
 

 

 

 إعالن

 بإعالن ( أوروباومصر   بين مشروع الربط الكهربائي )  EuroAfrica Interconnectorيرحب 

 واليونان  , وقبرص   ,قادة مصر  قبل دعم من ال

 

 وزراء الرصي نيكوس أناستاسيادس ، ورئيس الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ، والرئيس القب

 ميتسوتاكيس كيرياكوس اليوناني 

 

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

عبروا    ن, الذي اليونان  بـاإلعالن الثالثي الصادر عن رئيسي قبرص ومصر ورئيس وزراء   الكهرباء في مصر بأوروبا عبر قبرص, 

 . EuroAfrica Interconnectorمن خالله عن دعمهم الكامل ل 

معالي  و  جمهورية قبرص،  رئيسبين معالي السيد نيكوس أناستاسيادس,    لقاء الالصادر في نيقوسيا بعد    ,اإلعالن المشترك   جاء في

ية, ومعالي السيد كيرياكوس ميتسوتاكيس, رئيس وزراء جمهورية اليونان, ما  العرب  مصر رئيس جمهورية ,الفتاح السيسيبد السيد ع

 :يلي

,  واليونان  , وقبرص  , بين شبكات مصر  الكهربائيبط  مشروع الر  باعتباره,  EuroAfricaعلى أهمية إنشاء مشروع  أعدنا تاكيدنا  لقد  "

نشئ طريقا سريعا لنقل  , حيث سي وروباأل  لدول المعنية ولكن أيضاويروج أمن تمديد الطاقة ، ليس فقط ليعزز التعاون الثالثي    الذي

من مصادر الطاقة    وأيضاالمتوسط  من حقول شرق البحر األبيض    المستخرج  الغاز  بمساعدةيتم توليدها    كميات كبيرة من الكهرباء

 المتجددة. 

تسريع تطوير ممر  االستراتيجية ل مكونًا مهًما في  EuroAfrica Electricity Interconnectorربائي ألفريقيا يشكل الرابط الكه

، نتطلع إلى  في هذا الصدد  . فيالعكس ب ى القارة األوروبية والطاقة من المنطقة إل  كمصدر بديل لتمديدالمتوسط    البحر   طاقة لشرق ال

لمشروع ، مما يعكس التزامنا  لتمكين التنفيذ السريع ل  الذي يحدد إطار التعاون  تفاهمالكرة  التوقيع السريع من قبل وزرائنا على مذ

 المشترك تجاه هذا الهدف ". 

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

كم بين مصر وقبرص بحلول ديسيمبر    498سيتم تشغيل الربط الكهربائي التاريخي بطول    محوًرا للطاقة ألفريقيا والعالم العربي.
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واليونان على    , ومصر  , نشكر زعماء قبرص":  EuroAfrica Interconnectorوقال ناسوس كتوريدس، الرئيس التنفيذي لشركة  

ا,  تاريخًي   ااجتماعً الذي حقًا يعتبر  ،  في نيقوسيا  التي انعقدت   الثالثيةقمة  الفي    EuroAfrica Interconnector ل   دعمهم الكامل

ورفع قبرص من عزلتها بما يتعلق قة في شرق البحر المتوسط  جاهدة نحو تحقيق أمن الطا  ستسعى  الثالثة  أن الدول   يضمن  والذي

 " .بالطاقة 

بقوة  EuroAfrica Interconnectorيبقى   الكهربائي  الربط  "الصفقة  ميجاوا  2000،  لكونه جزءا من هدف رؤية  ملتزًما  ت، 

 .الخضراء" لرئيسة المفوضية األوروبية أورسوال فون دير الين  للطاقة النظيفة، والحد من االنبعاثات, واالستخدام الفعال للكهرباء
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 : ب  األتصال يرجىللمزيد من المعلومات 
 واالتصاالت مدير اإلعالم 

 السيد ماسيس دير بارثوغ 
0035722792100 

masisdp@euroafrica-interconnector.com 
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