
 

 

  EuroAfrica   ل  دعمه الكامل كرري الرئيس أناستاسيادس

Interconnector  مشروع الربط الكهربائي بين مصر وقبرص , 

 األهمية القصوى  اتذو لمشاريع ذات االهتمام المشترك ايعطي األولوية لترويج 

 لالتحاد األوروبي  

 

 EuroAfrica مشروع ل، "دعمه الكامل"  السيد نيكوس أناستاسيادسكرر رئيس جمهورية قبرص،    -   2020،    ديسمبر   22نيقوسيا ،  

Interconnector  نظمه معهد  الذي  ،  " في نيقوسيا2020الطاقة الثامنة  خالل خطابه الذي ألقاه في "ندوة  , وذلك  األهمية الكبرى  ات ذ

 . Financial Media Way( وشركة مؤتمرات االتصاالت IENEالطاقة لجنوب شرق أوروبا ) 

 ، بهدف: م على أساس تخطيط استراتيجي شامل، التي تقوتراتيجية الطاقة لجمهورية قبرصوشرح رئيس الجمهورية في خطابه بإيجاز اس

 ؛مع دول المنطقة المجاورة الكبرى متبادل المنفعةالمن خالل التعاون  رفع عزلة الطاقة عن قبرص  ●

 ؛ ي"تطوير سوق داخلي للطاقة والتحول التدريجي لقبرص إلى الطاقة الخضراء و "االقتصاد الدور ● 

 صة للجمهورية. ل ية داخل المنطقة االقتصادية الخا● استغالل الموارد الهيدروكربون 

يتعلق  الطاقة عن قبرص  "فيما  أذكركبركيزة رفع عزلة  لالتحاد   م ،  القصوى  األهمية  ذات  المشترك  ذات االهتمام  للمشاريع  الترويج    بأن 

 . األوروبي قد تم تحديده كأولوية" 

الكامل لمشروع   الدعم  نقدم  الذي سيربط ق  EuroAfrica Interconnector"نحن  ، والذي  برص بمصر واليونان عبر كابل بحري، 

 ربط إفريقيا والشرق األوسط بأوروبا." سيكون في األساس" طريق الكهرباء السريع" الذي ي 

بيليدو إلى التطي حديثها في ندوة الطاقة الثامنةف ناتاشا  مثل ضمان  ،  لعات اإلستراتيجية لجمهورية قبرص، أشارت وزيرة الطاقة السيدة 

  ,وخلق سوق طاقة تنافسية   ,د األوروبيالخضراء" لالتحا  ، بناًء على أهداف "االتفاقيةإمدادات الطاقة في قبرص، واالنتقال إلى الطاقة النظيفة

 (. RESواستخدام مصادر الطاقة المتجددة المحلية )

 

 

 



 

 

 

الذي سيربط األنظمة الكهربائية لمصر وقبرص واليونان    EuroAfrica Interconnectorالطاقة إلى أهمية مشروع    ةوزير  ت كما أشار

 عبر كابل بحري. 

، الذي يتم تنفيذه وفقًا ألطر زمنية صارمة بهدف تنفيذه في الوقت المناسب    EuroAfrica Interconnectorبصفتنا مطوري مشروع  

 الطاقة ناتاشا بيليدو.  ةأناستاسيادس ووزير، نرحب بالدعم العملي الذي أعرب عنه مرة أخرى الرئيس نيكوس  2023بحلول ديسمبر 

ال نزال مخلصين اللتزاماتنا تجاه جمهورية قبرص من أجل رفع عزلة الطاقة عن قبرص باعتبارها آخر دولة عضو في االتحاد األوروبي  

  , يربط مصر   الذي  طريق سريع للكهرباء"ك "  ميغاواط    2000  ذات  مشروع ال  برهورية مصر العربية، التي تعت ، ولحكومة جمغير مترابطال

 . قيا بأوروبا عبر قبرصوأفري  , والشرق األوسط

 

  - انتهت-

 : ب  األتصال يرجىللمزيد من المعلومات 
 مدير اإلعالم واالتصاالت 
 السيد ماسيس دير بارثوغ 

0035722792100 
masisdp@euroafrica-interconnector.com 
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