
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   االتصالمديرية 
 2021/م .ا/  602رقم   

 2021 جوان 17 ،الجزائر                                         

 بيان صحفي

 ( سنوات03عهدة ثالث )لعلى رأس "كوميالك"  سونلغاز  

جوان في مدينة 17ميس حّل الرئيس المدير العام لمجّمع سونلغاز، السيد شاهر بولخراص اليوم الخ
وفريق من التقنيين والفنيين من ، طرابلس الليبية رفقة وفد من المسيرين الرئيسين في سونلغاز

 ل عن متعامل خاص في التركيب الصناعي. وذلك في إطار زيارة عمل يتمّ وممثّ  مختلف فروع الشركة
 .2021فيها بحث سبل تمويل ليبيا بالكهرباء خالل صائفة 

تقنيا من مختلف الفروع  21فريق التقني الذي سيتكفل بمهمة دراسة مشروع التمويل، من ويتكّون ال
ضمان المرافقة الطبية بتم تكليفهم  ،الرئيسية لمجّمع سونلغاز مرفوقين بطبيب ومساعد من طب العمل

 .للفرقة التقنية

از، بمطار معيتقة في مدينة وكان في استقبال الوفد الجزائري بقيادة الرئيس المدير العام لمجّمع سونلغ
طرابلس الليبية، ممثّل العالقات الخارجية لوزارة الطاقة الليبية السيد لطفي شيب، وممثلين عن السفارة 

 ليبيا.الجزائرية في 

دارة الشركة العامة للكهرباء إرئيس مجلس  ،من السيد وئام العبدلي واستهلت الزيارة باستقبال رسمي
 .زارة الكهرباء والطاقة المتجّددة في ليبيا)جيكول(. وذلك بمقر و

وفور وصول الوفد الرفيع المستوى لمجّمع سونلغاز، بقيادة رئيسه السيد شاهر بولخراص، إلى مقّر 
ستقبال الرسمي الذي حظي وزارة الكهرباء والطاقات المتجّددة في مدينة طرابلس اللّيبية. وبعد مراسيم اال

ق إلى سبل إمداد جتماع وصف باالستعجالي، تم خالله التطرّ ارفان أشغال بها الوفد الجزائر، باشر الط
. وذلك بمشاركة رئيس مجلس شركة جيكول، السيد وئام 2021الشقيقة ليبيا بالكهرباء خالل صائفة 

 .العبدلي. وعدد من اإلطارات مسيرة في شركة

 :وخالل اللّقاء أدلى السيد بولخراص بالتصريحات التالية

دواعي السرور، أن تكون سونلغاز وباعتبارها متعامال رائدا في مجال الطاقة، وفاعال رئيسيا  إنّه لمن"
في التنمية االقتصادية على المستوى المحلي والقاري والمتوسطي، متواجدة اليوم هنا في ليبيا في إطار 

 ."تجسيد اتفاقية شراكة واعدة بين الشقيقتين

. لنتباحث فحوى االتفاقية الموقعة بين شركتينا والتي الهدف إلى تعزيز نحن اليوم في هذا اللقاء التاريخي"
التعاون الثنائي والبناء في قطاع الطاقة الكهربائية والذي يتجسد حاليا في تنفيذ المرحلة األولى التي اتفقنا 

قتصادي في الجزائر. المرحلة االولى سطرت ضمنه )جيكول( برنامج استعجالي عليها خالل المنتدى اال
 :يهدف الى االستجابة للحاجيات األولية الكهرباء والتي تتمحور اساس حول

تأجير توربينات غازية متحركة بأسرع وقت ممكن واستعجالي والعملية انطلقت في الجزائر عبر كل  .1
لتنفيذ العملية في أقرب اآلجال لدعم الشبكة خاصة في  الفرق والفروع اشتعلت على قدم وساق

 .طرابلس

 .ميغاواط. في اليومين القادمين 180/200اإلمداد بالطاقة الكهربائية عبر الشبكة التونسية بين  .2
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تحقيق الربط الكهربائي المباشر بين الجزائر وليبيا وهو القرار التاريخي الذي نعلن عنه اليوم.  .3
 .اليوم هي طورت االنجاز. ويدخل حاليا رسميا في مخطط شبكة النقلوالدراسات 

 .التعامل في مجال التدريب في مختلف التخصصات .4

نؤّكد بالمناسبة، التزام الجزائر من خالل مجّمع سونلغاز، بدعم ومساندة الجمهورية الليبية في انطالقتها "-
ا البنّاء في مسارها التنموي. وفي هذا اإلطار نؤكد االقتصادية الجديدة، التي نوّد أن تكون الجزائر معوله

أن سونلغاز بما تملكه من خبرة وتجربة كمتخّصص في الطاقة، وما تزخر به من موارد مادية وبشرية 
 ."رابح( -مستعّدة لفتح ذراعيها على التعاون وفق مبدأ )رابح

سرعة استجابة الطرف الجزائري  من جانبه أثنى رئيس مجلس إدارة)جيكول(. السيد وئام العبدلي. على
. 2021الكهربائية خالل صائفة  اجتياحاتهاممثال في مجّمع سونلغاز للدعوة االثرية في مجال تغطية 

 . في شراكتها مع الجزائر االستثمارمؤكدا حرصا ليبيا على 

تقديم عرض ب ،بالمناسبة قام الفريق الجزائري ممثال في عدد من اإلطارات المسيرة في شركة سونلغاز
 ."التنمية الطاقوية فيورئيسية  فاعلة سونلغاز. شركةتفصيلي حول المجّمع تحت عنوان "

 تابعوا مستجدات مجمع سونلغاز عبر الروابط التالية:
 www.sonelgaz.dz االلكتروني:الموقع 

   https://www.facebook.com/Sonelgaz.energy.dz/: الفايسبوك 
    https://twitter.com/SonelgazO التويتر:

                         //:com/SonelgazOyoutubehttps.  اليوتوب:
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