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مواطن يستغيث بوزير الكهرباء لفصله و 3من زمالئه من العمل
السبت 12 ،يناير  14:32 2112م
كتب :محمد أبو النور
أرسل القارئ ،محمد عبد البصير عبد هللا ،رسالة إلى خدمة "صحافة المواطن" طالب فيها بعودته إلى العمل بالشركة
العامة للمشروعات الكهربائية "إيليجكت".
وقال القارئ فى نص رسالته" :عندى مشكلة كبيرة جدا أنا و ٣من زمالئى محتاجين إظهار المشكلة وعرضها على
المسؤولين ..إحنا أربعة فنيين تشغيل موظفين ومثبتين على درجة مالية :محمد عبد البصير عبد هللا خليفة (فنى تشغيل
على الدرجة الثالثة) ،وأشرف منصور عبد الكريم (فنى تشغيل على الدرجة الثانية) ،وأحمد كمال محمد (فنى تشغيل على
الدرجة الرابعة) ،ومحمد جمال شريف (فنى تشغيل على الدرجة الرابعة) وكنا نعمل فى الشركة العامة للمشروعات
الكهربائية إيليجكت وقد تقدمنا بطلب نقل إلى شركة القاهرة إلنتاج الكهرباء وقد تمت بالفعل الموافقة على طلباتنا من
الجهتين وتم عقد لجنة شؤون العاملين فى الشركتين واقروا بالموافقة بعد موافقة مجلس اإلدارة وتم بالفعل النقل إلى
شركة القاهرة إلنتاج الكهرباء محطة شمال الجيزة وذلك بتاريخ ."٦١٠٦/٦/٦
وأضاف قائال" :عملنا خالل السبعة أشهر الماضية بجهد وحصلنا على استحسان وشكر من رؤسائنا على مجهودنا فى
العمل ولكن فوجئنا فى يوم  ٦١٠٢/٠/٦باستدعاء لنا من قبل مجلس اإلدارة فتوجهنا على الفور يوم  ٦١٠٢/٠/٣إلى
اإلدارة وقابلنا رئيس مجلس اإلدارة المهندس محمد مختار فهمى راغب ورئيس قطاعات المالية محمد شمس فتعجبنا
من ذلك االجتماع لكن فؤجنا بأنهم يقولوا لنا أنتم تعتبروا مفصولين من يوم  ٦١٠٢/1/٠فقلنا لماذا؟ قالوا :أسباب
خاصة ولم يفيدونا بشىء ثم قالوا أو ترجعوا شركتكم القديمة فقلنا هل نحن مقصرين فى عملنا قالوا بالعكس رؤساؤكم
بيشكروا فيكم فقلنا ولماذا كل هذا لم يعطونا سبب قالوا أمامكم خيارين إما ترجعوا شركتكم القديمة أو نفصلكم ولينا
طرقنا فى الفصل وقالوا ال تذهبوا إلى مكان عملكم مرة أخرى حضوركم وانصرافكم هنا فى اإلدارة حتى ننتهى من ذلك
وأبلغو المحطة بعدم دخولنا إلى العمل وطلبوا من رئيس المحطة بعمل تقرير سرى بدرجة ضعيف وعقدوا معنا اجتماعا
مرة أخرى وقالوا هترجعوا شركتكم القديمة قلنا ال قالو إذا أنتم مفصولين من يوم  ٦١٠٢/٠/٠وتيجم يوم األحد الستالم
جواب الفصل".
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وأنهى القارئ رسالته إلى "اليوم السابع" قائال" :كل ذلك بدون سبب وقد ذهبنا لعمل شكوى فى مكتب العمل بالعتبة
وعملنا أيضا محضر إثبات حالة بقسم بوالق أبو العال ورقمه  ٦١٠٢/٧٢إدارى بوالق لذا نستغيث بالمسئولين بالوقوف
بجانبنا ،ومحاسبة المسؤول التخاذه إجراءات تعسفية ضدنا بدون وجه حق وبدون سبب" حسب قوله.
شاركونا فى تحرير المواد الصحفية بإرسال الصور والفيديوهات واألخبار الموثقة لنشرها بالموقع والجريدة المطبوعة،
عبر خدمة "واتسآب اليوم السابع" برقم  ،11281113299أو عبر البريد اإللكترونى  ،send@youm7.comأو
عبر رسائل "فيسبوك" ،على أن ت ُ ْنشَر األخبار ال ُمص ََّو َرة والفيديوهات باسم الق ُ ّراء.
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وزير الكهرباء وسفير كوريا الجنوبية يناقشان مذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين
الخميس PM 02:09 2112-11-15
كتب :نادية الدكرورى
ناقش الدكتور محمد شاكر ،وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ،اليوم ،خالل لقاء مع سفير كوريا الجنوبية " Songy
 ،" yoonعدد من مذكرات التفاهم التي وقعت على هامش الزيارة الرئاسية لكوريا في فبراير .2116
ومن بين المذكرات التي تما مناقشتها ،مذكرة تفاهم مع شركة دووسان الكورية ،في مجال إنشاء محطة توليد كهرباء
من الفحم تعمل بتكنولوجيا الضغوط فوق الحرجة بنظام  EPC+Financeبالحمراوين على ساحل البحر األحمر على
مرحلتين األولى قدرة  1111×2ميجاوات والثانية بنفس القدرة متضمنة قيام الجانب الكوري بإجراء دراسات الجدوى
الفنية والمالية للمشروعات وأيضًا مذكرة تفاهم بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء وتحالف شركات السويدي
وهيونداى ودايو لتطوير شبكات نقل الكهرباء.
باإلضافة إلى مذكرة تفاهم لتنفيذ مشروع محطة فوتوفلطية قدرة  21ميجاوات بتكلفة  42مليون دوالر متضمنة قيام
الجانب الكوري بإجراء دراسات الجدوى الفنية والمالية للمشروع.
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وزير الكهرباء يستقبل سفير كوريا الجنوبية لمناقشة سبل التعاون
الخميس PM 02:05 2112-11-15
كتب :نادية الدكرورى

