
منذ 3 ساعات

توقيع مذكرة تفاهم ثالثية بين مصر
وإسرائيل واالتحاد األوروبي في مجال تصدير

الغاز الطبيعي

البريد اإللكتروين *االسم *

الصورة من صفحة وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية عىل فيسبوك

القاهرة- “القدس العريب”:

شهدت القاهرة اليوم توقيع مذكرة تفاهم ثالثية بشأن التعاون يف مجال تجارة ونقل

وتصدير الغاز الطبييع بين مصر وإسرائيل واالتحاد األورويب تحت مظلة منتدى غاز

شرق المتوسط.

اإلسرائيلية الطاقة  ووزيرة  المال،  طارق  المصري  المعدنية  والثروة  البترول  وزير  ع 
ّ
ووق

بحضور سيمسون،  كادري  األورويب  باالتحاد  والمناخ  الطاقة  ومفوضة  الهرار،  كاترين  

التعاون بشأن  التفاهم الثالثية  رئيس المفوضية األوروبية مذكرة  ديرالين  فون  أورسوال 

األورويب واالتحاد  وإسرائيل  مصر  بين  الطبييع  الغاز  وتصدير  ونقل  تجارة  مجال  يف 

تحت مظلة منتدى غاز شرق المتوسط.

حسابها عبر  المصرية  المعدنية  والثروة  البترول  وزارة  نشرته  بيان  يف  المال  الوزير  وقال 

يف مسيرة بناء المنتدى بموقع “فيسبوك”، إن التوقيع اليوم يمثل خطوة هامة جداً 

من المزيد  تحقيق  يف  عليها  البناء  يمكن  خطوة  ويه  سنوات    أربع  منذ  بدأت  اليت 

االتحاد ومنها  المتوسط   شرق  غاز  منتدى  يف  والمشاركة  األعضاء  الدول  بين  التعاون 

األورويب.

 

إسرائیل بالعربیة
@IsraelArabic

وقعت إسرائیل واالتحاد األوروبي اتفاقاً لتصدير الغاز 
الطبیعي بوساطة مصرية

وتم التوقیع في القاھرة بمشاركة مصرية وبحضور 
وزيرة الطاقة اإلسرائیلیة KElharrar@ ورئیسة 
المفوضیة األوروبیة أورسوال فون دير الين. ٣/٣

@IsraelinEgypt

٦:٣٨ م · ١٥ يونیو ٢٠٢٢

قراءة المحادثة الكاملة على تويتر

مشاركةرد١٩

قراءة ٤ ردود

 

والمفوضية مصر  مع  تم  الذي  التوقيع  أن  اإلسرائيلية  الوزيرة  أوضحت  بدورها، 

األوروبية، يمثل رسالة هامة لنجاح التعاون تحت مظلة المنتدى الذي يؤكد عىل دوره

المحوري يف تأمين جانب من إمدادات الطاقة ألوروبا، وأن التعاون المثمر يُمكّن من

كالعبين وإسرائيل  مصر  دور  ويدعم  المنطقة  إلمكانيات  األمثل  االستغالل  تحقيق 

مهمين يف سوق الغاز.

إنه وقالت  التوقيع،  هذا  بحضور  سعادتها  عن  األوروبية  المفوضية  رئيسة  وأعربت 

صعب وقت  يف  يأيت  المذكرة  توقيع  أن  خاصة  التعاون  يف  للجميع  فرصة  يمثل 

ظل يف  الطاقة  إلمدادات  موثوقة  مصادر  تأمين  عن  يبحث  الذي  األورويب  لالتحاد 

المتغيرات الحالية اليت نشهدها، وفقا للبيان.

هذا االستثمار وأن  التحتية،  يف البنية  المتوسط  شرق  دول  بين  التعاون  أن  إىل  ولفتت 

ومتوازنة للطاقة  جديدة  موارد  وتوفير  الطاقة  مشروعات  تنفيذ  عىل  سيؤكد  الكفء 

استخدام ىف  والتوسع  النظيفة  الطاقة  موارد  أهمية  إىل  مشيرة  للمستهلكين، 

الهيدروجين باعتباره طاقة المستقبل.

يف تطوير استراتيجية الهيدروجين يف كما أوضحت أن االتحاد األورويب يتعاون حالياً 

مصر، وسيتم إطالقها يف قمة المناخ “COP 27” يف نوفمبر المقبل، الستفادة شعوب

دول العالم.

١٥ يونیو ٢٠٢٢· …simonara@שמעון ארן شمعون آران
 

وزيرة الطاقة اإلسرائیلیة KElharrar@ كارين الھرار تشارك في 
االجتماع الوزاري السابع لمنتدى الغاز شرق المتوسط في #القاھرة 
باستضافة وزير البترول والثروة المعدنیة المھندس #طارق_المال ووزراء 
الطاقة من #الیونان #قبرص #ايطالیا #األردن والسلطة الفلسطینیة 

#EMGF

שמעון ארן شمعون آران
@simonarann

 
#القاھرة
ألول مرة!

