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األمير وسلطان عمان بحثا سبل تقوية أواصر التعاون بين البلدين 
صاحب السمو يمنح السلطان قابوس بن سعيد قالدة مبارك الكبير وسموه يتلقى من جاللته وسام عُمان المدني من الدرجة األولى

م.صالح املسلم

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد يتلقى وسام عمان املدني من الدرجة األولى من  السلطان قابوس بن سعيد

استقبل صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد بقصر بيان مساء أمس صاحب اجلاللة 
السلطان قابوس بن سعيد، سلطان سلطنة عمان الشقيقة والوفد الرسمي املرافق جلاللته، 

وبحضور سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد وذلك مبناسبة زيارته الرسمية للبالد.
هذا وقد عقدت املباحثات الرس����مية بني اجلانبني ترأس اجلانب الكويتي صاحب السمو 
األمير الش����يخ صباح األحمد وس����مو ولي العهد الشيخ نواف األحمد وسمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ ناصر احملمد والنائب األول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ جابر 
املبارك وكبار املسؤولني بالدولة، وعن اجلانب العماني صاحب اجلاللة السلطان قابوس بن 

سعيد سلطان سلطنة عمان الشقيقة وكبار املسؤولني في حكومة سلطنة عمان الشقيقة.
وقد صرح وزير ش����ؤون الديوان األميري باإلنابة الش����يخ عل����ي اجلراح بأن املباحثات 
تناول����ت العالقات التاريخية الطيبة املتميزة بني البلدين الش����قيقني وروح اإلخاء وأواصر 
املودة والتقدير املتبادل التي تهدف إلى بناء أرضية مشتركة ملا فيه اخلير للبلدين والشعبني 
الشقيقني كما نوقشت خالل املباحثات س����بل تقوية أواصر التعاون بني البلدين الشقيقني 
على األصعدة كافة وعدد من القضايا ذات االهتمام املشترك وآخر املستجدات على الساحتني 
اإلقليمية والدولية، وقد ساد املباحثات جو ودي عكس روح االخوة التي تتميز بها العالقات 
بني البلدين والش����عبني الشقيقني.   هذا وتبادل صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
وأخوه السلطان قابوس بن سعيد األوسمة، حيث قلد سموه جاللته )قالدة مبارك الكبير( 
تقديرا ل����دور فخامته في توطيد العالقات بني البلدين الش����قيقني وتعزيز التعاون بينهما 
في مختلف املجاالت، في حني قام الس����لطان قابوس بن سعيد بتقليد صاحب السمو األمير 
الش����يخ صباح األحمد وسام عمان املدني من الدرجة األولى تقديرا للدور البارز لسموه في 
تعزيز العالقات على جميع األصعدة بني الكويت وعمان الشقيقة ومبا يخدم مصالح البلدين 
والش����عبني الشقيقني. وأقام صاحب الس����مو األمير الشيخ صباح األحمد بقصر بيان مساء 
أمس مأدبة عش����اء على شرف السلطان قابوس بن س����عيد والوفد الرسمي املرافق جلاللته 

وذلك مبناسبة زيارته الرسمية للبالد.
وكان السلطان قابوس بن سعيد سلطان سلطنة عمان الشقيقة والوفد الرسمي املرافق له 
قد وصل الى البالد ظهر أمس في زيارة رسمية للبالد تستغرق يومني يجري خاللها مباحثات 
رس����مية مع اخيه صاحب السمو األمير الش����يخ صباح االحمد. وكان على رأس مستقبليه 
على ارض املطار صاحب السمو األمير الشيخ صباح االحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف 
االحمد ورئيس مجلس االمة جاس����م اخلرافي ونائب رئيس احلرس الوطني الشيخ مشعل 
االحمد وس����مو الش����يخ ناصر احملمد رئيس مجلس الوزراء والنائب االول لرئيس مجلس 
الوزراء ووزير الدفاع الش����يخ جابر املبارك ووزير شؤون الديوان االميري باالنابة الشيخ 
علي اجلراح وكبار املسؤولني بالدولة وكبار القادة في اجليش والشرطة واحلرس الوطني. 
وتش����كلت بعثة الشرف املرافقة للسلطان قابوس من الديوان االميري برئاسة رئيس جهاز 
االمن الوطني الشيخ محمد اخلالد. ويرافق السلطان قابوس وفد رسمي يضم كال من وزير 
ديوان البالط الس����لطاني علي بن حمود البوسعيدي ووزير املكتب السلطاني الفريق اول 
علي بن ماجد املعمري والوزير املس����ؤول عن الشؤون اخلارجية يوسف بن علوي ووزير 
االقتصاد الوطني املشرف على وزارة املالية احمد بن عبدالنبي مكي ومستشار جاللة السلطان 
لش����ؤون التخطيط االقتصادي محمد بن الزبير ووزير التجارة والصناعة مقبول بن علي 
بن س����لطان وعدد من كبار املسؤولني في حكومة س����لطنة عمان الشقيقة.  وتعد العالقات 
العماني����ة � الكويتية عالقات »مصيرية وتاريخية« وجتلت باعلى صورها ابان غزو العراق 
للكويت حيث ساهمت سلطنة عمان في حرب حترير الكويت كما انها احتضنت عددا كبيرا 
من مواطني الكويت اثناء فترة االحتالل العراقي عام 1990 وقدمت لهم الكثير من التسهيالت. 
كما تتميز العالقات العمانية � الكويتية ومنذ زمن طويل بالكثير من مؤش����رات ومعطيات 
االس����تقرار والتعاون الثنائي الذي جاء نتيجة طبيعية للتقارب واالتفاق فى وجهات النظر 

