
Η αµερικανική εταιρεία Noble 
Energy και οι συνέταιροι 
της έχουν αναθέσει στη 

τράπεζα HSBC, την πώληση µερι-
δίου 30% για τη χρηµατοδότηση 
της ανάπτυξης του οικοπέδου φυ-
σικού αερίου «Λεβιάθαν» του Ισ-
ραήλ, η οποία θα στοιχίσει δισε-
κατοµµύρια λίρες, αποκάλυψε την 
Κυριακή, η βρετανική εφηµερίδα 
«Sunday Times».

Η εταιρεία, σύµφωνα µε το δη-
µοσίευµα, χρειάζεται έναν ισχυρό 
εταίρο για τη χρηµατοδότηση του 
έργου, καθώς επίσης και βοήθεια 
«στην πλοήγηση των δύσκολων 
πολιτικών υδάτων» που έχουν 
δηµιουργηθεί µετά την ανακά-
λυψη του φυσικού αερίου στο 
συγκεκριµένο οικόπεδο που πε-
ριέχει αρκετό φυσικό αέριο για 
να καλύψει όλες τις ανάγκες του 

Ισραήλ για 25 χρόνια  αλλά και 
αρκετό για εξαγωγές στην Ευ-
ρώπη και αλλού. Η ανακάλυψη 
φυσικού αερίου στο «Λεβιάθαν», 
προστίθεται, έχει δηµιουργήσει 
εντάσεις µεταξύ του Ισραήλ και 
των Αράβων γειτόνων του. Στο 
δηµοσίευµα αναφέρεται ότι το 
«Λεβιάθαν» βρίσκεται σε διαφι-
λονικούµενη περιοχή στα χωρικά 
ύδατα, µεταξύ  Ισραήλ και Λιβά-
νου, και η οργάνωση Χεζµπολ-
λάχ έχει κατηγορήσει το Ισραήλ 
για κλοπή φυσικού αερίου που 
ανήκει στο Λίβανο. Οι «Sunday 
Times», επικαλούµενες έγκυ-
ρες πηγές, έγραψαν ότι η Noble 
Energy θα αντιµετωπίσει δυσκο-
λίες για να ελκύσει εταιρείες κο-
λοσσούς στον τοµέα, όπως η ΒP, 
η Royal Dutch Shell και η Exxon 
Mobil, επειδή δεν θα επιθυµού-

σαν να διακινδυνεύσουν τις σχέ-
σεις τους µε χώρες στη Μέση 
Ανατολή  όπου έχουν σηµαντικές 
επιχειρηµατικές δραστηριότητες.  
Πιθανότερο είναι να επιδείξουν 
ενδιαφέρον ρωσικές και κινέζικες 
κρατικές εταιρείες, αναφέρεται.

Σηµειώνεται ακόµη πως οι ανη-
συχίες για την ασφάλεια έχουν 
οδηγήσει στη πιθανότητα για κα-
τασκευή υποθαλάσσιου αγωγού 
από το οικόπεδο «Λεβιάθαν» στην 
Κύπρο, όπου θα γινόταν η «ρευ-
στοποίηση» του και στη συνέχεια 
η φόρτωση του σε πετρελαιοφόρα 
για εξαγωγές. 

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, 
Μπέντζαµιν Νεντανιάχου, κατέ-
ληξε το δηµοσίευµα, επισκέφθη-
κε τον περασµένο  Φεβρουάριο τη 
Κύπρο, όπου είχε συνοµιλίες για 
την ανάπτυξη του έργου.

