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العبداهللا: إجناز محطة الوفرة في ٢٠٢٤ خلدمة شعوب اخلليج والعراق

عاطف رمضان 

قـــال وزيـــر اخلارجية 
إدارة  ورئيــس مجلـــــس 
الصندوق الكويتي للتنمية 
الشيخ ســالم العبداهللا إن 
تدشــني مشــروع توســعة 
الربط الكهربائي اخلليجي مع 
الكويت والذي يتضمن إنشاء 
محطــة الوفــرة الكهربائية 
يعد مشروعا واعدا وحيويا 
ومفيدا جلميع دول مجلس 
التعاون اخلليجي وشعوبها، 
وأيضا ملنطقة جنوب العراق.

وأضاف الوزير العبداهللا 
فــي تصريحــات صحافية 
علي هامــش حفل البدء في 
تنفيذ املشــروع، إن وضع 
حجر األساس للمشروع الذي 
طال انتظــاره يعد انطالقة 
جيــدة، متمنيا للمشــروع 

اخلارجيــة اإليراني كان لقاء 
تعارفيا ووديا.

وفي كلمة ألقاها العبداهللا 
نيابة عن رئيس مجلس الوزراء 
ســمو الشــيخ أحمــد نواف 
األحمد الصباح خالل حفل بدء 
تنفيذ مشروع توسعة الربط 
اخلليجــي مع الكويت والذي 
يتضمن إنشاء محطة الوفرة 
الكهربائية في الكويت، قال إن 
إجمالي مساهمات الصندوق 
الكويتي للتنمية في دعم قطاع 
الطاقة عامليا بلغ ٥٫٦ مليارات 
دوالر بنسبة ٢٥٪ من إجمالي 
مساهمات الصندوق الكويتي 
القطاعــات  علــى مســتوى 

املختلفة.
الطاقــة  أن قطــاع  وزاد 

املشــروع  علــى  التعاقــد 
االستراتيجي املتوقع إجنازه 

بالكامل نهاية ٢٠٢٤.
نقطة انطالق عاملية

من جانبهــا، قالت وزيرة 
األشغال ووزيرة الكهرباء واملاء 
د.أماني بوقماز إن املشــروع 
يهدف إلى زيادة سعة الربط 
بني شــبكة الربــط الكهربائي 
والكويت لتعزيز تلك املنظومة، 
مؤكــدة حــرص الكويت على 
تبني الرؤى واملبادرات التي 
جتعل منها نقطة انطالق عاملية 
لربــط الشــبكات الكهربائية 
وإنشاء سوق حيوي لتجارة 

الكهرباء.
وأضافت بوقماز أن احلاجة 

خليجيــا، وأدى إلــى جتنــب 
حدوث أي انقطــاع جزئي أو 
كلي على مســتوى الشبكات 
اخلليجية بنسبة ١٠٠٪ وذلك 
من خالل تقدمي الدعم الفوري 
بنقــل الطاقــة املطلوبة عبر 
شــبكة الربط التي متتد على 

مسافة ١٠٠٠ كيلومتر.
أنــه  العبــادي  وأوضــح 
منذ تشــغيل مشــروع الربط 
اخلليجي متت مساندة ما يقرب 
من ٢٧٠٠ حالة دعم منها ٢٢٦

حالة في ٢٠٢١.
وذكر أن املشــروع ساهم 
في توفير تكاليف رأســمالية 
وتشغيلية للشبكات اخلليجية 
وحتقيــق وفــورات تتــراوح 
سنويا بني ٢٠٠ و٣٠٠ مليون 
دوالر، إذ بلغ إجمالي الوفورات 
التراكمية منذ بدء التشــغيل 
ما يقــارب ٣ مليــارات دوالر 

يعتبر من أهم ركائز التنمية، 
والصنــدوق الكويتــي منــذ 
تأسيســه دأب على أن يولي 
أهمية كبيــرة لهــذا القطاع، 
مضيفــا أن تنفيــذ احملطــة 
يعد أحد أهم عناصر تطوير 
الكهربائي  الربــط  منظومــة 
اخلليجــي عبــر الربــط مــع 
شبكة جنوب العراق، وستوفر 
احملطة اجلديدة سعة تنظيمية 
مقدارها نحو ٣ آالف ميغاواط 
وستتيح وألول مرة في تاريخ 
الهيئة ربط الكهرباء إلى خارج 
الــدول األعضاء بدءا بجنوب 

العراق.
ولفــت إلــى أن الصندوق 
وبالتعــاون مــع هيئة الربط 
اخلليجي انتهى من إجراءات 

ماسة إلى توسعة شبكة الربط 
الكهربائي اخلليجي، مشيرة 
إلى أن الوزارة أجرت دراسات 
فنية مع الهيئة لتعزيز الربط، 
وان املشروع اجلديد يتكون من 
محطة رئيسية بالوفرة وإنشاء 
خطوط هوائية مزدوجة لربط 
احملطــة اجلديــدة مبحطــة 
الفضلي فــي اململكة العربية 