بني القيادتني العمانية والكويتية.

األمير استقبل محافظ البنك المركزي
اس���تقبل صاحب 
السمو االمير الشيخ 
صباح االحمد بقصر 
ام���س  بي���ان ظه���ر 
محاف��ظ البنك املرك�زي 
ورئيس فريق الع���مل 
املهني املتخصص ذي 
التنفي���ذية  الصف���ة 
ملتابع���ة ومعاجل���ة 
انعكاس���ات األزم���ة 
االقتصادي���ة العاملية 
وتداعياتها على الوضع 
االقتصادي واملالي في 
الش���يخ سالم  البالد 

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مستقبال الشيخ سالم العبدالعزيزالعبدالعزيز.

المسلم: مشاكل شبكات التوزيع الكهربائية
تحتاج إلى المزيد من الوقت للقضاء عليها نهائيًا

وعن مدى قدرة قطاع شبكات 
النهضة  التوزيع على مالحق����ة 
العمراني����ة في مدين����ة الكويت 
قال »حتى هذه اللحظة ال توجد 
مشاكل تذكر فجميع الطلبات التي 
مت تقدميها اليصال التيار الكهربائي 
متت املوافقة عليها باستثناء طلب 
واحد لضخامة عدد امليجاواطات 

املطلوبة لتنفيذه«.
واشار الى صرف جميع املكافآت 
املهندس����ني  والع����الوات جلميع 
ومساعدي املهندسني اجلامعيني 
ف����ي قطاع ش����بكات  العامل����ني 
التوزيع، الفتا الى وجود اقتراح 
يس����عى القطاع الستحداثه وهو 
صرف عالوات للمهندسني الذين 

يتعرضون ملخاطر في عملهم.
الذي اش����اد فيه  الوقت  وفي 
املسلم بنوعية مخرجات جامعة 
الكويت متنى على معهد تدريب 
الكهرباء واملاء رفع مستوى نوعية 

مخرجاته.
وق����ارن املس����لم ب����ني ع����دد 
االنقطاع����ات التي اصابت بعض 
الفائ����ت مقارنة  العام  املناط����ق 
بالع����ام احلالي، مؤك����دا اختفاء 
هذه االنقطاعات في املناطق التي 
تعرض����ت الى ح����وادث انقطاع 
بفضل استراتيجيات الوزارة التي 

وضعتها.
وأض����اف ان الوزارة حرصت 
على تأمني االماكن االستراتيجية 
التي ته����م الدولة م����ن مطارات 

ومستشفيات وغيرها.

باعطاء فرصة للمهندسات الثبات 
جدارتهن في االعمال الفنية، الفتا 
الى صدور اكثر من قرار لتثبيت 
هؤالء املهندس����ات ف����ي قطاعات 

الوزارة.
وأش����ار املس����لم ال����ى وجود 
تنسيق مش����ترك قائم حاليا بني 
الكهرب����اء واملاء من جهة  وزارة 
وبلدية الكوي����ت من جهة أخرى 
المتام عملية الرب����ط اآللي فيما 
بينهما متوقعا ان يتم احلصول 
ال����ى نتائج مع نهاية العام القبل 

او بداية العام 2011.
ولف����ت الى توقي����ع مناقصة 
تركي����ب معامل حتس����ني القدرة 
»الب����اور فاكت����ور« بقيمة اربعة 
ماليني متوقعا ان يحقق هذا وفرا 
كهربائيا لشبكة الكهرباء مبا يعادل 
من 5 الى 15% من اجمالي معدالت 

االستهالك.
وقال الول م����رة يتم تركيب 
هذا النوع من ه����ذه االجهزة في 
الكويت، مبينا ان مدة تنفيذ هذا 
املشروع ستستغرق من سنة الى 

سنة ونصف السنة.
ونفى وجود اي اشكاليات بني 
قطاع شبكات التوزيع في الوزارة 
وجلنة املناقصات املركزية حول 
بعض املشاريع، مؤكدا ان القطاع 
ملتزم التزاما تاما بشروط جلنة 
التي تخص مشاريع  املناقصات 
القطاع والدليل على ذلك ترسية 
وتوقيع جمي����ع العقود التي مت 

طرحها.

