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�دعوكم لحضور جلسة اإلعالن عن تق��ر   Cool Upبرنامج 

ق األوسط وشمال اف��ق�ا ي منطقة ال�ش
�د �ف :قطاع الت�ب

التقدم والفرص والرؤى

ق األوسط وشمال إف Cool Up�ستض�ف برنامج  ي منطقة ال�ش
�د �ف نت مدتها ساعة لتقد�م تق��ر عن قطاع الت�ب دف يه.��ق�اندوة ع�ب اإلن�ت

ي المنطقة
�د المستدام �ف ي الحوار وط�ح األسئلة والنقاش 18انضم إلينا يوم . التق��ر إ� ارساء األساس لرؤى العمل ع� ��ش الت�ب

مايو للمشاركة �ف
�د المستدام ي مجال الت�ب

اء �ف .مع خ�ب

ق األوسط وشمال إف��ق�ا الٌمعد من ي منطقة ال�ش
�د �ف هو التق��ر األول من نوعه الذي �قدم نظرة عامة حول  Cool Upتق��ر حالة قطاع  الت�ب

ي المنطقة
�د المستدام �ف �اسات وتكنولوج�ا و�عالج التق��ر بعض الفجوات المعرف�ة من خالل تناول بعض الفرص واألفكار حول س. حالة الت�ب

�د وفرص التم��ل المتاحة ي نظرة حول سوق الت�ب
�د المستدام وكذلك �ل�ت .الت�ب

ي جميع أنحاء المنطقة، ال تزال هناك العد�د من الفرص ل��ادة و��ش ت
�د �ف ي أسال�ب الت�ب

ف يتم إحراز تقدم وتطور �ف ي حني
�د �ف قن�ات الت�ب

، فإن تلك الحلول المستدامة مطل��ة أ . المستدامة ي المنطقة بمقدار ضعف المتوسط   العال�ي
ا الرتفاع درجات الحرارة �ف ��� من أي وقت نظر�

�د مع الحد من اآلثار السلب�ة ع� طبقة األوزون والمناخ ا�د ع� الت�ب ف .م�ف لتلب�ة الطلب الم�ت

التوق�ت
2022مايو 18األر�عاء 

ال��اط9:00
ف 10:00 برلني
انقرة 11:00
ي 12:00 ديب
طهران12:30

المتحدثون
أناك، جا�دهاوس-ن�شان سورما�ي . دكتورة
طاقةمحمد عبد الحم�د، المركز اإلقل��ي للطاقة المتجددة وكفاءة ال. دكتور

�د ، معهد التكي�ف والتدفئة والت�ب ف نب�ل شاهني
ف براند، جا�دهاوس : مدير الجلسة ك��سنت

ي info@coolupprogramme.orgلم��د من المعلومات، تواصل معنا ع� 
ويف www.coolupprogramme.orgأو قم ب��ارة موقعنا اإلل��ت

ف  ف والمهتمني ف المتخصصني ي هذە الجلسة. �مكنك ��ش هذە الدعوة بني
.نحن نتطلع إ� مشاركتكم �ف

بالتعاون مع 

للتسجیل، اضغط ھنا

mailto:info@coolupprogramme.org
http://www.coolupprogramme.org/
https://attendee.gotowebinar.com/register/1427625011980847883
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