��دادات الكهربائية 

مسبقة الدفع.
وض��م االجتم��اع 8 ش��ركات متخصصة في 
تركيب وتوريد وصيانة وتشغيل العدادات املسبقة 
الدفع، حيث اكدت املصادر انه تناول األمور الفنية 
املتعلقة بالعدادات، مش��يرة الى ان الوزارة طلبت 
من الشركات تقدمي أي مقترحات جديدة بخصوص 

العدادات مس��بقة الدفع، وأبدت استعدادها لتبنيها 
في ح��ال تب��ني أهميته��ا وضرورتها ف��ي تنفيذ 

املشروع.
وأوضحت املصادر ان الوزارة ترغب في االنتهاء 
من عملية ترس��ية العدادات مس��بقة الدفع خالل 
الصيف املقب��ل كأقصى موعد لتنفيذ املش��روع، 
الفتة الى انها تريد تركيب العدادات مس��بقة الدفع 
في قطاعي االس��تثماري والتجاري كخطوة أولى 

في تعميم فكرة العدادات مسبقة الدفع.
يذكر ان هذه اخلطوة تأتي كأحد البدائل للقضاء 
على تراكم مديونية الوزارة على املستهلكني ووسيلة 
حديثة للتحصي��ل باإلضافة الى طريقة التحصيل 
االلكتروني التي بدأ العمل بها خالل الفترة املاضية 
وذل��ك للتخلص من أس��اليب التحصيل التقليدية 

املتبعة حاليا في الوزارة.

»الكهرباء«: ترسية مناقصة العدادات مسبقة الدفع
خالل الصيف والبداية ب� »االستثماري« و»التجاري« الكويت تشارك في مؤتمر االستخدام السلمي النووي بباريس

يعقد اليوم بمشاركة 700 من كبار المسؤولين في العالم

باريس � كونا: تش���ارك الكويت 
في املؤمتر الدولي الستخدام الطاقة 
النووية السلمية الذي يبدأ اليوم في 

باريس مبشاركة 65 دولة.
ويت���رأس وف���د دول���ة الكويت 
الى املؤمتر وزي���ر الكهرباء د. بدر 
الشريعان ويضم االمني العام للجنة 
الوطنية الستخدام الطاقة النووية 
السلمية د. احمد بشارة  لالغراض 
والدكتور عدنان ش���هاب الدين ود. 
عبداخلالق مراد ومدير مكتب وزير 

الكهرباء م. احمد العازمي.
ويه���دف املؤمتر الذي يش���ارك 
فيه نح���و 700 مس���ؤول من كبار 
املس���ؤولني في العالم الى الترويج 
لالستخدام السلمي واملسؤول للطاقة 

النووية.
كم���ا يهدف املؤمت���ر الذي يعقد 

في مقر منظم���ة التعاون والتنمية 
القضايا  االقتصادية بح���ث جميع 
املتعلقة باالستخدام السلمي للطاقة 
النووية مع التشجيع على التعاون 
املشترك ملساعدة الدول التي ترغب في 

ذلك ومراعاة املتطلبات الدولية.
ويعد املؤمتر الذي يس���تمر ملدة 
يومني منت���دى للجميع من صناع 
القرار في احلكوم���ات الى اخلبراء 
واملش���رعني والش���ركات واخلبراء 
الدوليني ورجال الصناعة واالقتصاد 
والتمويل املهتمني في االس���تخدام 

السلمي للطاقة النووية.
ويأتي انعقاد املؤمتر بعد ان ابدت 
العديد من دول العالم اهتمامها في 
االستخدام السلمي للطاقة النووية 
لتلبي���ة احتياجاتها من الطاقة في 
ضوء ارتفاع اسعار الطاقة وللحفاظ 

على البيئة.
وترى فرنسا ان االستخدام السلمي 
للطاقة النووي���ة يجب أال يقتصر 
على الدول التي متتلك التكنولوجيا 
النووية مع ض���رورة تلبية حاجة 

الدول االخرى الراغبة في ذلك.
وتؤكد فرنسا ان على اي دولة تهتم 
ببرنامج االستخدام السلمي للطاقة 
النووية ان يكون لديها القدرة لتلبية 
املتطلبات االساسية املتعلقة بالسالمة 
واالمن وعدم االنتشار وحماية البيئة 

