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اإلدارة العامة للتوعية واألعالم

Egyptian Electric Utility and Consumer
Protection Regulatory Agency
Media And Awareness Department

مسابقة الجهاز السنوية تحت عنوان :
"إنارة شوارع أو حدائق أو شواطئ أو أية مناطق عامة
بالطاقة الشمسية واللمبات المرشدة"
نظممم الجهمماز مسممابقتة السممنوية للسممنة الخامسممة علم التمموال بالتعمماون مم اللجنممة
المصرية األلمانية مسابقة لرسم لوحة باأللوان أو رصاص بالتظليل تعط هدف أو
معنم أو معلومممة مفيممدة للعالقممة بممين الطاقممة الشمسممية واإلنممارة المرشممدة للكهربمماء
لتالميمما المممدارب االبتدائيممة مممن أبنمماء وأخمموة العمماملين بقطمماع الكهربمماء والطاقممة
المتجممددة والممك إيمانمما مممن الجهمماز بممدور الكهربمماء الحيمموى والممميةر فم تنميممة كممل
القطاعات ورف مستوى الخدمة للمواطنين بإعتبارها وسيلة حضارية وضرورية.
ددف ا د
أهددف ا ساب د أن أو أ د و أئددف ب د وا ف ع د ا س ز تددا أددفو د
سأ أد و ئا فد سابد عا س د اعفو أنرد سأ أد و سر د سا ددفف س د ا
تعى أه اد ف د تدى حد فئ ادو اافدا سادف ا ةأ ف وفد دى ا د ا سر د
سحابف س حفف غ ا ألهاف ساز هف سا عن أ سر د سحابدف س حدفف سدف
أأ و س اافا و سابد ها دى تدى فبد أ سر د سحابدف س حدفف ل ادو داا
اب تف اح أ س سففو أ أئفها سألأ و).
كممما أحتفممل الجهمماز بختممام المسممابقة والممك الخممميب الموافممق  1023 /21/6وحصممل
الفائزون االوائل وعددهم خمسة عل جائزة عينيه قيممة كمما حصمل بماق المتسمابقين
عل هدايا عينية أيضا والك تقديرا إلهتمامهم ،وسموف تنشمر األعممال الفمائزة تباعما
بالمجلة الدورية الصادرة عن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المسمتهلك .آملمين
أن يستفاد بها أبناينا واضعين الترشيد هدفا أمام أعينهم.
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