توقيع عقود الصيانة.
ضم����ن  م����ن  واض����اف: 
االس����تراتيجيات الت����ي وضعها 
القطاع تخفيض معدالت االستهالك 
عن طريق تركيب اجهزة معامل 
القدرة )الباور فاكتور(  حتسني 
في محطات الوزارة او في االماكن 
التي ترتفع فيها معدالت االستهالك 
عن احلد املسموح به، اضافة الى 
سعي الوزارة الى حتديث شبكة 
التوزيع سواء عن طريق عمليات 

الصيانة او االستبدال.
واس����تفاض املسلم في شرح 
االس����تراتيجية االخيرة املتعلقة 
الشابة  الطاقات  بكيفية تسخير 
واالستفادة من افكارها في تطوير 
القطاع بعد تدريبها بشكل جيد، 
مشيدا بنوعية مخرجات جامعة 
الكويت، سواء كانوا مهندسني او 
الوزير  مهندسات. وشكر املسلم 
د.بدر الشريعان الهتمامه الشديد 

دارين العلي
اعلن الوكيل املس����اعد لقطاع 
شبكات التوزيع في وزارة الكهرباء 
واملاء م.صالح املسلم عن توقيع 
الوزارة عقدين لصيانة محطات 
الثانوية في محافظتي  التحويل 
االحمدي ومب����ارك الكبير بقيمة 
3 ماليني و570 الف دينار ضمن 
الوزارة لتحسني  اس����تراتيجية 
وتطوير الش����بكة الكهربائية في 

البالد.
وفي حني اعتبر املس����لم، في 
مؤمتر صحافي عق����ده امس في 
الوزارة، ان الشبكات الكهربائية 
في تطور مط����رد بفضل الرؤية 
االس����تراتيجية التي مت وضعها 
لتحسينها، لم ينف وجود مشاكل 
ضخمة في شبكة التوزيع ستحتاج 
الى مزيد من الوقت للقضاء عليها 

بصورة شبه نهائية.
واستعرض وضع قطاع شبكات 
التوزيع، مشيرا الى عدة احصائيات 
تؤكد مدى التحسن الذي طرأ على 
الشبكة خالل العام احلالي مقارنة 

باالعوام السابقة.
وقال املسلم انه مت وضع خمس 
استراتيجيات سيسير القطاع على 
ضوئها لتطويره الى االفضل تتمثل 
الوطنية  في االهتم����ام بالعمالة 
وتدريبها واالستفادة من مخرجات 
جامعة الكويت في س����د النقص 
الذي يعاني منه القطاع في الوقت 
الراهن، اضافة الى اعادة هيكلية 
خطط وبرامج الصيانة من خالل 

الخرينج: نستذكر الفزعة الُعمانية لتحرير الكويت
رحب النائب مبارك اخلرينج بزيارة السلطان قابوس 
بن س���عيد سلطان س���لطنة عمان للبالد، مشيرا الى انه 
محل تقدير وترحيب من كل اطياف الشعب الكويتي وانه 
ضيف عزيز على الكويت واهلها، مش���يرا الى ان الكويت 
واهلها لن ينسوا املوقف العماني االصيل وفزعة اخواننا 
في الس���لطنة لتحرير بالدنا من براثن االحتالل العراقي 
الغاشم للبالد عام 1990، مؤكدا ان هذا املوقف محفور في 

ذاكرة التاريخ الكويتي وذاكرة كل مواطن.
وقال اخلرينج، في تصريح صحافي، ان للسلطان قابوس 

مكانة خاصة في قل���وب الكويتيني، كما ان هناك عالقات 
وثيقة بني الكويت وسلطنة عمان في اطار منظومة مجلس 
التعاون اخلليجي، ونأم���ل بكل تأكيد ان تتطور وتزدهر 
ه���ذه العالقة بني البلدين في ظل القيادة احلكيمة لكل من 
صاحب الس���مو االمير الش���يخ صباح االحمد والسلطان 

قابوس بن سعيد.
واعرب اخلرينج عن امله ان تتوج هذه الزيارة مبزيد من 
اواصر التعاون والعمل اخلليجي خلدمة بلدينا وخليجنا 

العربي.

عقدان بقيمة 3 ماليين و570 ألف دينار لتطوير  شبكات األحمدي ومبارك الكبير

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد خالل املباحثات مع السلطان قابوس بن سعيد بحضور سمو ولي العهد وسمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد والشيخ جابر املبارك والشيخ د. محمد الصباح


