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  محافظات بجنوب مصر  7 انقطاع الكھرباء في
  : القاھرة من أسامة عبدالعزيز ـ أسوان من موفق أبوالنيل

 
  , تسبب عطل مفاجئ ظھر أمس في محول لقياس الجھد بنجع حمادي

والبحر   , أسوان  : محافظات بجنوب مصر ھي  7 في قطع الكھرباء عن
 . وقنا  , والوداي الجديد  , وأسيوط  , وسوھاج  , واIقصر  , اIحمر

 

والمرافق العامة من         , والمياه  , مما أدي إلي توقف الحياة تماما في المستشفيات              

حيث تمــت الســيطرة علــي        , ظهرا ولمدة تزيد علي ساعة        12.50 الساعة

  . وإعادة تشغيل المحوالت الرئيسية  , الموقف

بـأن      , وصرح المهندس محمد عوض رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر            

العاملين بمحطة نجع حمادي فصلوا المحول العاطب لحين تركيــب محـول                  

وأشـار     . وأنه ال يؤثر في أي مهمات أخري تمنع عودة التيـار                  , قياس آخر  

إلي أن االنقطاع أدي        , المهندس محمد فرج اهللا رئيس شركة المحطات المائية              

وأكد الـدكتور حسـن        . إلي فصل خطوط الكهرباء الموصلة إلي السد العالي         

وأنه سـوف يرســل      , يونس وزير الكهرباء أن هذا المحول يقيس الجهد فقط             

واتخـاذ      , لجنة فنية اليوم إلي نجع حمادي لدراسة الوضـع علـي الطبيعــة                  

وكانت األحمال الكهربائيـة قــد           . اإلجراءات التي تمنع تكرار هذا االنقطاع         

في حين كان أعلي         , ميجاوات  170 ألفا و   23 سجلت خالل اليومين الماضيين        

وكان قد حدث عطــل فـي          . ألف ميجاوات     20 رقم تم تسجيله العام الماضي        

  . المحطة نفسها في يوليو من العام الماضي

 فوضي المواعيد وانهيار الكهرباء ـ [

        

 
 

 
 

  
 
 
 

  
 

على %75خصم 
 تأجير السيارات
بحث واحد بسيط 

لمقارنة خصومات تصل 
على تأجير % 75حتى 

 السيارات 
CompareBookings.com 

 شرم الشيخ
الفنادق والشقق 

وبيوت الشباب كبير 
 اختيار الفنادق 

ab.hotelium.com/Sharm-El-Sheikh

رخصة القيادة 
 الدولية

رخصة القيادة الدولية 
حدث . دو2ر 35.00من 
 . ساعة 24في 

idl-iaa.com 

 تمور شيبس بفك ا2ت تعبئة و تغليف 

العثور على أماكن عظيمة والفنادق انظر جميع الصفقات 
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