استقبل الدكتور محمد شاكر ،وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ،اليوم ،السفير ، Songy yoonسفير كوريا الجنوبية
في مصر ،لبحث التعاون القائم والمستقبلي بين البلدين في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة واستعراض المشروعات
المشتركة.
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موقع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة

زيارة فد رفيع المستوى برئاسة الدكتور مهندس محمد موسى عمران وكيل أول الوزارة للبحوث
والتخطيط ومتابعة الهيئات إلي دولة بوروندي ويرافقه وفد فني وذلك إلصالح المحوالت ذات
األعطال البسيطة واستعراض خطة تنفيذية الستكمال اإلصالح والتوريد للمحوالت الالزمة.
2017/1/3
فى إطار دعم وتعزيز التعاون بين جمهورية مصر العربية ودول حوض النيل وخاصة دولة بوروندى توجه وفد رفيع
المستوى برئاسة الدكتور مهندس محمد موسى عمران وكيل أول الوزارة للبحوث والتخطيط ومتابعة الهيئات إلي دولة
بوروند ي ويرافقه وفد فني وذلك إلصالح المحوالت ذات األعطال البسيطة واستعراض خطة تنفيذية الستكمال اإلصالح
والتوريد للمحوالت الالزمة  .أوضح الدكتور عمران أن تلك الزيارة تأتى تفعيالً إلي الخطة التنفيذية للدعم الفني المقدم
من قطاع الكهرباء المصري إلي دولة بوروندي وإستكماال ً لنتائج الزيارة الناجحة للوفد الفني المصري الذي تمت في
مارس  2116والتي إنتهت إلي أنه سيتم مساعدة الجانب البوروندي إلصالح أكبر عدد من المحوالت  ،وتوريد محوالت
للتوزيع  ،وإنشاء ورشة إصالح للمحوالت  .تتضمن مهمة الوفد الفني المصري إستعراض الخطة التنفيذية إلصالح
وتوريد المحوالت والتي تم االتفاق عليها من خالل المختصين من الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة.
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"كهرباء القليوبية" :تقسيط فواتير المنازل الزائدة  %31عن االستهالك النمطى
الثالثاء 13 ،يناير  14:11 2112ص