السعودية.
موثوقية وأمان

بدوره، أفــاد رئيس هيئة 
الربــط اخلليجــي د. نايــف 
العبادي بأن مشــروع الربط 
اســهم في تعزيز امن الطاقة 
ورفــع مســتوى املوثوقيــة 
الكهربائية  واألمان لألنظمــة 

مقارنة بالتكاليف االستثمارية 
والتشغيلية التي بلغت ٢ مليار 

دوالر.
ولفــت إلــى أن املشــروع 
اجلديد تبلغ تكلفته ٢٧٠ مليون 
دوالر، ويهدف إلى استمرارية 
واستدامة أمن الطاقة الكهربائية 
وتأمني االحتياجات خاصة في 
فصل الصيف، مشيرا إلى أن 
محطة الوفرة ســتكون أكبر 
محطات هيئة الربط الكهربائي 
بقدرة إجمالية تتجاوز ٣٥٠٠

ميغاواط.
وأشاد بدور الكويت الكبير 
في حتقيق هذا املشروع عبر 
موافقــة الصنــدوق الكويتي 
للتنمية علــى متويله وقيام 
الكهربــاء واملــاء فــي  وزارة 
التنســيق واملتابعــة لتوفير 
األراضــي املطلوبــة إلنشــاء 

احملطة في منطقة الوفرة.

وزير اخلارجية دشن إنشاء املشروع بقدرة إجمالية تتجاوز ٣٥٠٠ ميغاواط ضمن مشروع توسعة الربط الكهربائي اخلليجي

أوبريت غنائي على هامش حفل التدشني جولة بني األجنحة املشاركة في تدشني املشروع تكرمي د.نايف العبادي

(قاسم باشا) الشيخ سالم العبداهللا يكرِّم مدير عام صندوق التنمية مروان الغامنالشيخ سالم العبداهللا ود.أماني بوقماز ود.نايف العبادي يستمعون إلى شرح حول املشروع  

التوفيــق، ومتوقعا إجنازه 
في عــام ٢٠٢٤ لتحقيق كل 
ما يتمنى أهل وشعوب دول 

املنطقة.
وفيما يتعلق مبوضوع 
ترسيم احلدود بني الكويت 
والعراق، أفاد وزير اخلارجية 
بــأن هنــاك محادثــات بني 
اجلانبني الكويتي والعراقي 
مع وجود النوايا الطيبية من 
اجلانبني، متمنيا التوصل إلى 
اتفاق لالنتهاء من موضوع 
ترسيم احلدود بني الدولتني 
الذي يهم الكويت واإلخوان 

في العراق.
وحــول احلــوار الكويتي 
- العراقــي وهل سيؤســس 
حلــوار خليجــي - إيرانــي، 
ذكــر العبــداهللا أن الكويــت 
لديها عالقات جيدة مع إيران، 
وأن اللقــاء الذي مت مع وزير 

إجمالي مساهمات الصندوق الكويتي للتنمية في دعم قطاع الطاقة عامليًا يبلغ نحو ٥٫٦ مليارات دوالر صنـدوق التنمية انتهى من إجراءات التعاقد على هذا املشـروع االسـتراتيجي مع هيئـة الربط اخلليجي
بوقماز: املشروع يهدف إلى زيادة سعة الربط بني شبكة الربط الكهربائي اخلليجي وتعزيز املنظومة

العبـادي: الربـط الكهربائـي اخلليجـي يحقـق وفـورات تتـراوح بـني ٢٠٠ و٣٠٠ مليون دوالر سـنويًا

املشروع يضم محطة رئيسية وإنشاء خطوط هوائية مزدوجة لربطها مبحطة الفضلي في السعودية

اجلامعة نظمت «أساسيات التصوير بالهواتف»
بحضور القائم بأعمال عميد القبول والتسجيل 
د.عبــداهللا الهاجري، أقام مكتب االستشــارات 
والتدريب بالعمــادة ورشــة تدريبية بعنوان 
«أساسيات التصوير باستخدام الهواتف الذكية» 
واملخصصة ملوظفي إدارة العالقات العامة واإلعالم 
قدمها املصور محمد راشد العمران برعاية بنك 
بوبيــان، وذلك في قاعة االبتــكار مببنى مدير 

اجلامعة باخلالدية خالل يومي الثالثاء واألربعاء 
٢٠ و٢١ ديســمبر اجلاري ضمــن خطة املكتب 
لتنظيــم عدد من الــورش والبرامج التدريبية 
ملوظفــي جامعة الكويت. وبــني د.الهاجري أن 
تنظيم مثل هذه الورش يهدف إلى تدريب موظفي 
مختلف القطاعات في جامعة الكويت وتطوير 

أدائهم مبا يتناسب مع مهامهم الوظيفية.

