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اإلبراهيم بحث تعزيز التعاون مع سفراء بريطانيا وماليزيا وأملانيا وأذربيجان وجيبوتي

الكهرباء  اس���تقبل وزي���ر 
واملاء ووزير ش���ؤون البلدية 
م.عبدالعزيز االبراهيم مبكتبه 
صباح أمس عددا من السفراء 

املعتمدين لدى الكويت، حيث 
استقبل السفير املاليزي داتو 
البريطاني  عدنان والس���فير 
فرانك بيكر والس���فير األملاني 

فرانك مان.
وقد مت خ���ال اللقاء تبادل 
االحاديث الودية وبحث عدد من 
القضايا ذات االهتمام املشترك 

وس���بل تطويرها في مختلف 
املجاالت.

كما اس���تقبل االبراهيم في 
وقت الحق السفير األذربيجاني 

تورال رضى يييف، والسفير 
اجليبوتي محمد مؤمن، حيث 
مت بحث عدد من املوضوعات 

املشتركة وسبل تعزيزها.

الراشد: تنفيذ محطة حتويل سعد العبداهلل 
استغرق 24 شهرًا بقيمة 23 مليونًا و400 ألف

)أنور الكندري( السفيرة الفرنسية ندى يافي وعبدالعزيز الراشد وم.أحمد احلمد مع املشاركني في احلفل  

الصناع���ة الفرنس���ي إيريك 
بوسون نهاية األسبوع املقبل 
الطاقة  للمشاركة في مؤمتر 
الدولي، حيث سيلتقي عددا 
من املسؤولني ورجال األعمال 

في الدولة.
بدوره حتدث رئيس مجلس 
ادارة شركة الراشد التي نفذت 
65% من املشروع ووكيل شركة 
ألستوم في الكويت عبدالعزيز 
الراش���د على هامش احلفل، 
مش���يرا الى ان شركة الراشد 
ش���ركة محلية قامت بتنفيذ 
جزء كبير من املشروع حيث 
ألس���توم بأعمال  اختص���ت 
التوري���د للمعدات وتركيبها 
واإلشراف عليها، بينما قامت 
الراش���د ببناء احملطة بكل ما 
فيها من منشآت، الفتا الى ان 
محطة حتويل سعد العبداهلل 
أكبر احملطات في  تعتبر من 
الكويت بقدرة 300 كيلوفولت 
وستغذي منطقة سعد العبداهلل 

اجلديدة.
ولف���ت الى انه مت االنتهاء 
كليا م���ن احملط���ة والفترة 
التجريبية انتهت بنجاح بعد 
تدريب طاقم من املهندس���ني 
الكويتيني بطلب من الوزارة 
حتت إشراف شركة »ألستوم«، 
مشيرا إلى أن تنفيذ املشروع 
استمر ملدة 24 شهرا بقيمة 23 

مليون و400 ألف دينار.
وشكر وزارة الكهرباء واملاء 
على تفهمها الدائم لطبيعة عمل 
الشركات، مشيرا الى ان شركته 
قادرة على الدخول في مشاريع 

الوزارة املستقبلية.

يافي: خطة لتفعيل االستثمار املتبادل بني فرنسا والكويت

من جهته حتدث مدير ادارة 
صيانة محطات التحويل في 
وزارة الكهرباء واملاء م.أحمد 
احلمد عن برام���ج الصيانة 
التي تقوم بها الوزارة، قائا 
انها ستنتهي في نهاية مايو 
املقب���ل، وان املرحلة احلالية 
تعتبر مرحلة تكثيف الصيانة 
لضمان الدخول الى موس���م 
الذروة دون مشاكل في الشبكة 

الكهربائية.
وحتدث احلمد عن برامج 
إع���ادة التأهي���ل والتبدي���ل 
للمحطات التي انتهى عمرها 
االفتراضي، الفتا إلى انه في ظل 
زيادة األحمال وزيادة التوليد 
الكهربائي اخلليجي  والربط 
تعتبر محطات حتويل ال� 400 
كيلوفولت األفضل واأليسر 
في نقل الطاقة املولدة واألكثر 
حتما واستيعابا للطاقة من 
الوزارة ستعمل  غيرها، وان 
عل���ى بناء ع���دد م���ن هذه 

احملطات.

