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"اإلغاثة الزراعية" تنظم مؤتمرًا حول 
التمكين االقتصادي واالجتماعي للنساء

رام الل���ه - "األي���ام": نظمت جمعية التنمي���ة الزراعية 
)اإلغاثة الزراعية( مؤتمر التمكين االقتصادي واالجتماعي 
للنس���اء برعاية محاف���ظ رام الله والبي���رة د. ليلى غنام، 
وبحضور مدير عام اإلغاثة الزراعية خليل شيحة، ونادية 
حرب مدي���رة جمعية تنمية المرأة الريفية، وبمش���اركة 
حش���د من األندية والتجمعات التعاونية النس���وية من 

كافة محافظات الضفة الغربية.
وقالت غن���ام انه رغم كل المعيق���ات والتحديات التي 
تواجه النس���اء في فلس���طين، اال ان المرأة الفلسطينية 
قادرة على العطاء في مجتمعها، فهي ش���ريكة النضال 
الوطني ضد االحتالل ومنحت ش���هيدات وأسيرات خالل 

هذا النضال.
وثمنت غن���ام الدور المميز لإلغاث���ة الزراعية بصفتها 
مؤسس���ة رائدة في مج���ال دعم وتنمية الم���رأة الريفية 

خالل سنواتها الخمس والثالثين. 
كم���ا تمنت أن يعود الثامن م���ن آذار في العام المقبل 
وتحققت طموحات الش���عب الفلس���طيني بالحرية ونيل 
االس���تقالل وان تكون الم���رأة الفلس���طينية قد حققت 
المزيد من التقدم في مجال تحصيل حقوقها ومطالبها.

وقال ش���يحة: إن المرأة شريكة حياة وجزء من نجاحاتنا 
وتطلعاتن���ا، وعليه يش���كل يوم الم���رأة العالمي محطة 
نتوق���ف عنده���ا احتفاال وتقييم���ا لما وصل���ت اليه وما 

حقتت من انجازات قياس���ًا لتطلعاتها وحقوقها وبذلك 
نتوج ف���ي هذا اليوم عاما من العمل والكفاح المش���ترك 

نحو مستقبل افضل لجميع األجيال.
وأض���اف ش���يحة: إن اإلغاث���ة الزراعية أدرك���ت ومنذ 
التأس���يس المكانة الراس���خة والدور الكبير الذي تحتله 
المرأة وبخاصة في الريف الفلسطيني، وقد صاغت اإلغاثة 
توجهاتها باالستناد لهذا اإلدراك وشكلت البرامج التي 
تس���تهدف المرأة محورًا هامًا في استراتيجيات وبرامج 
وتدخ���الت اإلغاثة الزراعية عبر الخمس���ة والثالثين عاما 

التي هي أعوام عطاء اإلغاثة الزراعية.
وقال���ت حرب: ان اإلغاث���ة الزراعية هي اول من ش���كل 
األندية النس���وية والتعاوني���ات وأن جمعي���ة التنمية 
الريفي���ة خرجت م���ن رحم اإلغاثة الزراعي���ة، وأن لإلغاثة 
ولجمعي���ة التنمية الريفي���ة دورًا مميزًا ف���ي النهوض 
بالحركة النس���وية الفلسطينية من خالل دعمها وتوفير 
التدريب���ات له���ا وتعزي���ز س���بل صموده���ا اقتصاديًا 

واجتماعيًا. 
وف���ي نهاية المؤتم���ر، توجهت غنام وش���يحة وحرب 
الفتتاح معرض المنتجات الريفية الفلس���طينية )ريفي 
فلس���طيني( وقاموا بجولة على أروق���ة المعرض ولالطالع 
عليه وعلى المنتجات النس���وية التي تحتل الجزء األكبر 

منه.

جانب من افتتاح المعرض.

رام الله: بنك القدس ومصلحة المياه 
يوقعان اتفاقية تعاون

رام الله - وقع "بن����ك القدس"، اتفاقية تعاون مع مصلحة 
مياه محافظة القدس انطالقا نحو عالقة مس����تقبلية تؤتي 

ثمارها بالنفع على المشتركين من عمالء البنك. 
وبموجب هذه االتفاقية س���يتمكن المشتركون الذين 
لهم حس���ابات في بن���ك القدس من تس���ديد فواتيرهم 
بش���كل آلي من خالل فروع مكاتب البنك المنتش���رة في 

الضفة الغربية.