Κύπρος και Γαλλία µπο-
ρούν να συνεργαστούν 
περαιτέρω σε τοµείς όπως 

η οικονοµία και το φυσικό αέ-
ριο, ανέφερε ο Γάλλος υπουργός 
Εξωτερικών, Λοράν Φαµπιούς 
µιλώντας το Σάββατο στους δη-
µοσιογράφους, στο περιθώριο 
της τελετής των εγκαινίων του 
Γαλλο-Κυπριακού Σχολείου, στη 
Λευκωσία, στην οποία παρέστη 
ο πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας, 
∆ηµήτρης Χριστόφιας. Κληθείς 
να αναφερθεί στις προοπτικές 
για περαιτέρω συνεργασία µετα-
ξύ Κύπρου και Γαλλίας, είπε ότι 
οι σχέσεις είναι πολύ καλές, βέ-
βαια, αλλά πάντοτε µπορούµε να 
πάµε πιο µπροστά. Η εκπαίδευση 
αποτελεί έναν τοµέα (για περαιτέ-
ρω συνεργασία), οι διεθνείς σχέ-
σεις, επίσης, και, προπάντων, η 

οικονοµία, πρόσθεσε. «Υπάρχουν 
διάφοροι τοµείς, όπως το φυσικό 
αέριο και άλλοι όπου υπάρχει εν-
διαφέρον για συνεργασία µεταξύ 
Γαλλίας και Κύπρου. Γνωρίζουµε 
ότι εδώ η Γαλλία έχει φίλους και 
οι Κύπριοι θα πρέπει να γνωρί-
ζουν ότι µπορούν να στηριχθούν 
στη Γαλλία», κατέληξε ο Γάλλος 
υπουργός Εξωτερικών. Ο κ. Φα-
µπιούς δήλωσε ότι το Γαλλο-Κυ-
πριακό Σχολείο αποτελεί σύµβο-
λο της γαλλοκυπριακής φιλίας, 
Κύπρος και Γαλλία µοιράζονται 
πολλά, έχουν κοινές αρχές, αξίες 
και παραδοσιακές σχέσεις και η 
Γαλλία θα βρίσκεται στο πλευρό 
της Κύπρου.

Ανέφερε ακόµη ότι η επιλογή 
για ανέγερση του σχολείου ως 
συµβόλου της φιλίας των δύο 
χωρών είναι σηµαντική γιατί έχει 

να κάνει τη νεολαία. «Είµαστε πε-
πεισµένοι ότι θα απολαµβάνουµε 
µια µακρά φιλία και στο µέλλον», 
πρόσθεσε. Είπε επίσης ότι η παι-
δεία, η κοινωνική δικαιοσύνη και 
η πρόοδος είναι αξίες κοινές και 
για τις δύο χώρες. Ο πρόεδρος 
της ∆ηµοκρατίας σε εκτός κειµέ-
νου αναφορά, εξέφρασε τις ευχα-
ριστίες του προς όλους όσοι συνέ-
βαλαν στη δηµιουργία του έργου, 
όπως οι αρµόδιοι υπουργοί Παι-
δείας και Εξωτερικών, υπογραµ-
µίζοντας, ωστόσο, και «τον καθο-
ριστικό ρόλο που διαδραµάτισε 
στην υπόθεση της δηµιουργίας 
του Γαλλο-Κυπριακού Σχολείου 
η υπουργός Εργασίας και Κοινω-
νικών Ασφαλίσεων, Σωτηρούλα 
Χαραλάµπους», από το υπουργείο 
της οποίας παραχωρήθηκε η γη, 
όπου ανεγέρθη το σχολείο.
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Ισχυρό εταίρο για το «Λεβιάθαν» 
ψάχνει η Noble

Προοπτική συνεργασίας Κύπρου-Γαλλίας 
σε οικονομία και φυσικό αέριο
διαβλέπει ο Λοράν Φαμπιούς

ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ ΤΟ 30% ΤΟΥ ΜΕΡΙ∆ΙΟΥ ΤΗΣ

ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΟΥ ΓΑΛΛΟ-ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Σύµφωνα µε τους «Sunday Times», οι ανησυχίες για την ασφάλεια έχουν οδηγήσει στη πιθανότητα 
για κατασκευή υποθαλάσσιου αγωγού από το οικόπεδο «Λεβιάθαν» στην Κύπρο.