بعد قلیل سیتم التوقیع على اتفاقیة لتصدير الغاز الطبیعي 
من إسرائیل الى دول االتحاد األوروبي 

صورة لوزيرة الطاقة كارين الھرار مع وزير البترول والثروة 
المعدنیة #طارق_المال في االجتماع الوزاري السابع ل- 

 #EMGF منتدى_الغاز_شرق_المتوسط#
  

٤:٠٠ م · ١٥ يونیو ٢٠٢٢

مشاركةرد٧

قراءة ١ ردّ

وكانت رئيسة المفوضية األوروبية أورسوال فون دير الين، صرحت بعد لقائها مع رئيس

الوزراء اإلسرائييل نفتايل بينيت: “أنا ممتنة ألن إسرائيل ستزيد من إمدادها بالطاقة إىل

االتحاد األورويب”.

بشأن ثاليث  اتفاق  بتوقيع  مهمة  خطوة  سنتخذ  (اليوم)  “غدا  تغريدة:  يف  وأضافت 

حماية يف  للمساعدة  قوانا  وسنوحد  ومصر..  األورويب  واالتحاد  إسرائيل  بين  الغاز 

العالم من أزمة غذاء كبرى”.

الحرب “مع  األوروبية:  المسؤولة  مع  مشترك  صحايف  مؤتمر  يف  بينيت  قال  بدوره 

أوكرانيا، تأيت تداعيات عالمية هائلة.. حان الوقت ليك يعمل المستمرة والمدمرة يف 

المجتمع الدويل معا”.

وأضاف: “نحن، حىت يف منطقتنا، نشهد إمكانية حدوث مجاعة كبيرة ومحنة يمكن

أن يكون لها آثار عميقة عىل استقرار ورفاهية الناس، وهذا هو السبب يف أننا سنناقش

الغذاء مجال  يف  وإسرائيل  األورويب  االتحاد  فيها  يتعاون  أن  يمكن  اليت  الطرق  اليوم 

األمن والطاقة والمزيد”.

دولة إىل  للغاز  مستورد  من  إسرائيل  تحولت  األخيرة،  السنوات  “يف  بينيت:  وتابع 

مصدرة للغاز. ونعمل حاليا عىل إنتاج المزيد من الغاز الطبييع”.

(وكاالت)

تامر هنداوياالتحاد األورويبإنتاج الغازإسرائيل
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: ابن االردن يونيو 15, 2022 الساعة 9:05 ص 

انهم يخططون ويرسمون ثم يعملون وينفذون ، استخرجوا الغاز او النفط منذ سنوات عديده واصبحوا

مصدرين ،. وغيرهم من ذوي الحوار ينظرون وينظرون وغارقون يف اوهام واكاذيب ، وتصريحاتهم

المضللة تشق عنان السماء ، االخبار الوارده من لبنان سيكون خط 23 وليس خط 29 هو اساس التفاوض ،،

وما فبركة خط 29 ليس اال فبركة للتعطيل واغراق لبنان اكثر ر من غرقه الحايل ، هو تأثير قوى خارجية

وقد ادركت رئاسات لبنان ان خط 29 يعين ال حفر او تنقيب وال غاز للبنان بقوة السالح ، وما تهديدات

اسرائيل اال تهديدات ذات جديه ،. واما قدرة حزب هللا وامتالكه مئات اآلالف من الصواريخ حىت ذات

االصابة الدقيقه ، فهي من نفس نسيج اعالم عبدالناصر قبيل حرب 1967 ان سالح الجو المصري اقوى

واكبر سالح بالشرق االوسط وان اسرائيل حاطينها بالجيبه الصغيرة ، لكن استعدادهم للقوى ما وراء

اسرائيل ،،. الكل يتذكر اجتماع ناصر بالطيارين المصريين يف اخدالقواعد الجوية يف سيناء ، ردا عىل

تهديدات اسرائيل عندما صاح ،،،،. هو انا أيدن. بخرع،،،،

وما كان يقول يف مجالسه قبل حرب 1967. بعدة ايام قليله. ان اسرائيل ال تحرؤ ان تدخل يف حرب مع

مصر ،،، الخ ايتها العقول اقرأوا التاريخ العسكري السرائيل ، يف 1967.
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فعل الكرملين كل ما يف وسعه لعزل المواطنين الروس عن وسائل اإلعالم اإلخبارية المستقلة، لكنه

فشل.
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روسيا ستعرقل المشروع بكل الطرق وأن غًدا لناظره قريب. .
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كل هذا التنسيق بين مصر و زبانية دويلة الباطل إسرائيل المحتلة ألرض فلسطين اليت تقتل الفلسطينيين

وتهدم منازلهم بغير وجه حق، واالتحاد األورويب المنافق العنصري البغيض المتغطرس يتم عىل

حساب الدم الفلسطيين الزيك الطاهر الذي يسيق فلسطين كل يوم منذ 1948 وهللا يحرر فلسطين

🇵🇸
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الغاز المصري المنهوب من الصهاينه واجب عيل الشعب ارجاعه
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