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بلغاريا والكويت.. مثال مشرق للصداقة والتعاون
 مب��ن��اس��ب��ة ال��ذك��رى 
جمهورية  لتحرير   132 ال� 
بلغاريا في الثالث من مارس، 
ألتقدم  الفرصة  هذه  أغتنم 
بتحياتي ومتنياتي بالصحة 
ألعضاء  والنجاح  والتوفيق 
اجلالية البلغارية في الكويت. 
وانه لشرف لي في مثل هذا 
اليوم التاريخي الهام أن أنتقل 
النبيل  الكويتي  الشعب  إلى 
وهم  الكويتية،  واحلكومة 
حقيقيون  وشركاء  أصدقاء 
عاما   47 مدى  على  بالفعل 
الديبلوماسية  العالقات  من 

املمتازة.
اليوم بلغاريا دولة حديثة، وعضو ناشط في 
االحتاد األوروبي ومنظمة حلف شمال األطلسي 
)الناتو(. وتعد جزءا نش��طا )مبدعا( في األس��رة 
األوروبي��ة، ونحاول جاهدين أن نكون ش��ريكا 
ايجابيا فعاال لتقاسم سياسة االحتاد األوروبي في 
منطقة جنوب شرق أوروبا، وتبقى واحدة من اهم 
الدول الداعمة لالستقرار السياسي واالقتصادي 
واملدني. وميكن حتقيق ذلك من خالل النشاطات 
)األعمال املثمرة(، واحلوار البناء واملنفعة املتبادلة 
مع بلدان منطقة البحر األسود، والشرق األوسط 

� الشركاء التقليديني للدول األوروبية.
موقعنا اجلغرافي االس��تراتيجي بني الشرق 
والغرب، وعضويتنا في الناتو واالحتاد األوروبي 
من اهم العوامل التي تثير اهتمام الشركات األجنبية 
بالتوج��ه نحو بلغاريا. والي��وم حكومتنا متتلك 
البرنامج االستراتيجي للتنمية املستقبلية للبالد، 
والتي تعني اس��تكمال حتديث الصناعة والطرق 
والبني��ة التحتية وإص��الح اإلدارة جلعلها أكثر 
انس��جاما وفقا ملكانة االحتاد األوروبي ولصالح 
األعمال »احلرة« للجميع وسيادة القانون بالنسبة 
لالستثمارات األجنبية. جميع التدابير موجهة للعمل 
من أجل حتقيق هدف بلغاريا لتصبح مكانا أكثر 
جاذبية لالستثمارات الرأسمالية. وبصفتي سفيرا 
فوق العادة ومفوضا جلمهورية بلغاريا في الكويت، 
يش��رفني أن أؤكد على املكانة اخلاصة للعالقات 
البلغارية � الكويتية التي تعد من أولويات سياستنا 
اخلارجية. وبالفعل فان 47 عاما مضت على العالقوات 

املتميزة بني جمهورية بلغاريا 
ودولة الكويت تعد مثاال مشرقا 
لعالقات الصداق��ة والتعاون 
املتبادل. ومن املعروف أن بلدنا 
كان من أول الدول التي أقامت 
عالقات ديبلوماسية مع الكويت 
املستقلة ونحن واثقون من أن 
عالقاتنا مستقبال ستكون مبنية 
على أس��س ومبادئ التعاون 
والصداق��ة واملنفعة املتبادلة. 
واملثال اآلخر املشرق هو مبادرة 
حكومة الكويت وخاصة رئيس 
ال��وزراء مبكرمته للمواطنني 
البلغ��ار ومنحه��م تأش��يرة 
الدخول للكويت للقادمني عن 