شركة بيضون تطلق عطر Ambre Safrano اجلديد
بتــوازن وإلهام مــن إبداعات 
العالمة السابقة لتعكس التزام 
صائــغ   ،Julien Rasquinet
العطــور الرائد، باســتخدام 
أجود املواد العطرية الفاخرة، 
خاصــة الزعفــران، البتــكار 
تركيبات فريدة تراعي أعلى 
معايير احلرفية. وتعليقا على 
 :Rasquinet هذا املوضوع، قال
«يتميــز الزعفــران برائحته 
العميقة.  الغنيــة ومعانيــه 
ولطاملا شــكل الزعفران رمزا 
للمشاعر واألحاسيس املرهفة 
ومصدرا للسعادة في الثقافات 

القدمية.

العطر  واحليوية. ويتكشف 
عن نفحات عليا من الزعفران 
والبرقــوق والفلفل األســود 
من مدغشــقر، ويفــوح منه 
عبق التوابل وروائح األزهار 
املنعشــة والنفحات الترابية 
الدافئة. أما النفحات الوسطى 
فتجمــع بــني رائحــة الورد 
التركي وعبق اجللد األسود، 
مع ملسات من الفانيليا التي 
تضيف طابعا من الدفء على 
التركيبة، ليختم مع النفحات 
القاعدية اخلشــبية خلالصة 
البلــوط والصندل.  خشــب 
العطــر  وتتناغــم مكونــات 

كشفت BDK Parfums، دار 
الراقية،  الفرنســية  العطور 
Amber عــن إطــالق عطــر
Safrano هذا الشــهر ليشكل 
أحدث اإلضافات إلى تشكيلة 
Exclusive من العطور الفاخرة. 
ويعكس العطر اجلديد املزايا 
التــي  ملكوناتــه  املختلفــة 
جتمع بني قوة ودفء العنبر 
والنفحــات اجلذابــة لعبــق 
اجللــد لتقــدمي رائحة فريدة 
تأسر احلواس. ويثري عطر 
Ambre Safrano إرث املجموعة، 
حيث ينقل عشاق العطور إلى 
رائحة غنية ومعان عميقةأجواء الشرق املفعمة بالدفء 

«املطاحن» افتتحت مركز تسوق جديدًا 
بتصميم عصري في منطقة فهد األحمد

افتتح العضو املنتدب 
للهيئة العامة لالستثمار 
ورئيس مجلــس اإلدارة 
واألعضــــاء والرئيـــس 
التنفيـــــذي لشــــــركة 
مطاحن الدقيق واملخابز 
الغنيمان  الكويتية غامن 
مركــز التســوق اجلديد 
في منطقة فهــد األحمد، 
وذلك بحضــور عدد من 
السفراء والديبلوماسيني، 
منهم ســفيرة أستراليا، 
اجلمهوريــة  وســفير 
التونســية، ومستشــار 
الشؤون االقتصادية في 
الواليات املتحدة  سفارة 
ونائــب  األميركيــة، 
رئيس البعثة في سفارة 

جمهورية إيطاليــا، ونائب رئيس البعثة 
في سفارة مملكة إسبانيا.

ويعتبر هذا املنفذ الثاني استكماال لنجاح 
منفذ بيع اليرموك، وقد مت تصميمه بطريقة 

عصريــة، ويتم عرض منتجات الشــركة 
بتشــكيلتها الواســعة واملتنوعة مبا فيها 
املخبوزات الطازجة ليقدم للعمالء جتربة 

تذوق مختلفة.

غامن الغنيمان يفتتح مركز التسوق اجلديد في منطقة فهد األحمد

«النجاة اخليرية» ُتطلق مشاريع 
متنوعة بالكويت في ٢٠٢٣

تستعد جمعية النجاة 
اخليرية إلطــالق عدد من 
املتنوعة داخل  املشــاريع 
الكويت في ٢٠٢٣ تستفيد 
منها األسر املتعففة وذلك 
فــي إطــار حرصهــا على 

توطني العمل اخليري.
إدارة  مديــر  وقــال 
املســاعدات فــي «النجــاة 
اخليريــة» محمد اخلالدي 
إن اجلمعيــة حترص من 
خالل هذه املشــاريع على 
سد االحتياجات األساسية 

لألسر املتعففة، مشيرا الى أن هذه املشاريع «إيجار السكن» 
وتتم من خالله املســاهمة في سداد اإليجار مبساعدة تبدأ 
من ١٥٠ دينارا شــهريا، وذلك بعد دراســة احلاالت املتقدمة 
واختيار األســر املســتحقة منها. وأضاف: لدينا مشــروع 
«املســاعدات املالية» ونقدم من خالله مساعدات تبدأ بـ ١٢٠

دينارا شهريا لألسر ضعيفة الدخل، وميكن للمتبرع كفالة 
أســرة ملدة عام أو املســاهمة مببلغ مقطوع. وفيما يتعلق 
باملساعدات الغذائية، أوضح أن اجلمعية تقدم بطاقات مواد 

غذائية لألسر املتعففة قيمتها ٥٠ دينارا شهريا.

محمد اخلالدي

ملشاهدة الڤيديو


