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ريشينغ: نتطلع إلقامة مشروع مصفاة تكرير 
النفط بكلفة 9 مليارات دوالر

قنصل الكويت في غوانزو أولم على شرف الوزير العبداهلل

الشيخ أحمد العبداهلل والقنصل الكويتي في غوانزو عبدالوهاب الصقر

 أقام قنصل الكويت العام في 
مدينة »غوان����زو« عاصمة اقليم 
»غوانغدونغ« عبدالوهاب الصقر 
مأدبة عشاء الليلة قبل املاضية على 
شرف وزير النفط ووزير اإلعالم 

الشيخ أحمد العبداهلل.
املأدبة محافظ مدينة  وحضر 
»زاجنيانغ« روان ريشينغ والوفد 
املرافق للشيخ أحمد العبداهلل مدير 
شركة البترول الكويتية العاملية 
حسني اس����ماعيل ونائب العضو 
املنتدب لشؤون مكتب الوزير في 
مؤسسة البترول الكويتية سهيل 

املطيري.
وحضرها كذلك مدير تطوير 
املش����اريع ف����ي ش����ركة البترول 
الكويتية العاملية مشاري آل محمود 
ومدير العالقات العامة واخلدمات 
في الشركة عدنان القالف وممثل 
الكويتية في  البترول  مؤسس����ة 
بكني محمد القالف الى جانب عدد 
من املسؤولني الصينيني. واعرب 
احملافظ روان ريشينغ اثناء املأدبة 
عن تطلعه الى إقامة مشروع مصفاة 
تكرير النفط املشترك بتكلفة تسعة 
مليارات دوالر متعهدا ببذل اجلهود 
الالزمة وبالتنس����يق مع اجلانب 
الكويتي م����ن اجل احلصول على 
موافقة احلكومة الصينية النهائية 
لبناء املشروع. وأطلع روان الشيخ 
احمد العبداهلل على تفاصيل زيارته 

الكويت والتي اطلع  الى  األخيرة 
فيها على املنشآت النفطية وقدرات 
القطاع النفطي. م����ن جهته أبلغ 
العبداهلل محافظ  الش����يخ أحمد 
مدينة »زاجنيانغ« بأن املش����روع 
املشترك يخطط إلنشاء صندوق 
النفقات املخصصة  يس����اهم في 
ألهالي املدين����ة، األمر الذي رحب 
به احملافظ وأعرب عن امتنانه له. 
من جهته ق����ال القنصل الكويتي 
الصق����ر في تصريح ل� »كونا« ان 
اجلانب����ني أجريا محادثات مثمرة 
أثناء مأدبة العشاء لم تقتصر على 
أوجه التعاون بني املدينة والكويت 
في مجال النفط وامنا في مجاالت 

االستثمار واالقتصاد والعقار.

وأش����ار الصقر الى أن محافظ 
املدينة وجه دعوة إليه والى الشيخ 
أحمد العبداهلل لزيارة ساحل املدينة 

في وقت مناسب.
وأثنى على زيارة وزير النفط 
ووزير اإلعالم الى مدينة »غوانزو« 
معتبرا ان لها »كبير األثر في تعزيز 
الرواب����ط الثنائية مع أغنى اقليم 
في الصني«. وعقد الش����يخ احمد 
العبداهلل مباحثات مع س����كرتير 
احلزب الشيوعي الصيني القليم 
»غوانغدونغ« وانغ يانغ بش����أن 
مشروع املصفاة املشترك ومن املقرر 
ان يختتم زيارته عائدا الى الكويت 

مساء اليوم.  

