إعالن
يرحب ( EuroAfrica Interconnectorمشروع الربط الكهربائي بين مصر وأوروبا) بإعالن
الدعم من قبل قادة مصر ,وقبرص ,واليونان

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي  ،والرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس  ،ورئيس الوزراء
اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس
نيقوسيا  26 ،أكتوبر  - 2020يرحب  ،EuroAfrica Interconnectorمطور مشروع الربط الكهربائي الذي يربط شبكات
الكهرباء في مصر بأوروبا عبر قبرص ,بـاإلعالن الثالثي الصادر عن رئيسي قبرص ومصر ورئيس وزراء اليونان ,الذين عبروا
من خالله عن دعمهم الكامل ل .EuroAfrica Interconnector
جاء في اإلعالن المشترك ,الصادر في نيقوسيا بعد اللقاء بين معالي السيد نيكوس أناستاسيادس ,رئيس جمهورية قبرص ،ومعالي
السيد عبد الفتاح السيسي ,رئيس جمهورية مصر العربية ,ومعالي السيد كيرياكوس ميتسوتاكيس ,رئيس وزراء جمهورية اليونان ,ما
يلي:
"لقد أعدنا تاكيدنا على أهمية إنشاء مشروع , EuroAfricaباعتباره مشروع الربط الكهربائي بين شبكات مصر ,وقبرص ,واليونان,
الذي يعزز التعاون الثالثي ويروج أمن تمديد الطاقة  ،ليس فقط للدول المعنية ولكن أيضا ألوروبا ,حيث سينشئ طريقا سريعا لنقل
كميات كبيرة من الكهرباء يتم توليدها بمساعدة الغاز المستخرج من حقول شرق البحر األبيض المتوسط وأيضا من مصادر الطاقة
المتجددة.
يشكل الرابط الكهربائي ألفريقيا  EuroAfrica Electricity Interconnectorمكو ًنا مه ًما في االستراتيجية لتسريع تطوير ممر
الطاقة لشرق البحر المتوسط كمصدر بديل لتمديد الطاقة من المنطقة إلى القارة األوروبية وبالعكس .في في هذا الصدد ،نتطلع إلى
التوقيع السريع من قبل وزرائنا على مذكرة التفاهم الذي يحدد إطار التعاون لتمكين التنفيذ السريع للمشروع  ،مما يعكس التزامنا
المشترك تجاه هذا الهدف ".
إن محطة  EuroAfrica Interconnectorهي "الطريق السريع للكهرباء" الذي يربط مصر بأوروبا ,من خالل قبرص ,ويخلق
محورا للطاقة ألفريقيا والعالم العربي .سيتم تشغيل الربط الكهربائي التاريخي بطول  498كم بين مصر وقبرص بحلول ديسيمبر
ً
.2023

وقال ناسوس كتوريدس ،الرئيس التنفيذي لشركة " :EuroAfrica Interconnectorنشكر زعماء قبرص ,ومصر ,واليونان على
عا تاريخ ًيا,
دعمهم الكامل ل EuroAfrica Interconnectorفي القمة الثالثية التي انعقدت في نيقوسيا ،الذي حقًا يعتبر اجتما ً
والذي يضمن أن الدول الثالثة ستسعى جاهدة نحو تحقيق أمن الطاقة في شرق البحر المتوسط ورفع قبرص من عزلتها بما يتعلق
بالطاقة".
يبقى  ،EuroAfrica Interconnectorالربط الكهربائي بقوة  2000ميجاوات ،ملتز ًما لكونه جزءا من هدف رؤية "الصفقة
الخضراء" لرئيسة المفوضية األوروبية أورسوال فون دير الين للطاقة النظيفة ،والحد من االنبعاثات ,واالستخدام الفعال للكهرباء.
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