طريق مطار الكويت الدولي.
ان بلغاريا تستطيع أن تلعب دورا مهما إلقامة 
جسر التعاون بني الكويت ومنطقة جنوب شرق 
أوروبا، وذلك باحلوار النشط على كل املستويات 
من سياس��ة إلى اقتصاد إل��ى ثقافة. ونحن على 
يقني بأن زيارة رئي��س الوزراء البلغاري بويكو 
بوريس��وف للكويت خالل األشهر املقبلة تلبية 
للدعوة الكرمية من سمو رئيس مجلس الوزراء 
الش��يخ ناصر احملمد، ستتيح لنا فرصا لتطوير 
التعاون الودي بيننا.وانني أتقدم وأرفع إلى مقام 
صاحب السمو األمير مبناسبة العيد الوطني وعيد 
التحرير للكويت أسمى آيات التهنئة، متمنني لسموه 
وكبار مسؤولي الدولة الصحة والسعادة والعطاء 
املستمر خلير ورفاهية الشعب الكويتي الصديق 
ودوام املناسبات السعيدة واألعياد وأن تعم احملبة 
واخلير والرفاهية على شعبينا الصديقني، واستمرار 

التعاون املثمر في كافة املجاالت بني بلدينا.
بلدنا بلغاريا حتتفل بالذكرى ال� 132 لتحريرها، 
وبهذه املناسبة أود أن أشكر صاحب السمو األمير 
الش��يخ صباح األحمد، وسمو ولي العهد الشيخ 
نواف األحمد، ورئيس مجلس األمة جاسم اخلرافي 
وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد، 
وأتقدم لهم ولشعب الكويت بأطيب التحيات ملا عبروا 
عنه لبلغاريا مبنحها أفضل ظروف احلياة والعمل 
لسفارتنا وللجالية البلغارية في الكويت. وأمتنى 
كل اخلير واملزيد من الصحة والس��الم والتقدم 

واالزدهار للكويت قيادة وحكومة وشعبا.

بقلم: سفير بلغاريا
لدى الكويت ألكو شفاشيف

على هامش رعايته مؤتمر ومعرض الكويت للكهرباء ممثاًل الوزير الشريعان

الفالح: الوضع الكهربائي مطمئن خالل الصيف
وال نية للقطع المبرمج واالنقطاعات سببها أعمال الصيانة

في التقدم واالزدهار، مؤكدا على 
ان سياسات عمل الشركة منوذج 
قيم للشركات الوطنية الناجحة، 
والتي لها سمعة طيبة في أوساط 
الش����ركات احمللي����ة والعربية 

والعاملية الكبرى.
وفي كلمة بروميديا العاملية 
املع����رض واملؤمترات  لتنظيم 
)اللجنة املنظم����ة( ألقاها مدير 
التسويق واإلعالم جمال عمران 
ق����ال فيه����ا: ان املع����رض جاء 
متناغما مع اجلهود املبذولة من 
قبل اجلهات املعنية العاملة في 
قطاع الكهرباء واملشاريع الكبرى 
التي تش����هدها الب����الد والدول 

املجاورة.
ولفت الى ان اللجنة العلمية 
للمؤمتر عملت بجهد كبير على 
دعوة اكبر اخلبراء من املتحدثني 
التي  العلمية،  ومقدمي األوراق 
مت اختيارها بعناية والتي قارب 
عددها العشرين، تتناول مواضيع 
مهمة ومختلفة، خلبراء من أميركا 
وبريطانيا والس����ويد وأملانيا 
واململك����ة العربية الس����عودية 
والنمس����ا وايرلن����دا وإي����ران 
الى مقدمي  ورومانيا، إضاف����ة 
األوراق العلمي����ة املتحدثني من 

الدولة املضيفة الكويت.
وأشار إلى ان مؤمتر ومعرض 
الكويت للكهرباء سيكون حدثا 
سنويا في الكويت، كما تخطط 
شركة بروميديا العاملية لتحويل 
هذا احلدث خليجيا في األعوام 

املقبلة.