مشعان العتيبيد.ناجي املطيري

كشف مدير عام معهد الكويت 
لألبحاث العلمية د.ناجي املطيري 
في تصريح صحافي أمس الثالثاء 
عزم املعهد على استثمار ما يقارب 
ال� 70 مليون دينار، أي ما يعادل 
250 مليون دوالر في مش����اريع 
الطاقات املتجددة والبديلة خالل 

السنوات األربع املقبلة.
وفى السياق ذاته قال مساعد 
وكي����ل وزارة الكهرباء مش����عان 
ف����ي تصريح صحافي  العتيبي 
مماثل ان الكويت ستطرح مناقصة 
لبناء محطة للطاقة الشمسية العام 
املقبل، من أجل توفير ما نسبته 
5% من إمدادات الكهرباء من مصدر 

طاقة متجدد بحلول عام 2020.
الكويت  ان  العتيب����ي  وأك����د 
حترص على االستفادة من الطاقة 
اجلديدة واملتجددة، مشددا على أن 
ذلك خيار استراتيجي لها، نظرا ملا 
حباها اهلل من طاقة شمسية كبيرة. 
وقال إن هناك توجها لدى الكويت 
نحو هذا اخليار االستراتيجي، إذ 
مت حتديد نسبة 5% سيتم توفيرها 

من الطاقة املتجددة بحلول عام 
.2020

وأضاف مساعد وكيل وزارة 
الكويتية مش����عان  الكهرب����اء 
العتيبي أن مشروع إنشاء محطة 
للطاقة الشمس����ية في منطقة 
العبدلي س����يتم طرحه بنظام 
العام  القطاعني  املش����اركة بني 
واخلاص عل����ى أن يتم طرحه 
على القطاع اخلاص خالل العام 

املقبل. 
 وق����ال العتيب����ي في ختام 
تصريح����ه إن الكويت وضعت 
برنامجا خاصا لتحسني كفاءة 
الطاقة واحلد من الهدر واحملافظة 
عليها، مبينا أنه س����يتم اتخاذ 
العديد من اإلجراءات لضمان منع 
الهدر ووضع مواصفات وتاريخ 
محدد ملنع استيراد بعض أجهزة 

التكييڤ.

العتيبي: مناقصة لبناء محطة للطاقة الشمسية العام المقبل

المطيري: 250 مليون دوالر لالستثمار في مشاريع 
الطاقات المتجددة خالل السنوات األربع المقبلة

زار معسكر هيئة اإلمداد والتمويل في صبحان أمس

جابر المبارك نقل تهاني األمير وولي العهد 
بعيد األضحى  إلى منتسبي »الدفاع« 

الشيخ جابر املبارك والشيخ الفريق الركن أحمد اخلالد لدى عزف السالم الوطني

رئيس مجلس الوزراء باإلنابة مصافحا أحد املهنئني

حتية من أحد قادة البحرية

جانب من حفل استقبال الشيخ جابر املبارك

 )محمد ماهر(الشيخ جابر املبارك وحديث مع الشيخ الفريق الركن أحمد اخلالد

وتهنئة من أحد العسكريني

الشيخ جابر املبارك مصافحا أحد كبار الضباط

الشيخ جابر املبارك يتسلم رشاشا من معاون رئيس األركان

عبدالهادي العجمي
نقل رئي���س مجلس الوزراء باالنابة 
ووزير الدفاع الشيخ جابر املبارك تهاني 
صاحب السمو األمير القائد األعلى للقوات 
املسلحة الشيخ صباح األحمد وسمو ولي 
العهد الشيخ نواف األحمد الى منتسبي 
وزارة الدفاع والقوات املسلحة مبناسبة 

حلول عيد االضحى املبارك.
جاء ذلك خالل قيام الشيخ جابر املبارك 
بزيارة ملعس���كر هيئة االمداد والتمويل 
في منطقة صبحان امس مبناسبة عيد 

االضحى املبارك.
وكان عل���ى رأس مس���تقبلي رئيس 
الوزراء باالنابة ووزي���ر الدفاع رئيس 
االركان العامة للجي���ش الفريق الركن 
الش���يخ احمد اخلالد وعدد من ضباط 

وقيادات وزارة الدفاع.
من جهته، قدم معاون رئيس االركان 
لهيئة اإلمداد والتمويل اللواء الركن علي 
العتيقي هدية تذكارية للشيخ جابر املبارك 

مبناسبة الزيارة.
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عن عمر يناهز 71 عامًا
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