
 تاییدیه:

 

 ادغام پروژه ،1991-1977 بین مصر را داشتم، در حالی که  اداره ی امور خارجه .حمایت می کنم شمارا ابتکار عمل با شور و شوق "من

هم ، همانطور که شما به اعتقاد من رود نیل را بسیار حمایت کردم. با استفاده از همجوار رود نیل کشورهای آفریقایی از تمام شبکه های برق

 باشد." همکاری های  بین المللی صلح و در خدمت الکتریسیته باید هستید،

    سازمان ملل متحد سابق دبیر کل ،بتروس بتروس_غالی                                                                                       

                                                                                                   

این روند تجارت به خاطر...درصد انرژی مصرفی را به خود اختصاص دهد 02تا  02الکتریسیته  ،0202میزنیم که تا سال  نما تخمی"

ار با کشورهای همسایه.تمامی این ورهای همسایه بلکه  در سرتاسر کشورهای همجوانرژی بسیار گسترش خواهد یافت.نه فقط بین کش

 مهم خواهد شد."باال در آینده بسیار فوق العاده ولتاژتحقیقات درباره ی انتقال طالبات ارتباطات قوی ایجاد میکند و م

 شورای جهانی انرژیمعاون رییس  ،حال توسعه کشورهای در در انرژی مسائل مربوط به رییس کمیته خطیب، حشام                  

 

ان محیط زیست برق از منابع دوردست ،همانطور که هدف طرفدار برای جابه جایی توده انرژی ،از راه دور انرژی ساخت خطوط انتقال"

سبب بازپرداخت هزینه  پذیرتجدید انرژی های  صادرات درآمد حاصل از نیز میباشد. کشورهای در حال توسعه مردماست موجب امیدواری 

 فراهم می آورد."پایدار سرمایه مالی برای توسعه اقتصادی و اجتماعیهای ناشی از سرمایه گذاری برای تولید آن میشود همچنین 

 مصر انرژی و وزیر برق مهندس میم ماهر آبازا،                                                                                              

 
 

روند انتقال انرژی میان کشورهای منطقه تاثیر اقتصادی فوق  خاورمیانه رو به رشد است و در مسیر صحیح قرار گرفته است.روند صلح در

چشمگیر است  بسیار است زمینه های تحقیقاتی و آموزش و پرورش درامر شما مشارکتهایالعاده ای در درآمد کشورهای مرتبط داشته است. 

 " .در این زمینه را دارم موفقیت من برای شما آرزوی و

 

 کویت شرکت سرمایه گذاری مدیر عامل رئیس هیئت مدیره و بادر الرشید البادر،                                                          

 

 



 

 ،می یابداستاندارد زندگی جهانی افزایش  :(GENI. طبق )دارد شریتهمه ی بمزایای زیادی برای  جهانی انرژی شیوه ی  ابتکاری شبکه"

 ایجاد ثبات در در سراسر جهان، فقر و گرسنگیکاهش  ،هسته ای  و سوخت های فسیلی آ لودگی های ناشی ازکاهش  هزینه برق ،کاهش 

این  حمایت خود از من به طور کامل آن است. بین المللی از دیگر مزایایو همچنین افزایش همکاری و صلح  افزایش تجارت رشد جمعیت و

 اعالم میکنم." GENIطرح را توسط  

 داالی الما جناب                                                                                                                            