الصناعة واألهم من ذلك توطني 
اخلب����رات الفني����ة داخل البالد 
وعدم هجرتها مع عودة العمالة 
األجنبية إلى بلدانها، وهذا البد 
ان يكون من أولويات سياس����ة 
الشركات مختلفة االهتمامات، 
وتعمل األهلية عل����ى دعم هذا 
التوجه والذي يعم بالفائدة على 

مستقبل البالد املهني.
واعتبر ان املعرض ميثل فرصة 
كبيرة، جتمع بني متخذي القرار 
وأصحاب األعم����ال من القطاع 
اخلاص والعام وأهل االختصاص 
في مجال صناعة الكهرباء وميثل 
منصة رئيسية لتبادل اخلبرات 
والتب����ادل التجاري، مضيفا ان 
الطاق����ة الكهربائية وصناعتها 
تسير بخطى ثابتة ومنو سريع 
لتوفير احتياجات السوق األخذ 
إذ يتطلب االستثمار  النمو  في 
في كل نواحي احلياة متطلبات 

صناعة الكهرباء.
وأش����ار إل����ى ان الهدف من 
الرعاية الرئيسية هو املساهمة 
في أنش����طة املؤمتر واملعرض 
املصاحب له من داخل وخارج 
الكوي����ت والتعريف بأنش����طة 
واهتمامات الشركة والتعريف 
بأهمية املنتج الكويتي الوطني، 
كما نس����عى لتطوي����ر احلدث 
بصورة مشرفة تليق بصناعة 
الكهرباء في الكويت والتي أخذت 
الفترة  الهائ����ل في  التطور  في 
القصيرة املاضي����ة، مضيفا ان 
نشاط الشركة األهلية مستمر 

العراقية، وبسبب وجود هذه 
الصناع���ة انخفضت أس���عار 
املفاتيح الكهربائية ومحوالت 
القوى أو على األقل حافظت على 
أسعارها بالرغم من التغيرات 
العديدة املطردة في أسعار املواد 
األولية مثل النحاس واألملنيوم، 
مشيرا إلى ان هذه الصناعات 
مش���هود لها باجلودة العاملية 
ومعتمدة من املختبرات العاملية 
كصناع���ة كهربائي���ة كويتية 
خالص���ة م���ن دون وجود أي 
دور أجنبي س���واء بالتصميم 
أو التصنيع وإضافة إلى الدور 
املهم والبارز للشركات احمللية 
الكويتية والتي تعمل في سوق 
الكهرباء الكويتية، تقوم األهلية 
للوح���ات الكهرب���اء بتصنيع 
وتوري���د اللوحات واحملوالت 
التي تس���تخدم  الكهربائي���ة 
في احملط���ات الكهربائية، وان 
سياستنا االس���تثمار في هذه 
الصناعة الكهربائية وتطويرها 
حت���ى ننافس بها الش���ركات 
العاملية العريقة، مما يكون له 
تأثير مباشر بتحقيق اكبر قدر 
ممكن من القيمة املضافة احملققة 
مبا لها من تأثير اقتصادي مهم 
على عجلة االقتصاد الكويتي.
وأش����ار إل����ى ان رعاية هذه 
الصناعة ستتمكن من حل جزء 
البطالة في  ليس بالضئيل من 
العمال����ة الوطنية، حيث ميكن 
استيعاب عمالة أكثر في املدى 
الطويل إذا ما مت تش����جيع هذه 

األربع املقبلة. 
وأكد ان وزارة الكهرباء واملاء 
الدراسات  مهتمة باالطالع على 
املتعلق����ة بالطاقة  والبح����وث 
الكهربائية واالستفادة من جتارب 
الدول التي سبقتنا في هذا املضمار 
احليوي، معربا عن أمله ان يشكل 
املؤمتر رافدا من روافد املعرفة 
الكتساب اخلبرات للعاملني في 
وزارة الكهرباء واملاء بالش����كل 
الذي سينعكس على مهاراتهم 
وينمي خبراتهم ويشجع على 