دارين العلي  ٭

أعلنت السفيرة الفرنسية 
لدى الباد ندى يافي عن خطة 
الس���فارة لتفعيل  ستتبعها 
االستثمار املتبادل بني البلدين 
عبر استقطاب االستثمارات من 
الكويت الى فرنسا وفي املقابل 
تشجيع املستثمرين الفرنسيني 

لاستثمار في الكويت.
كام يافي جاء في تصريح 
صحافي خ���ال حفل نظمته 
شركة »ألس���توم« الفرنسية 
لتسليم محطة سعد العبداهلل 
لتحويل الطاقة الكهربائية إلى 
وزارة الكهرب���اء بعد االنتهاء 
من تنفيذ املشروع الذي شارك 
في تنفيذه فريق عمل أملاني 
بالتعاون مع ش���ركة الراشد 
احمللية خال 24 شهرا بقيمة 
تف���وق ال� 23 ملي���ون دينار 
الفرنسية  بحضور السفيرة 
والس���فير األملاني وعدد من 
ممثلي الش���ركة ومهندس���ي 

وزارة الكهرباء.
ومتنت يافي أن يس���تمر 
الفرنسية  الش���ركات  نشاط 
في دولة صديق���ة ومنفتحة 
كالكوي���ت الت���ي يوجد فيها 
الكثي���ر من الف���رص بفضل 
خطة التنمي���ة، الفتة الى ان 
فرنسا مهتمة باحلصول على 
بعض هذه الفرص شأنها شأن 
الدول األخرى، مشيرة إلى أن 
الفرنسية تتمتع  الش���ركات 
بجودة عالية ميكن التعويل 

عليها.
وأعلنت عن زيارة مجموعة 
من رجال األعمال الفرنسيني 
الذين ميثلون جمعية »باريس 
عاصم���ة اقتصادي���ة« نهاية 
الشهر اجلاري بهدف عرض 
فرص االس���تثمار في فرنسا 
كدولة أولى من حيث االستثمار 
أوروبيا والثالثة عامليا تتبعها 
زيارة ملجموعة أخرى لاطاع 
على ف���رص االس���تثمار في 

الكويت.
الس���فارة  إن  وقال���ت 
الفرنس���ية تعمل دائما على 
تفعيل االجتاهني ومن ناحية 
استقطاب االس���تثمارات من 
املقابل  الكويت لفرنسا وفي 
تشجيع املستثمرين الفرنسيني 

لاستثمار في الكويت.
ندى يافي متحدثة إلى الزميلة دارين العليوكشفت عن زيارة وزير 

تخصيص موقعني جنوب البالد 
إلنشاء محطتني لتوليد الكهرباء 

وفق الشركات املساهمة

مبروك: تونس حريصة على تعزيز 
التعاون الثقافي مع الكويت

وافقت بلدية الكويت على طلب وزارة الكهرباء واملاء 
تخصيص موقعني في جنوب البالد إلنشاء محطتني لتوليد 

القوى الكهربائية وتقطير املياه وفق قانون الشركات 
املساهمة.

وقالت مصادر في وزارة الكهرباء واملاء ان البلدية وافقت 
على طلب وزارة الكهرباء وقامت بتخصيص موقعني في 

جنوب البالد، األول شمال رأس الزور، والثاني يقع بالقرب 
من منطقة النويصيب في منطقة يطلق عليها »حد حماره«.
وأوضحت املصادر ان الفرق الفنية التابعة للوزارة مبشاركة 

جهات بحثية قامت بعمل دراسات ميدانية للموقعني وتأكدت من 
صالحيتهما إلنشاء محطات توليد كهرباء وتقطير مياه، مبينة 
ان احملطتني سيتم إنشاؤهما وفق قانون الشركات املساهمة.

من جهة أخرى، شكلت الوزارة فريقا فنيا مكونا من الوكيل 
املساعد لقطاع اخلدمات الفنية م.إياد الفالح ومدير إدارة 
مشاريع الكهرباء وتقطير املياه م.محمد بوشهري ملتابعة 

اجلهاز الفني في اخلطوات التي سيتم اتخاذها لتنفيذ مشروع 
محطة اخليران لتوليد القوى الكهربائية.

دارين العلي  ٭

تونس ـ كونا: أكد وزير الثقافة التونسي مهدي مبروك عزم 
بالده مواصلة التعاون الثقافي وتعزيزه في مختلف املجاالت 

ذات الصلة مع الكويت ودول اخلليج العربي الشقيقة األخرى 
مبا يسهم في مزيد من تعميق عالقات التعاون والتواصل 

بني اجلانبني. وقال مبروك في تصريح لـ »كونا« الليلة قبل 
املاضيةوشدد على ان وزارة الثقافة التونسية ستعمل على 
تكثيف عالقات التعاون والتواصل الثقافي بني تونس ودول 

اخلليج.