وتم توقيع االتفاقية، أمس، في مقر مصلحة مياه محافظة 
الق����دس، وذلك بحض����ور صالح هدمي المدي����ر العام لبنك 

القدس وعبد الخالق الكرمي المدير العام لمصلحة المياه.
يذكر أن هذه الخطوة تش����كل إضافة متميزة لعميِل بنك 
القدس، حيث في إطار ه����ذا التعاون يتبنى "بنك القدس" 
اس����تراتيجية خاصة تدعو في جوهرها الى تعزيز مكانته 

وإحداِث نقلة نوعية في مستوى الخدمات للعمالء.

جانب من توقيع االتفاقية.

رام الله: افتتاح دورة تدريبية حول 
قراءة التقارير اإلحصائية وإعداد الجداول 

رام الل���ه - "األي���ام": افتتحت المهندس���ة أمل جبر 
مدير عام اإلدارة العام���ة للتدريب اإلحصائي، أمس، 
ف���ي مقر الجه���از بمدين���ة رام الل���ه، دورة تدريبية 
حول "التقاري���ر اإلحصائية وإعداد الجداول وقراءتها 
حول مؤش���رات التنمية المس���تدامة SDGs"، يجري 
تنفيذها من قبل "اإلحصاء" لمجموعة من موظفي عدة 

مؤسسات وطنية.
ورحبت جبر بالمشاركين، منوهة إلى أن هذه الدورة 
تأتي ضمن جهود الجهاز لتطوي���ر قدرات العاملين 

في الوحدات اإلحصائية في المؤسسات الشريكة.
يشار إلى أن هذه الدورة تشتمل على مواضيع عدة 
ح���ول اإلحصاء منها مقدمة ح���ول النظام اإلحصائي 
الوطن���ي، وإعداد المؤش���رات والج���داول اإلحصائية، 
وتقديم عن مؤشرات التنمية المستدامة واستعراض 
تفاصيل مؤشرات األمن والعدالة والحكم، إضافة إلى 

آلية استيفاء نماذج السجالت اإلدارية المطلوبة.  
وحاضر في هذه الدورة نضال عمر وأحمد عطية من 

الجهاز المركزي لإلحصاء.

جانب من الدورة.

"ال�ق�اه���رة عم���ان" ي�وق���ع ات�ف�اق�ي���ة تم�وي���ل 
م���ع البن��ك األوروب��ي إلع��ادة اإلعم��ار والتنمية

رام الل���ه - "األي���ام": أطل���ق البنك 
والتنمية  اإلعم���ار  إلع���ادة  األوروبي 
أول اس���تثماراته في الضفة الغربية 
وقط���اع غ���زة، وهو عب���ارة عن قرض 
بقيمة 5 ماليين دوالر أميركي لبنك 
لزيادة  فلس���طين  عم���ان  القاه���رة 
حصول الش���ركات المتناهية الصغر 
والصغيرة والمتوسطة على التمويل.

وجرى التوقي���ع على اتفاقية بهذا 
الشأن في س���لطة النقد في رام الله 
تحت رعاية عزام الشوا محافظ سلطة 
البنك األوروبي إلعادة  النقد ورئيس 
اإلعمار والتنمية س���وما شاكرابارتي 
ونائب المدير العام المدير اإلقليمي 
لبنك القاهرة عمان فلسطين جوزيف 

نسناس.
ورحب الش����وا بتوقي����ع االتفاقية 
والتقدير  بالش����كر  "نتق����دم  وقال: 
للبن����ك األوروب����ي إلع����ادة اإلعم����ار 
والتنمي����ة عل����ى س����رعة تلبيتهم 
المحل����ي،  االقتص����اد  الحتياج����ات 
م����ن خالل المباش����رة ف����ي التمويل 
لدع����م قط����اع المنش����آت الصغيرة 
الصغ����ر  ومتناهي����ة  والمتوس����طة 
وال����ذي يش����كل أكثر م����ن 95% من 
االقتصاد المحلي. كما نؤكد على أثر 
ذلك في المس����اهمة باستدامة هذا 
القطاع وخلق مزيد من فرص العمل 
ودفع عجلة التنمية وتعزيز الشمول 

المالي في فلسطين".

جانب من توقيع االتفاقية.