البحث والتطوير.
اإلدارة  نائب رئيس مجلس 
في الش����ركة األهلي����ة للوحات 
الكهرب����اء الراع����ي الرئيس����ي 
للمؤمت����ر عبداجللي����ل بولند 
اعتب����ر ان الصناعة الكهربائية 
في الكويت تشهد تقدما ملحوظا 
ومستقبال باهرا، حيث انها تلبي 
التنمية في مختلف  احتياجات 
مجاالت الطاقة، وخاصة في مجال 
مفاتيح التوزيع الكهربائي سواء 
بالضغ����ط الكهربائي العالي أو 
املتوسط واملنخفض أو محوالت 
القوى والتوزيع من ناحية أخرى 
والتي تعمل مبواصفات عاملية، 
والدليل على ذلك حصول عدد من 
املصانع على مواصفات اجلودة 
 ,14001 ISO ,29001 ISO العاملية

.9001 ISO
وأشار الى ان هذه املصانع 
تقوم بتصدي���ر منتجاتها إلى 
باق���ي دول مجل���س التعاون 
اخلليج���ي وكذلك اجلمهورية 

دارين العلي
الوكيل املس����اعد  اس����تبعد 
للخدم����ات الفني����ة واملش����اغل 
الرئيس����ية في وزارة الكهرباء 
واملاء م.إياد الفالح جلوء الوزارة 
إلى القطع املبرمج خالل الصيف 
املقبل، معتبرا أنه آخر احللول 
التي ميكن ان يتم اللجوء إليها 

لتفادي أي أزمة ممكنة.
ووصف في تصريح صحافي 
على هامش رعايته افتتاح مؤمتر 
ومعرض الكويت للكهرباء ممثال 
الوزير د.بدر الشريعان الوضع 
الكهربائي خالل الصيف املقبل 
باملطمئ����ن بوج����ود احتياطي 
معقول م����ن الكهرباء، مؤكدا ان 
ما يحصل حاليا من انقطاعات 
تأتي بناء على ترتيبات الوزارة 
بسبب أعمال الصيانة التي تطال 
احملوالت ومحطات التحويل في 

املناطق.
الف����الح ان االطمئنان  وأكد 
للوضع الكهربائي ال يغني عن 
الترشيد الذي يعتبر عامال مهما 
في تخطي الصيف دون أزمات 
كهربائية، مشيرا إلى ان حمالت 
الوزارة الترشيدية مستمرة سواء 
كان الوضع الكهربائي مريحا أم 
ال، فالترشيد ال عالقة له بحجم 
اإلنتاج والفائض الكهربائي بل 
هو ثقافة مجتمعية س����واء كنا 
في الصيف أو الشتاء والوزارة 
خصصت فرقًا تعمل مع الوزارات 
واجله����ات احلكومي����ة وكبار 
املواطنني  املس����تهلكني وجميع 

واملقيمني لتحقيق ذلك.
وكان الفالح ق����د ألقى كلمة 
خالل افتتاح املؤمتر أشار فيها 
إلى ما تش����هده صناعة الطاقة 
الكهربائية بالكويت من حتديات 
أبرزها تنامي الطلب على الطاقة 
الكهربائية بس����بب التوسع في 
املشاريع التنموية والتي شهدت 
منوا متس����ارعا خالل السنوات 
القليلة املاضية مما اس����تدعى 
احلاجة الى بناء محطات جديدة 
وحتديث احملطات القائمة لتتالءم 
مع تل����ك الزيادة وف����ق أفضل 
املقايي����س واملعايي����ر العاملية، 
مش����يرا الى ان هذا التوسع في 
بناء احملطات وحتديثها سيلبي 
أيضا حاجة الكويت من الطاقة 
الكهربائية لتتناسب مع ما أقرته 
السلطتان التنفيذية والتشريعية 
من تنفيذ خطة الدولة التنموية 
والتي تتضمن عدة مشاريع كبرى 
ستشهدها البالد خالل السنوات 