القليوبية – محمد قاسم
أكد المهندس إبراهيم أبو اليزيد وكيل وزارة الكهرباء بالقليوبية أن هناك تعليمات من الوزارة بتقسيط فواتير الكهرباء
المرتفعة على المواطنين تيسيرا عليهم ،وذلك فى حالة زيادة فاتورة الكهرباء عن االستهالك النمطى الشهرى بمعدل
 %31كحد أقصى.
وقال أبو اليزيد لـ"اليوم السابع" إن هذه التعليمات تأتى من الوزارة فى إطار رفع األعباء عن المواطنين والتيسير
عليهم قدر المستطاع مراعاة للشرائح االجتماعية محدودة الدخل بالمدن والقرى ،موضحا أن التقسيط يتم بما ال يتعدى
استهالك شهر واحد وال يتحمل أية فوائد على االطالق مراعاة للظروف االقتصادية.
وأوضح وكيل وزارة الكهرباء أنه تم تلبية احتياجات المواطنين بتوصيل الكهرباء فى التجمعات السكنية الجديدة التى تقع
داخل األحوزة العمرانية للمدن والقرى وألول مرة هذا العام نحقق المعدالت المطلوبة فى توفير الكهرباء لكافة التجمعات
السكنية فضال عن خطة التطوير التى تم البدء فيها هذا العام بنحو  45مليون جنيه ،لتحسين مستوى الجهد واألداء
والشبكات بالمدن والقرى ورفع كفاءة بعض المحوالت الكهربائية لمنع انقطاع التيار الكهربائى نهائيا وهو أمر سوف
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يلمسه المواطن القليوبى على أرض اإلقليم خالل المرحلة المقبلة؛ وأكد أبو اليزيد إننا نلجأ فى أحيان كثيرة إلى التقسيط
التلقائى على المواطن فى حالة الفواتير ذات القيمة العالية لالستهالك المنزلى.

8

نشرة داخلية ترصد أهم ما نشر عن مرفق الكهرباء بالصحف والمواقع اإللكترونية

محافظ مطروح :وزير الكهرباء وافق على توفير المعدات للمشروعات المتأخرة بالمحافظة
اإلثنين 12 ،يناير  12:56 2112م

أشأ
قال اللواء عالء فتحى أبو زيد محافظ مطروح اليوم االثنين ،إن وزير الكهرباء والطاقة المهندس محمد شاكر وافق على
الدفع بكافة المهمات والمعدات الكهربائية المتأخرة بالمشروعات الكهربائية بالمحافظة ،وذلك فى إطار الجهود المبذولة
لتوفير كافة الخدمات للمواطنين بجميع أنحاء المحافظة.
وقدم المحافظ الشكر لوزير الكهرباء على سرعة االستجابة بعد االتصال التليفونى ،والتوجيه بسرعة توفير كافة
احتياجات وم طالب المحافظة الستكمال كافة المشروعات المتأخرة الخاصة بقطاع الكهرباء ،خاصة فى رأس الحكمة
وبراني والحمام الضبعة وغيرها لخدمة المواطنين بها.
وأكد أبو زيد حرصه على سرعة إنهاء تلك المشروعات التنموية الهامة من أجل استقرار التيار الكهربي بما يخدم
المشروعات التنموية القائمة بجميع أنحاء المحافظة.
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وزير

الكهرباء

يلتقي

وفد

شباب

البرنامج

الرئاسي..

ويستمع

لمشروعاتهم

2017-01-02 15:26
صابر العربي أخبار مصر ارسال بياناتك تسجيلسجل عبر الفيسبوكسجل عبر تويتر استقبل الدكتور محمد شاكر وزير
الكهرباء والطاقة المتجددة ،اليوم اإلثنين ،وفدًا من الدفعة األولى لعام  2116من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب
للقيادة؛ وذلك من أجل تدعيم كفاءات الشباب ومشاركتهم في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة ،بحضور عدد من قيادات
القطاع .واستعرض الشباب -حسب بيان صادر عن الوزارة -مشروعاتهم ومجاالت دراساتهم ،معربين عن رغبتهم في
االستفادة من خبرات المتخصصين في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة .شاهد أيضا وزير الكهرباء يفتتح الدورة 26
للمعرض «أليكتريكس  -سوالرتك» وزير الكهرباء يتابع سير العمل بمحطة توليد كهرباء البرلس وزير الكهرباء يغادر
إلى اإلمارات للمشاركة بالملتقى األلماني أعرب الوزير شاكر عن رغبته في تقديم كل سبل الدعم وكذلك تقديم المشورة
لهؤالء الشباب من أجل دعمهم في دراستهم ومشروعاتهم.