وفي تعليق���ه على اتفاقية القرض 
قال ش���اكرابارتي: "نحن سعداء ببدء 
عملياتنا في الضف���ة الغربية وقطاع 
غ���زة. إن دعمنا للش���ركات الصغيرة 
ف���ي باك���ورة أعمالن���ا هن���ا ينطوي 
على رمزية كبي���رة. فنحن في البنك 
األوروب���ي إلع���ادة اإلعم���ار والتنمية 
الصغر  المتناهية  الش���ركات  نعتبر 
العم���ود  والمتوس���طة  والصغي���رة 
الفق���ري لالقتص���اد ألنها تس���اهم 

في خل���ق الوظائف وتحقي���ق النمو 
االقتصادي".

وأش���ار إل���ى أن ه���دف البنك هو 
تقوية القطاع الخاص باالستناد على 
التقاليد الراسخة في ريادة المشاريع 

في الضفة الغربية وقطاع غزة.
بدوره، قال نسناس: "انه لمن دواعي 
فخرنا ان نكون شركاء البنك االوروبي 
إلعادة االعم���ار والتنمية االوائل في 
استثماره األول في فلسطين، والذي 

الجاد والمؤثر  سيمكننا من االسهام 
في دع���م اقتصادنا الوطني من خالل 
توفي���ر س���قف تموي���ل للمش���اريع 
ومتناهية  والمتوس���طة  الصغي���رة 
الصغ���ر، والذي يش���كل عصبا حيويا 
االس���اس  ولدوره  المحلي  القتصادنا 

في التنمية".
وس���يتم تعزيز مهارات وتنافسية 
بن���ك القاه���رة عمان فلس���طين في 
مج���ال إق���راض الش���ركات الصغيرة 

والمتوسطة من خالل حزمة مساعدة 
فني���ة يمولها الصن���دوق االئتماني 
للضفة الغربية وقطاع غزة في البنك 

األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية.
البن���ك  محافظ���ي  مجل���س  وكان 
والتنمية  اإلعم���ار  إلع���ادة  األوروبي 
قد وافق ف���ي أيار/ماي���و 2017 على 
انخراط البنك في عمليات في الضفة 

الغربية وقطاع غزة.
وانطالق���ًا م���ن مكتبه ف���ي عمان، 
س���يقدم البن���ك األوروب���ي إلع���ادة 
للقطاع  الدع���م  والتنمي���ة  اإلعم���ار 
الخ���اص في الضف���ة الغربية وقطاع 
غ���زة لزي���ادة تنافس���يته وقدرت���ه 
اإلبداعي���ة وذل���ك من خ���الل زيادة 
الصغر  المتناهية  الش���ركات  فرص 
الحصول  في  والمتوسطة  والصغيرة 
اإلم���داد  وتعزي���ز  التموي���ل  عل���ى 
المس���تدام للطاقة وتقوية مشاركة 
القطاع الخ���اص في كف���اءة الطاقة 

والبنية التحتية.
تأس���س البن���ك األوروب���ي إلعادة 
اإلعم���ار والتنمية ع���ام 1991 بهدف 
دع���م تنمي���ة اقتصاديات الس���وق 
وتعزي���ز القطاع الخ���اص. بدأ البنك 
عملياته في وس���ط وشرق أوروبا قبل 
أن تتوس���ع هذه العمليات لتش���مل 
اآلن 38 بل���دًا في ثالث ق���ارات، من 
إلى منغوليا ومن اس���تونيا  المغرب 

إلى مصر.

"اإلسالمي الفلسطيني" يشارك
في فعاليات األسبوع المصرفي

رام الله - يشارك البنك اإلسالمي الفلسسطيني في فعاليات النسخة 
السادسة من األس���بوع المصرفي لألطفال والشباب الذي أطلقته سلطة 

النقد األحد الماضي ويستمر حتى يوم غد.
وته���دف الفعالي���ة إلى رفع مس���تويات الوع���ي والثقاف���ة المالية 
والمصرفي���ة لدى كافة فئ���ات المجتمع خاصة األطفال والش���باب حيث 
تس���تهدف طلبة الصف الثامن، مما يعزز من قدرات���ه وإمكانياته في 

األمور المالية المختلفة مستقبال.
وق����ال بيان قاس����م مدير عام البنك اإلس����المي الفلس����طيني أن تعريف 
األطفال والش����باب بطبيعة عمل المصارف والخدمات التي تقدمها يسهم 
في تحقيق سياسة الشمول المالي التي تعمل على تطبيقها سلطة النقد 
ويسهل عملية تواصل الجيل القادم مع المصارف بما يضمن تحقيق عالقة 