بولن�د: الصناعة الكهربائية ف�ي الكويت تلبي احتياجات التنمية ف�ي مختلف مجاالت الطاقة

م.إياد الفالح يلقي كلمته

جولة داخل املعرض

)كرم دياب(م.الفالح وعبداجلليل بولند خالل افتتاح املعرض

السفارة األلمانية كرمت متطوعي إنجاز الكويت

كمشاد: »إنجاز« تقدم برامج تربوية 
لطالب المدارس من رياض األطفال إلى الثانوية

اعداد آالف الطالب الكويتيني لبناء 
مستقبل ناجح في قطاع االعمال. 
من جانبه اعرب السفير د.مايكل 
وفوربس عن اعجابه بعمل اجناز 
الكويت، قال: لدينا منظمة شقيقة 
ملؤسسة اجناز الكويت في املانيا 
التي تدعمه وزارة البيئة االملانية 
لالقتص����اد والتكنولوجيا، وقال 
د.فوربس عندما طلبت منا اجناز 
الكويت استضافة حفل العشاء الذي 
تقيمه سنويا، قبلنا الدعوة بكل 
سرور، واعتقد انه من املهم جدا ان 
يحصل الشباب على فهم اقتصاد 
الس����وق وروح املبادرة في سن 
مبكرة، واجناز الكويت تساعدهم 

على اكتساب ذلك متاما.

اجناز ومنذ تأسيسها في اغسطس 
من العام 2005 تعمل على تقدمي 
برامج تربوية تهدف الى اعداد طالب 
املدارس من مرحلة رياض االطفال 
الى املرحلة الثانوية لفهم طبيعة 
عالم االعم����ال، وهي عضو دولي 
في منطقة جونيور اتش����يفمنت 
العاملية غير الربحية التي تعمل 
على توفير برامج تربوية اقتصادية 
تستهدف الش����باب، كما أضافت 
كمشاد »نحن نسعى لسد الفجوة 
بني التعلي����م والقطاع اخلاص«، 
وقد باتت اجناز الكويت مؤسسة 
مرموقة حتظى باالحترام والتقدير، 
واتسعت نشاطاتها لتشمل اكثر من 
100 مؤسسة تعليمية تسهم في 

حتت رعاية الس����فير األملاني 
في الكويت د.مايكل فوربس قامت 
اجناز الكويت بتكرمي اكثر من 90 

متطوعا في مقر اقامة السفير.
وقالت الرئيس التنفيذي الجناز 
الكويت رنا كمشاد انه على مدار 
االعوام اخلمسة املاضية حققت 
الكوي����ت جناحات باهرة  اجناز 
وقامت باجن����ازات مذهلة بفضل 
تفاني متطوعيها واس����هاماتهم 
اجلادة وجهودهم املخلصة التي 
اتاح����ت حتقيق النمو والس����ير 
بخطى واثق����ة على درب النجاح 
الذي تشهده املؤسسة اليوم، هؤالء 
ابطالنا احلقيقيون،  الشباب هم 
فق����د امضوا س����اعات ال حتصى 
وبذلوا جهودا جب����ارة من اجل 
حتقيق هدف نبيل هو تأمني سبل 
النجاح للش����باب الكويتي، لذلك 
نحن نفتخر بكون هذه املجموعة 
من املتطوعني املتفانني واحملبني 
للعطاء جزءا ال يتجزأ من أسرة 
اجناز، كما نفتخر بتكرميهم في 
هذه الليلة، وبهذه املناس����بة اود 
ان اعب����ر عن امتنان����ي العميق 
الكرام السفارة االملانية  لرعاتنا 
وشركة سيمنز ومر لكز آيو املزود 
الرئيسي ملساحات املكتبية املجهزة 
التي اتاحت لنا تنظيم هذا احلفل 
مبس����اهماتهم القيمة. وقالت ان 

السفير األملاني د.مايكل فوربس رنا كمشاد


