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 غ صحفيبال
 

ب ي للكهرباء والماء الصالح للشر
 يستقبل  المدير العام للمكتب الوطن 

ي  التعاونلتعزيز تركيا بالمغرب جمهورية  سفي  
 
 لكهرباءا مجاالت  ف

ب والتطهي  السائل   والماء الصالح للشر

*-*-* 
 

ي  ،بالرباط 0222 أكتوبر  24اإلثني   يوم 
ي المدير العام للمكتب الوطن 

استقبل السيد عبد الرحيم الحافظ 

ب سعادة السيد عمر فاروق دو للكهرباء والماء الصالح   جمهوريةالعادة لفوق المفوض سفير الان، غللشر

ي المغرب. 
 
 تركيا ف

 

ي مجاالت  شكلتقد و 
 
هذه الزيارة فرصة للتباحث مع سعادة سفير جمهورية تركيا حول آفاق التعاون ف

ب والتطهير السائالكهرباء  ي هذا الصدد،. لوالماء الصالح للشر
 
ه تشابه  أوجأكد الجانبان عىل وجود  وف

ة  ي هذه المجاالت كبير
 
ي مما يوفر العديد من الفرص للتعاون الث وتركيا،بير  المغرب ف

ي  كذا و نائ 
 الثالئ 

 مع القارة األفريقية.  وخصوصا 
 

ي أبرز  ،للقاء خالل هذا ا
اتيجية الطاقاال  السيد الحافظ  ي  ةيلمملكة المغربل ةيسير

ويد ىل تأمير  تهدف إالنر الير 

 قدرات لكيمتأن المغرب  أشار السيد المدير العام حيثالطاقات المتجددة.  وتطوير الطاقة الكهربائية ب

ي القدمن الطاقات المتجددة  نسبة مهمة بلوغمكنته من  والريحيةمن الطاقة الشمسية  هائلة
 
 رةف

 ىل الصعيد عبير  األكي  تنافسية  كيلوواط ساعة بكلفة تعد منالكما أتاح ذلك إنتاج   . المنشأةالكهربائية 

 يتموقع  جعل المغرب  وبالتاىلي  ،العالمي 
 
 . رصا لالستثمار آفاقا وففتح و للطاقة النظيفة  مستقبىلي ر كُمَصد

 

ي التعاون جهتهمن و 
 
كية ف كات الير ي م بشكل مكثف، أكد سعادة سفير تركيا عىل رغبة الشر

ع المكتب الوطن 

ي 
 
ب ف حيث  ،ربغالصحراوية بجنوب الممشاريعه عىل مستوى األقاليم إنجاز للكهرباء والماء الصالح للشر

ي زيارة األقاليم أن هذه 
 
كات ترغب ف ي المستقبل القريب من أجل غرببجنوب الم الصحراويةالشر

 
تحديد  ف

 هذه المناطق. بفرص االستثمار 
 

ي الختام
 
ي الكهرباء الوطنية الير  المكتببير   تفاهممذكرات  برام، اتفق الطرفان عىل إوف

كنر  TEIAŞكية  وشر

ي مجال الطاقة الكهربائية وبير  TEDAŞو 
 
ية الهيدروليكية الحكوملألشغال اإلدارة العامة و  المكتب( ف

 Devlet Su İşleri-DSI ) ي
 
ب مجاالت ف  . والتطهير السائلالماء الصالح للشر

 

 