تعاونية مبنية على أساس الفهم والثقة بين الشخص والمصرف.
وأش���ار قاس���م إلى أن البنك خصص الس���اعة األخيرة من دوام فروعه 
ومكاتبه الس���تقبال الشباب واألطفال وعائالتهم ليقدم لهم الموظفون 
شرحا عن الخدمات والمنتجات البنكية إلى جانب تنفيذ زيارات ميدانية 
لع���دد من المدارس، إضافة إلى مش���اركته أيضا ف���ي فعالية المصرف 
االفتراضي الذي أقامته س���لطة النقد ف���ي كل من غزة وبيت لحم والذي 

ضم ممثلين عن البنوك وشركات االقراض.
وصرح أن مش���اركة البنك تتعدى الحضور في ف���رع المصرف االفتراضي، حيث 

قام بتنظيم فعاليات خاصة بهذا االسبوع ويوم االدخار الوطني وقام برصد جوائز 
عب���ارة عن حس���ابات توفير يحصل عليها أكثر من 40 ش���خصا، وه���ذه الفعاليات 
تتضمن إطالق مس���ابقة "أحجية اإلسالمي" بنس���خة ورقية وأخرى الكترونية على 
موقع البنك تهدف لتنمية مهارات التفكير التحليلي بين الش���باب حيث س���يتم 

السحب على خمسة فائزين لربح حسابات توفير برصيد 100 دوالر أميركي.
وتابع قاس���م: ان اس���تعدادات البنك لإلحتفاء بي���وم االدخار الوطني 
في فلس���طين الذي أطلقته سلطة النقد العام الماضي ويوافق آخر أيام 

األسبوع المصرفي تجري أيضا على قدم وساق. 
وقال: "من مهمتنا تش����جيع كافة فئات المجتمع على االدخار بالطرق السليمة، 
ولهذا قمنا واس����تنادا إلى خصوصية االس����بوع المصرفي وأهمي����ة يوم االدخار 
الوطن����ي، فقد أعلن����ا لكافة عمالئنا أن من يفتح حس����اب توفي����ر لقاصر أو يقوم 
بتغذية حس����اب توفير قائم س����واء لبالغ أو قاصر س����يتأهل للدخول في السحب 
على عدد من الجوائز قيمة كل منها 100 دوالر أميركي ستضاف إلى حساباتهم".
وش���كر قاس���م س���لطة النقد على ما بذلته من جهد إلخراج األسبوع 
المصرفي بش���كل مهني وممتع يليق بأبناء ش���عبنا، كما توجه بالشكر 
والتقدي���ر لوزارة التربي���ة والتعليم ومديرياته���ا وبرنامج التعليم في 
وكالة غوث وتش���غيل الالجئين الفلس���طينيين األنروا ولكافة الشركاء 
على م���ا بذلوه من جهد لتس���هيل وصول أبنائنا للمصارف وتس���هيل 

وصول موظفي البنك للمدارس وطالبها.

جانب من فعاليات البنك في األسبوع المصرفي.

"القدس المفتوحة" تبحث مع "اتحاد 
االقتصاديين" سبل التعاون المشترك

رام الل����ه - بحث  د. يونس عمرو رئيس جامع����ة القدس المفتوحة مع د. 
نبه����ان عثمان رئيس االتح����اد العام لالقتصاديين الفلس����طينيين التابع 
لمنظمة التحرير، عضو المجلس المركزي الفلسطيني، أمس، سبل التعاون 
بين الجانبين، وذلك في لقاء عقد في مقر رئاسة الجامعة بمدينة رام الله.
وأطل����ع عمرو ضيفه عل����ى تفاصيل عم����ل الجامعة، مش����يرًا إلى أن 
الجامعة تضم ثماني كليات تحت����وي على )25( تخصصًا، ويدرس في 
أروقته����ا نحو )60( ألف طالب وطالبة، ف����ي )20( فرعًا ومركزًا تعليميًا، 
مبينًا أن القدس المفتوحة تس����عى لتوفير تخصص����ات مميزة ألبناء 

الشعب الفلسطيني ال تتكرر في الجامعات الوطنية األخرى.
وقال  د. عم����رو إن القدس المفتوحة تتبنى نظام التعليم المفتوح، 
وقد حرصت من����ذ البداية على مواكبة التعليم اإللكتروني الذي يخدم 
التعليم المفت����وح، واس����تطاعت الجامعة أن تؤمن وس����ائط التعليم 

اإللكتروني، وكان آخرها فضائية القدس التعليمية.