من اجل االجيال القادمة.
وتشير فرنسا الى ان الدول الراغبة 
في دخول هذا البرنامج يجب ان تعد 
البيئ���ة الصاحلة لذلك ومنها اعداد 
التشريعات املالئمة وتوفير التمويل 
واالعداد لدخول التكنولوجيا النووية 
السلمية واخر التطورات املتعلقة بها 

مع تأهيل االيدي املاهرة.
ومن املق���رر ان يفتتح الرئيس 
الفرنسي نيكوال ساركوزي املؤمتر 
غدا كما يتحدث خالله رئيس الوزراء 
فرانس���وا فيون ورئيس املفوضية 
االوروبية خوسيه مانويل باروسو 
والس���كرتير العام ملنظمة التعاون 
والتنمي���ة االقتصادي���ة انخي���ل 

غوريا.
ويعقد خالل املؤمتر ست موائد 
عمل مستديرة تتعلق بالطاقة النووية 
والطاقة املختلطة ودورها في التنمية 
املستدامة والتطور املسؤول للطاقة 
النووية وكيفية دعم الدول الساعية 
للحصول على الطاقة النووية وكيفية 
التدريب ملتخصصني في هذا املجال 
ونظ���رة طويلة ومتوس���طة املدى 

للطاقة النووية.

الكويت ولبنان وقّعا بروتوكوالً ومذكرتين للتعاون الصناعي واالقتصادي
غادر رئيس وزراء جمهورية 
لبنان الشقيقة س����عد احلريري 
الكويت مس����اء أم����س بعد زيارة 
رسمية للبالد استغرقت يومني، 
وتقدم مودعيه في املطار رئيس 
مجلس الوزراء سمو الشيخ ناصر 

احملمد.
وكان س����مو رئي����س مجلس 
الوزراء الشيخ ناصر احملمد قد عقد 
في ديوان أسرة آل الصباح بقصر 
بيان مساء أمس جلسة مباحثات 
رسمية مع رئيس مجلس وزراء 
اجلمهورية اللبنانية الشقيقة سعد 
احلريري. وج����رت املباحثات في 
أجواء ودية عكست عمق العالقات 
األخوية بني البلدين الشقيقني حيث 
مت بحث س����بل تعزي����ز التعاون 
املش����ترك في مختل����ف املجاالت 
ودعم العالقات الثنائية الوطيدة 
بني البلدين. واستعرض اجلانبان 
خالل املباحثات العديد من القضايا 
العربية والدولي����ة ذات االهتمام 
املش����ترك وفي مقدمته����ا عملية 

السالم في الشرق األوسط ودعم 
االستقرار والسالم في اجلمهورية 
اللبنانية الشقيقة. حضر املباحثات 
النائب األول لرئيس مجلس الوزراء 

ووزير الدفاع الشيخ جابر املبارك 
ونائ����ب رئيس مجل����س الوزراء 
ووزير اخلارجية الشيخ د.محمد 
الش����رف  الصباح ورئيس بعثة 

املرافقة املستش����ار بديوان سمو 
رئي����س مجلس ال����وزراء فيصل 
احلج����ي ووزير الدولة لش����ؤون 
مجلس الوزراء روضان الروضان 

ووزير املالية مصطفى الش����مالي 
التجارة والصناعة أحمد  ووزير 
الهارون ووزير املواصالت ووزير 
الدولة لشؤون مجلس األمة د.محمد 
البصيري وكبار املس����ؤولني من 
وزارة اخلارجي����ة والصن����دوق 
الكويت����ي للتنمي����ة االقتصادية 
العربية والهيئة العامة لالستثمار 
وس����فيرنا لدى لبنان عبدالعال 
القناع����ي. كما حض����ر املباحثات 
الوفد الرس����مي املراف����ق لرئيس 
مجلس وزراء اجلمهورية اللبناينة 
الشقيقة. وعقب املباحثات احتفل 
بالتوقيع على بروتوكول للتعاون 
في مجال جذب االستثمار األجنبي 
املباش����ر ومذكرة تفاهم للتعاون 
الصناعي وأخرى في مجال املعارض 

بني البلدين الشقيقني.
 هذا وأقام سمو الشيخ ناصر 
احملمد مأدبة عش����اء على شرف 
رئيس ال����وزراء اللبناني س����عد 
احلريري والوفد املرافق له مبناسبة 

زيارته الرسمية للبالد.

الحريري اختتم زيارته الرسمية للبالد