10

نشرة داخلية ترصد أهم ما نشر عن مرفق الكهرباء بالصحف والمواقع اإللكترونية

وزير الكهرباء يستقبل الدفعة األولى من شباب البرنامج الرئاسي إلعداد القادة
أخبار وتقارير
االثنين 12 ,يناير 15:11 2112
استقبل الدكتور محمد شاكر ،وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ،وفدا من الدفعة األولى لعام  2116من البرنامج الرئاسى
لتأهيل الشباب للقيادة ،وذلك من أجل تدعيم كفاءات الشباب ومشاركتهم فى مجال الكهرباء والطاقة المتجددة  ،وذلك
بحضور عدد من قيادات القطاع.
واستعرض الشباب مشروعاتهم ومجاالت دراساتهم معربين عن رغبتهم فى االستفادة من خبرات المتخصصين فى قطاع
الكهرباء والطاقة المتجددة.
وأعرب الدكتور شاكر عن رغبته فى تقديم كل سبل الدعم وكذلك تقديم المشورة لهؤالء الشباب من أجل دعمهم فى
دراستهم ومشروعاتهم.
ويأتى هذا اللقاء فى إطار االهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء والطاقة لبناء وإعداد الكوادر المصرية الشابة وإعداد
كوادر فى مختلف مجاالت الكهرباء.
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شبكة االعالم العربية

وزير الكهرباء يلتقي بوفد من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب
اإلثنين 2 ،يناير 2112
محيط :انديانا خالد
استقبل الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة وفد من الدفعة األولى لعام  2116من البرنامج الرئاسي
لتأهيل الشباب للقيادة ،من أجل تدعيم كفاءات الشباب ومشاركتهم في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة.
ووفقًا لبيان وزارة الكهرباء وزعته اليوم عبر البريد االلكتروني ،أن الشباب استعرض خالل اللقاء مشروعاتهم ومجاالت
دراساتهم معربين عن رغبتهم في االستفادة من خبرات المتخصصين في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة.
وأعرب الدكتور شاكر عن رغبته في تقديم كافة سبل الدعم وكذلك تقديم المشورة لهؤالء الشباب من أجل دعمهم في
دراستهم ومشروعاتهم.
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شبكة االعالم العربية

محافظ مطروح :وزير الكهرباء وافق على توفير المعدات للمشروعات المتأخرة بالمحافظة
اإلثنين 2 ،يناير 2112
قال محافظ مطروح اللواء عالء فتحي أبو زيد اليوم االثنين إن وزير الكهرباء والطاقة المهندس محمد شاكر وافق على
الدفع بكافة المهمات والمعدات الكهربائية المتأخرة بالمشروعات الكهربائية بالمحافظة ،وذلك فى إطار الجهود المبذولة
لتوفير كافة الخدمات للمواطنين بجميع أنحاء المحافظة.
وقدم المحافظ الشكر لوزير الكهرباء على سرعة االستجابة بعد االتصال التليفونى ،والتوجيه بسرعة توفير كافة
احتياجات ومطالب المحافظة الستكمال كافة المشروعات المتأخرة الخاصة بقطاع الكهرباء ،خاصة فى رأس الحكمة
وبراني والحمام الضبعة وغيرها لخدمة المواطنين بها.
وأكد أبو زيد حرصه على سرعة إنهاء تلك المشروعات التنموية الهامة من أجل استقرار التيار الكهربي بما يخدم
المشروعات التنموية القائمة بجميع أنحاء المحافظة.
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مصر العربية

وزير الكهرباء يستقبل وفدا من برنامج تأهيل الشباب
محمد البهتاوى 02يناير 15:14 2112
استقبل الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ،وفدا من الدفعة األولى لعام  21166من البرنامج الرئاسى
لتأهيل الشباب للقيادة.
واستعرض الشباب خالل لقالئهم مع وزير الكهرباء مشروعاتهم ومجاالت دراساتهم معربين عن رغبتهم فى اإلستفادة
من خبرات المتخصصين فى قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة.
وأعرب وزير الكهرياء عن رغبته فى تقديم كافة سبل الدعم وكذلك تقديم المشورة لهؤالء الشباب من أجل دعمهم فى
دراستهم ومشروعاتهم.
ويأتى هذا اللقاء فى إطار اإلهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء والطاقة لبناء وإعداد الكوادر المصرية الشابة وإعداد
كوادر فى مختلف مجاالت الكهرباء.
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موقع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة

لقاء الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بوفد من الدفعة األولى لعام  2116من
البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة ،وذلك من أجل تدعيم كفاءات الشباب ومشاركتهم فى
مجال الكهرباء والطاقة المتجددة.

