
 

 

 

 إعالن

 ي واليونان يقبرصالوزيرا الطاقة 

 لترويج لتوقيع مذكرة تفاهم  ااستعدادهم على تآكيدالا أعاد

EuroAfrica Interconnector  )مشروع الربط الكهربائي بين مصر وأوروبا( 

 

 زعماءمش القمة الثالثية الثامنة بين على ها  يرانالتقى الوز
 اليونان في نيقوسيا  -مصر  -قبرص 

 

، والسيدة ناتاشا بيليدس ، وزيرة الطاقة   EuroAfrica Interconnector الدكتور إيوانيس كاسوليدس ، رئيس المجلس اإلستراتيجي

 والطاقة اليوناني والصناعة في قبرص ، والسيد كوستيس هاتزيداكيس ، وزير البيئة 

 

مطور مشروع الربط الكهربائي الذي  ,    EuroAfrica Interconnector  يرحب -    2020  أكتوبر  26نيقوسيا ،  

قبرص عبر  بأوروبا  في مصر  الكهرباء  شبكات  بين  جتماعالبـا,  يربط  في    يواليونان  ي قبرصالطاقة  الوزيري    المنعقد 

 .نيقوسيا

بيليدس,   ناتاشا  والصناعة السيدة  والتجارة  الطاقة  هاتزيداكيس,القبرصية  وزيرة  كوستيس  والسيد  والطاقة  و  ,  البيئة  زير 

 .عقدت في نيقوسياانمصر التي  -اليونان-ة الثالثية الثامنة لزعماء قبرصعلى هامش القمفي القصر الرئاسي    اليوناني, التقيا

 



 

 

 

 

 EuroAfrica  أجل تعزيزمن    , ومصرواليونان  ,قبرصدادهما لتوقيع مذكرة تفاهم بين  ستعا  التأكيد على  الوزيران   ا وأعاد

Interconnector  أوروبا وأفريقياالربط الكهربائي بين  مشروع, أي . 

، ولهم في منتدى غاز شرق المتوسطمشاركة دك  ،خالل االجتماع ذاته مناقشة بناءة حول مسائل الطاقة  أجرى الوزيران

 ,Projects of Common Interest)ك   باإلضافة إلى آخر التطورات فيما يتعلق بالمشاريع ذات االهتمام المشتر

PCI)  ,EuroAfrica Interconnectorسط أنابيب غاز شرق البحر المتو, و(EastMed gas pipeline) . 

هي "الطريق السريع للكهرباء" الذي يربط مصر بأوروبا, من خالل قبرص,     EuroAfrica Interconnectorإن محطة  

 ويخلق محوًرا للطاقة ألفريقيا والعالم العربي. 

ن عن  وزيران المسؤوالنشكر ال: "   EuroAfrica Interconnector وقال ناسوس كتوريدس, الرئيس التنفيذي لشركة

, والذي  كم بين مصر وقبرص  498بطول    التاريخي  لربط الكهربائيا  عن يواصالن تقديم الدعم لمشرواشؤون الطاقة، اللذ 

تشغيلهسي وكذلك2023سمبر  دي  حلول  في  تم  ل   ،  الدعم  األوروبلتقديم   PCI3.10  EuroAsiaي  لمشروع 

Interconnector,  2023ديسمبر  حلول ذي سيتم تشغيله أيًضا فيوال" . 

ميجاوات، ملتزًما لكونه جزءا من هدف رؤية    2000الكهربائي بقوة  ، الربط  EuroAfrica Interconnectorيبقى  

"الصفقة الخضراء" لرئيسة المفوضية األوروبية أورسوال فون دير الين  للطاقة النظيفة، والحد من االنبعاثات, واالستخدام 

 .الفعال للكهرباء

 

 

 

  - انتهت - 
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