
 
 

 بيان صحفي
 
 

 ليوروافريقا انتركنكتور الدعم الكامل يقدمالرئيس المصري السيسي 
 في االجتماع التاريخي "خط الكهرباء السريع"

 
 

قدم رئيس جمهورية مصر العربية عبد  - 2017 تشرين الثاني 20نيقوسيا: 

 الفتاح السيسي دعمه الكامل والتزامه بكابل الربط الكهربائي األوروبي

كم والذي سيربط شبكات  1619الذي يبلغ طوله  تحت سطح البحر ريقياالف

 الكهرباء بين مصر وقبرص واليونان بأوروبا.

 
 
أدلى الرئيس السيسي بإعالنه خالل اجتماع تاريخي مع ناسوس كتوريدس رئيس 

في نيقوسيا  يوروافريقا انتركنكتورمجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي لشركة 

 مية إلى قبرص.خالل زيارته الرس

 

 
، الذي  يوروافريقا انتركنكتور لمشروع "أعطى الرئيس السيسي دعمه الكامل

ميغاواط من شأنها أن تجعل  2000وصلة كهرباء ثنائية االتجاه بقدرة  رىسي

الرئيس والمدير  اجتماع بعد  "يةمصر جزءا من شبكة الكهرباء األوروب

الزعيم المصري ومسؤولين مع  التنفيذي لشركة يوروافريقا انتركنكتور

 .القاهرةمن حكوميين 

 
االتحاد  ربطئيس السيسي يعد تطورا كبيرا في "هذا اللقاء التاريخي مع الر

وانه سيحول مصر وقبرص الى مركز كهرباء بين افريقيا  وافريقيا االوروبي

 ."واوروبا

 
 

كة شرلة طريق ئيس جمهورية مصر العربية خارطلروقال كتوريدس بعد أن قدم 

"أعطى الرئيس السيسي تأييده الكامل ،يوروافريقا انتركنكتور لربط الكهرباء

حتى يمكن  ددمحفي الوقت ال الحكومة المصرية باسم المشروع للموافقة على

 .شهرا" 36إتمامه في غضون 

 
 

با  واور قارة  ميجا واط من مصر الى 2000وقال كتوريدس "سيتم توصيل كابل 

 .يكا فى اليونان"عبر قبرص و كريت و أت

 
 

ويأتي اللقاء بين السيسي وكتوريدس بعد مذكرة التفاهم التي تم التوقيع 

حيث أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة  فبراير 6ها في القاهرة في علي

من الخطة الدكتور محمد شاكر على أهمية الكابالت البحرية المغمورة كجزء 

 لتنمية االقتصادية، وأمن الطاقة.لاالستراتيجية المصرية 

 

 

 

كما أعرب الرئيس السيسي عن التزام الحكومة بيوروافريقا انتركنكتورحيث 

طلب من حكومته ان يتم  إطالعه بانتظام على التقدم الجاري في المشروع على 

أساس أسبوعي وضمان إنجاز المشروع بأكمله بنجاح ضمن األطر الزمنية 

 المحدده.

 

 



سوس كتوريدس، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة يوروافريقا كما قال نا

انتركنكتور ، إن هذه الشراكة الملهمة ال يمكن أن تحقق سوى فوائد للدول 

 الثالث المشاركة.

 

 

 
"ستكون قبرص مركزا للكهرباء واالتصاالت في جنوب شرق البحر المتوسط، وستصبح 

كهرباء في القارة األوروبية " مصر مركزا مهما للطاقة في أفريقيا وحاملة ال

 كما قال.

 
 

 
 لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع اإللكتروني ليوروافريقا انتركنكتور:

interconnector.com-http://www.euroafrica 
 

 
 صورة توضيحية
 

     
 

ناسوس ر وقبرص وأوروبا مع ي يناقش تفاصيل كابل الكهرباء بين مصالرئيس عبد الفتاح السيس .1
ا إنتركونكتور والمترجم الرسمي قفريا، رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي لشركة يورو كتوريدس

 في نيقوسيا، قبرص
 

http://www.euroafrica-interconnector.com/


ع طة الطريق لكابل الكهرباء بين مصر وقبرص وأوروبا مراتعرض خيسالرئيس عبد الفتاح السيسي   .2
 ا إنتركونكتور في نيقوسيا قبرصقوالمدير التنفيذي لشركة يوروفري ناسوس كتوريدس، الرئيس

 



 
.  

ا قفريالشركة يوروالرئيس عبد الفتاح السيسي مع ناسوس كتوريدس، رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي  .3
 إنتركونكتور في نيقوسيا، قبرص



 