من جانبه، ش����دد عثمان على أن الق����دس المفتوحة صرح أكاديمي 
يعت����ز به، مش����يرًا إل����ى أن الجمعية تضم بي����ن جنباته����ا كثيرًا من 

األكاديميين، ما يتيح فرصة التعاون بشكل كبير مع الجامعة.
وأوض����ح أن التعاون ف����ي مجال االقتصاد يمكن أن يس����هم في بناء 
مؤسس����ات الدولة الفلس����طينية عبر توفير التدريب ألبناء شعبنا في 
أروقة جامعة القدس المفتوحة، ثم خلق ش����راكات وتعاون في مجاالت 

مختلفة بين األكاديميين في الجمعية والجامعة.
وحضر اللقاء نائبا رئيس الجامعة: للش����ؤون األكاديمية د. س����مير 
النجدي، وللشؤون اإلدارية د. مروان درويش، ومساعدو رئيس الجامعة: 
لش����ؤون الطلبة د. محمد شاهين، ولش����ؤون المتابعة د. آالء الشخشير، 
ولشؤون الجودة د. م. يوسف صباح، ومدير فرع نابلس د. يوسف ذياب 
ع����واد، وعميد كلية العلوم اإلدارية واالقتصادية د. يوس����ف أبو فارة، 

والقائم بأعمال مدير دائرة العالقات العامة عوض مسحل.

المشاركون في اللقاء.

"سبيتاني هوم" تستعد إلطالق فعاليات اليوم 
المفتوح الخاص بالسيدات داخل فرع الخليل

رام الله - تستعد شركة سبيتاني هوم أحد فروع شركة أكرم سبيتاني واوالده، إلطالق فعاليات اليوم 
المفتوح والمخصص للسيدات فقط، والذي سيقام داخل فرعها في محافظة الخليل - شارع السالم مفرق 
المدارس، وذلك  يوم السبت القادم بتاريخ 2018/3/17، وسيستمر لمدة 6 أيام حتى تاريخ 2018/3/22. 
وصرحت إدارة الش���ركة أن فعاليات اليوم المفتوح س���تكون خاصة بالس���يدات والفتيات، وستشمل 
على مجموعة من األنش���طة التي تهم كل ربة منزل، س���يدة، وفتاة، حيث ستتوافر العديد من العروض 
والخصومات الممي���زة على مجموعة كبيرة من االجهزة الكهربائية، والمنس���وجات ... وغيرها، باالضافة 
لذلك ستشارك السيدات خالل اليوم شيف ماهرة  إلعداد أشهى الوصفات، واالطعمة الصحية وتتشارك 
مع النس���وة بالنصائ���ح الخاصة بعالم المطبخ،  وتفتح الش���ركة  للس���يدات فرصة اس���تخدام االجهزة 

الموجودة والمستخدمة من ِقبل الشيف ليأخذن فكرة عنها وعن مميزاتها.
كما ستس���تضيف الحملة بأيامها الس���تة، مدربة رياضية العطاء فكرة ع���ن جميع االجهزة الرياضية 
المتواجدة داخل الفرع، ومجموعة من النصائح عن كيفية القيام بأفضل التمارين وتحصل على الرشاقة 

التي تطمح إليها من خالل هذه االجهزة وهي في منزلها دون الحاجة للتسجيل باالندية الرياضية.  
وايضا سيستضيف الفرع خبيرة تجميل لتقديم التصائح المتعلقة بعالم الجمال والتجميل للسيدات 
المشاركات بالفعالية، باالضافة لتخصيص زاوية للكوزمتيكس تحتوي على تشكيلة متنوعة من المواد 
التجميلية والعطور، وزاوية مخصصة للمالبس النسائية وغيرها من الفعاليات والمفاجأت التي تنتظرك. 

وجاءت هذه الفعالية في هذا التوقيت، بسبب قرب يوم األم  الذي يصادف يوم21 آذار من كل عام.
وتتقدم إدارة الشركة بدعوة عامة لجميع السيدات والفتيات للمشاركة بفعاليات اليوم المفتوح الذي 
سيس���تمر 6 أيام من الساعة 11 صباحا ولغاية السادسة مس���اء، لكي يعشن التجربة بأجواء خاصة بهم 

فقط ولهم كامل الحرية باستخدام ما يريدون وتجربته على ارض الواقع. 