2017/1/2
تأكيدا ً لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية وتفعيالً لسياسة الحكومة لإلهتمام بإعداد كوادر
شابة قادرة على القيادة واإلدارة استقبل الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة وفد من الدفعة األولى لعام
 2116من البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة ،وذلك من أجل تدعيم كفاءات الشباب ومشاركتهم فى مجال الكهرباء
والطاقة المتجددة  ،وذلك بحضور عدد من قيادات القطاع  .استعرض الشباب مشروعاتهم ومجاالت دراساتهم معربين
عن رغبتهم فى اإلستفادة من خبرات المتخصصين فى قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة  .أعرب الدكتور شاكر عن
رغبته فى تقديم كافة سبل الدعم وكذلك تقديم المشورة لهؤالء الشباب من أجل دعمهم فى دراستهم ومشروعاتهم .
ويأتى هذا اللقاء فى إطار اإلهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء والطاقة لبناء وإعداد الكوادر المصرية الشابة وإعداد
كوادر فى مختلف مجاالت الكهرباء.
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ننشر تفاصيل خطة "الكهرباء" خالل  ..2112إضافة  12ألف ميجا وات من عدة محطات بنهاية
العام ..مصدر:استهالك المواطنين لن يزيد عن  33ألف ميجا وات ..ويؤكد :استغالل الفائض
لصيانة الوحدات المتهالكة
اإلثنين 12 ،يناير  12:11 2112ص
كتبت رحمة رمضان
ننشر التفاصيل الكاملة لخطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية،إلضافة  12ألف  151ميجا وات بنهاية العام
الجارى لتدعيم الشبكة القومية للكهرباء وتلبية احتياجات المواطنين من الطاقة ،والتى ستجعل إجمالى قدرة الشبكة 51
ألف ميجا وات.
و كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية ،أن إجمالى الطاقة المولدة من الشبكة القومية
الكهربائية حاليا ً تبلغ  32الف  851ميجا وات ،كاشفا ً أن استهالك المواطنين اليومى ال يتجاوز الـ 24ألف ميجا وات.
وأضاف المصدر ،فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" ،أنه هذا العام سيشهد إضافة ما يقرب من  12ألف ميجا وات،
الفتا ً إلى أن استهالك المواطنين خالل عام  2112لن يتعدى الـ 33ألف ميجا وات من إجمالى  51ألف ميجا وات.
وأشار المصدر إلى أن الشبكة القومية للكهرباء سيكون بها فائض يصل إلى  18ألف ميجا وات سيتم االستفادة منهم
وفقا ً لخطة أعدتها الوزارة ،مشيرا ً إلى أن هذه الخطة تعتمد على الفائض الموجود بالشبكة لصيانة الوحدات المتهالكة
والتى تحتاج للتكهين حتى ال يتأثر المواطن بخروج هذه الوحدات.
وأوضح المصدر ،الوحدات التى ستخرج للصيانة ستبلغ قدرتها  8االلف ميجا وات خالل العام الجارى فى إطار
استراتجية الوزارة لعام  ،2131موضحا ً أن المواطنين لن يشعروا بخروج هذه القدرات نظرا ً لوجود فائض فى الشبكة
عن االستهالك.
وقال المصدر ،أنه وفقا ً لخطة الوزارة لعام  2112سيتم إضافة  511ميجا وات للشبكة القومية من محطة الشباب،
باإلضافة إلى وحدتين من محطة غرب دمياط بقدرة  251ميجا وات للوحدة الواحدة ،و 651ميجا وات من محطة
السويس الحرارية الجديدة.
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و أضاف المصدر،أنه سيتم إطالق تجارب التشغيل محطة غرب أسيوط بقدرة  511ميجا وات بنهاية العام الجارى
وضمها للشبكة القومية مطلع عام  ،2118الفتا ً إلى أنه سيتم االنتهاء من إضافة  14الف  411ميجا وات من محطات
بنى سويف والبرلس والعاصمة اإلدارية الجديدة التى تقوم بتنفيذها شركة سيمنز األلمانية.
و تابع المصدر ،أنه وفقا لما هو متفق عليه بين الحكومة المصرية وشركة سيمنز األلمانية ،فإنه تم إنشاء المحطات
الثالث من طراز" ، "h.classالذى يستخدم ألول مرة على مستوى العالم بأحدث تكنولوجيا وأعلى كفاءة ،حيث تصل
كفاءة توليد الطاقة من هذه المحطات لـ ،%65وهو ما لم يحدث على مستوى العالم حتى اآلن.
وتتكون كل محطة من المحطات الثالث ،من  4وحدات توليد ،وتتكون كل وحدة من  2توربينة غازية قدرة كل منها 411
ميجاوات و 1توربينة بخارية قدرة  411ميجاوات ،و 2غالية الستعادة الطاقة المفقودة ،وسيتم ربطها بالشبكة القومية
على جهد  511كيلوفولت.
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وزير الكهرباء يستقبل وفد من الشباب المشاركين بالبرنامج الرئاسى للتأهيل للقيادة
اإلثنين 12 ،يناير  12:26 2112م
كتبت رحمة رمضان
استقبل الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة وفد من الدفعة األولى لعام  2116من البرنامج الرئاسى
لتأهيل الشباب للقيادة ،وذلك من أجل تدعيم كفاءات الشباب ومشاركتهم فى مجال الكهرباء والطاقة المتجددة ،وذلك
بحضور عدد من قيادات القطاع .
وقالت وزارة الكهرباء فى بيان صحفى  ،إن الشباب استعرض مشروعاتهم ومجاالت دراساتهم معربين عن رغبتهم فى
اإلستفادة من خبرات المتخصصين فى قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة  ،فيما أكد الدكتور محمد شاكر  ،استعداد وزارة
الكهرباء لتقديم كافة سبل الدعم وكذلك تقديم المشورة لهؤالء الشباب من أجل دعمهم فى دراستهم ومشروعاتهم .
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وزير الكهرباء لشباب البرنامج الرئاسي" :مستعدون لدعم الدراسات والمشروعات المطروحة"
أمس PM 09:23
كتب :نادية الدكرورى
2112/1/2