إسرائيل تقّر قانونًا يضع سقفًا للمعامالت 
النقدية لمكافحة الجرائم االقتصادية

القدس - رويترز: أقر برلمان إسرائيل قانونا يضع سقفا لحجم المعامالت النقدية التي تتم في 
اقتصادها في مسعى لمكافحة األموال القذرة والجريمة االقتصادية وغسل األموال.

وقالت مصلحة الضرائب اإلسرائيلية، أمس، إن الحكومة تخسر "مليارات الشواكل من اإليرادات 
كل عام" بسبب المعامالت النقدية التي تتم في الخفاء.

وفي العام 2010 قال البنك الدولي إن ما يس���مى اقتصاد الظل في إس���رائيل يش���كل 22 بالمئة 
من ناتجها االقتصادي. وبلغ حجم الناتج اإلس���رائيلي نحو 366 مليار دوالر في العام 2017، وهو ما 

يعني أن االقتصاد خسر حوالي 80 مليار دوالر.
يفرض القانون الجديد س���قفا قدره 11 ألف شيكل )3197 دوالرا( للمعامالت النقدية للشركات، 

ومن المحتمل أن يخفض وزير المالية ذلك الحد إلى ستة آالف شيكل في 2020.
وس���تكون التعامالت النقدية بين األفراد، مثل شراء السيارات المستعملة، مقيدة بحد أقصى 

قدره 50 ألف شيكل وهو مستوى قد يتم خفضه إلى 15 ألف شيكل.
وجه لهم إنذارات إلى حين تطبيق القانون بشكل كامل في 

ُ
وقالت المصلحة إن المخالفين س���ت

العام 2019.
كما ينص القانون على أن قيمة الش���يكات س���تقيد عند عش���رة آالف ش���يكل بينما لن يكون 
مس���موحا للس���ياح بدفع أكثر من 55 ألف ش���يكل لش���راء خدمات أو أصول وإن كان سيسمح لهم 

بتنفيذ مثل تلك المعامالت لما يصل إلى خمس مرات.

مصر: افتتاح المرحلة األولى من أكبر 
مشروع لتوليد الطاقة الشمسية

القاهرة - د ب أ: ش����هدت مدينة أسوان جنوبي مصر افتتاح أول مرحلة من بناء محطة عمالقة لتوليد 
الطاقة الشمس����ية في البالد، من ش����أنها أن تصبح أكب����ر محطة توليد طاقة شمس����ية بالعالم، ويقوم 

مهندسون ألمان بدور مهم في هذه المحطة.
وقال أنتون ميلنر المدير التنفيذي لشركة "أي بي فوجت" األلمانية، أمس، بالقرب من مدينة أسوان 

جنوبي مصر: "لدينا هنا مقومات شمسية مثالية، وواحدة من أقوى ظواهر أشعة الشمس بالعالم".
ومن المقرر أن تمتلك محطة توليد الطاقة الشمس����ية الموجودة بالصحراء سعة إنتاج تقدر ب� 86ر1 

جيجاوات من الكهرباء.
وصحيح أن الوحدة التي تم توصيلها بالش����بكة، أمس، س����وف تنتج بإجمال����ي 1ر64 ميجاوات، جزءا 
ضئيال فقط من إجمالي اإلنتاج المس����تهدف، إال أنها س����تكون أكبر حقل للطاقة الشمس����ية بمصر بما 
تحتويه من 200 ألف لوحة يتم توجيهها وفقا لموقع الشمس، وكذلك بمساحة تضاهي 50 ملعب كرة 

قدم تقريبا، بحسب البيانات.
يش����ار إلى أن ش����ركة "أي بي فوجت" األلمانية التي تتخذ من العاصمة برلين مقرا لها، س����وف تبني 

ثالثة حقول أخرى مشابهة.
وبشكل إجمالي من المقرر أن تتكون المحطة من 41 حقال شمسيا.

يش����ار إلى أن هذا المشروع العمالق يعد بالنس����بة لمصر جزءا من استراتيجية تهدف للمضي قدما 
نحو توسيع نطاق الطاقات المتجددة بالبالد.

وتخطط مصر لزيادة حصة الكهرباء بنسبة تصل إلى 20 بالمئة حتى عام .2022 
وعلى الرغم من أن المقومات الالزمة للطاقة الشمس����ية تعد جيدة بفضل ش����دة أشعة الشمس، فإن 
رمال الصحراء تمثل مشكلة ألنها تترسب على األلواح. وال يمكن تعليق أمل على األمطار التي يمكنها 

إزالة الرمال في تلك المنطقة التي تصل درجات الحرارة بها صيفا إلى 50 درجة مئوية.