أعرب الدكتور محمد شاكر ،وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ،عن رغبته فى تقديم كافة سبل الدعم وتقديم المشورة
لشباب البرنامج الرئاسي للقيادة ،خالل لقائه بهم اليوم ،من أجل دعمهم فى دراستهم ومشروعاتهم.
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وزير الكهرباء يستقبل الدفعة األولى من شباب البرنامج الرئاسي
2112/1/2
كتب :نادية الدكرورى
استقبل اليوم الدكتور محمد شاكر ،وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ،وفدا من الدفعة األولى لعام  2116من البرنامج
الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة ،وذلك من أجل تدعيم كفاءات الشباب ومشاركتهم فى مجال الكهرباء والطاقة المتجددة،
بحضور عدد من قيادات القطاع.
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مصدر بـ"الكهرباء" :افتتاح محطة السويس منتصف الشهر الجارى بقدرة  651ميجا وات
األحد 11 ،يناير  12:11 2112ص
كتبت رحمة رمضان
كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ،أنه سيتم افتتاح محطة كهرباء السويس الحرارية منتصف
الشهر الجارى ،بقدرة  651ميجا وات ،ومن المتوقع أن يشارك فى افتتاح المحطة الرئيس عبد الفتاح السيسى.
وأوضح المصدر ،فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" أن محطة كهرباء السويس الحرارية تتكون من وحدة واحدة
قدرة  651ميجاوات تعمل بالضغوط تحت الحرجة ذات الكفاءة األعلى لهذا النوع من المحطات.
وأشار المصدر ،إلى أنه تم تنفيذ بنظام الحزم المتعددة بإستثمارت تبلغ حوالى  5,6مليار جنيه ،مشيرا ً إلى أنه تم وضع
المحطة تحت التجارب منذ يوليو الماضى ،ومن المنتظر أن يبدأ التشغيل التجارى منتصف الشهر الجارى.
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