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تقدّ م كبير للجي�ش ( ...تتمة �ص)9

وقال« :نجاح لقاءات فيينا في تبني وثيقتين باإلجماع تضمنتا
مبادئ كانت روسيا تكررها طوال سنوات األزمة السورية ،يدل
على إدراك شركائنا الغربيين أنه ال آفاق لخطهم السابق (الذي
كان يمثل إنذارا ً في حقيقة األمر) والذي مفاده أن جميع القضايا
ستحل بعد رحيل األسد».
وف��ي م��ا يخص ق��رار الرئيسين ال��روس��ي فالديمير بوتين
والفرنسي فرانسوا هوالند البدء بالتنسيق في سورية ،قال
الفروف إن السياسيين العقالء يدركون ضرورة وضع المسائل
الثانوية جانبا ً والتركيز على التصدي لتنظيم «داعش».
وأعاد الوزير إلى األذهان أن روسيا قدمت مشروع قرار حول
توحيد الصفوف لمحاربة «داع��ش» في أواخر أيلول الماضي.
مضيفاً« :لكن الشركاء الغربيين قالوا آنذاك إنه ال يروق لهم ما
جاء في المشروع حول ضرورة تنسيق عمليات مكافحة اإلرهاب
مع الدول التي تجري في أراضيها تلك العمليات .ولذلك وضعوا
مشروعنا جانبا ً وجمدوه .ونحن لم نصر .ولم نطرق الباب
المغلق؟ لكننا كنا واثقين من أنه سيحين الوضع وسيصبح
مشروعنا مطلوباً .وهذا ما حصل».
وذكر الفروف بأن األميركيين امتنعوا عن التعاون مع روسيا
في مكافحة اإلرهاب في سورية ،ولم يوافقوا إال على اتفاق محدود
ض��روري لتجنب ح��وادث غير مرغوب فيها في أج��واء سورية
بين طائرات تابعة للبلدين ،بل ربطوا إمكانية إطالق التنسيق
العسكري بحل مسألة رحيل األسد.
وأض����اف« :إن��ه��م يطلقون على األس���د مغناطيس يجذب
اإلرهابيين .لكننا إذا اتبعنا هذا المنطق ،فسنستنتج أنه ليس
األسد المغناطيس الوحيد لإلرهاب ،بل بدأ لبنان وتركيا وفرنسا
ومصر تجذب اإلرهابيين أيضاً».
وأعاد إلى األذهان أن فرنسا وتركيا كانتا تتخذان دائما ً موقفا ً
أكثر شدة من األسد ،لكن ذلك لم ينقذهما من الهجمات اإلرهابية.

وقال «داعش» يسعى لتحقيق أهداف خاصة به بغية إقامة ما
يسمى «الخالفة» ،من دون أن يربط ذلك بأي شكل من األشكال
بالتطورات في سورية ،ومن دون أن يأخذ بعين االعتبار مواقف
مختلف الدول من بشار األسد».
وتأتي التصريحات الروسية بعد يوم على تصريحات للرئيس
األميركي باراك أوباما قال فيها« :إنه يتعين على روسيا وإيران
أن تقررا إن كان عليهما أن تستمرا في دعم األسد أو الحفاظ على
الدولة السورية» مشيرا ً إلى أنه «ال يمكن إنهاء الحرب األهلية في
سورية واألسد في السلطة».
الى ذل��ك ،بحث رئيس األرك��ان العامة في الجيش الروسي
فاليري غيراسيموف في مكالمة هاتفية مع نظيره الفرنسي بيير
دي فيليه تنسيق جهود البلدين العسكرية لمكافحة اإلرهاب في
سورية.
و بحث الجانبان سبل تنسيق عمل القوات المسلحة الروسية
والفرنسية ،كما تبادال وجهات النظر حول المجريات في سورية،
وتطرقا إلى كيفية تنفيذ ما كلف به الرئيسان الروسي والفرنسي
على صعيد توحيد جهود البلدين في مكافحة اإلرهاب.
الى ذلك ،أكدت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا
زاخاروفا سعي موسكو لتكثيف الجهود لتحقيق اتفاقات فيينا
بشأن حل األزمة السورية ،في حين بحث ميخائيل بوغدانوف
نائب وزير الخارجية الروسي ،المبعوث الخاص للرئيس الروسي
إلى الشرق األوسط وشمال أفريقيا ،الوضع في سورية ومحاربة
«داعش» مع السفير األردني في موسكو زياد المجالي.
وف��ي وق��ت سابق ،أم��س ق��ال وزي��ر ال��دول��ة لشؤون اإلع�لام
واالتصال األردني محمد المومني ،إن دور بالده في إعداد قائمة
تتعلق «بالتنظيمات اإلرهابية في سورية» بطلب من روسيا،
هو دور تنسيقي ،مرجحا ً أن أن تكون هناك «قوائم عدة» ،فيما
جدد موقف الحكومة من ض��رورة التمسك بالحل السياسي

«هيومن» تطالب ( ...تتمة �ص)9

تكثيف الجهود ( ...تتمة �ص)9
لألزمة السورية.
ميدانياً ،حقق الجيش السوري أمس تقدما ً كبيرا ً في ريف
الالذقية الشمالي ،وسيطرت وحداته على جبل الزويك  -جبل
موسى  -جبل صقر  -جبل السنديان  -جبل جليلة ،كما أحكمت
سيطرتها بشكل كامل على قريتي الدغمشلية والزويك.
وتمكنت وحدات الجيش من السيطرة على النقطة  1112شمال
شرقي جبل الكارورة  -تلة وادي  -أرض قرطب – الرقرقية ،و
النقطة  803جنوب شرقي كسب ،وعلى قرية الشميسة والنقطة
 482في الريف الشمالي للمدينة.
وفي ريف حلب الشرقي أحكم الجيش سيطرته على محطة
الشيخ أحمد للقطارات على محور الكلية الجوية – كويرس بعد
اشتباكات عنيفة مع مسلحي «داعش».
ال��ى ذل��ك ،أك��د مصدر عسكري س��وري أن الطيران الحربي
الروسي بالتعاون مع القوات الجوية السورية نفذ خالل الـ 24
ساعة الماضية  160طلعة جوية استهدفت  344هدفا ً لتنظيم
«داعش» اإلرهابي في حلب  -إدلب  -الرقة  -دير الزور ،أسفرت
عن تدمير  59مقرا ً قياديا ً و 41مستودعا ً للذخيرة و 17موقعا ً
دفاعيا ً محصنا ً و  74معسكرا ً لتدريب اإلرهابيين و  3مستودعات
للمحروقات ومعمل تصنيع عبوات ناسفة و 3محطات معالجة
نفط.
كما أعلن رئيس دائرة العمليات الرئيسية في هيئة األركان
الروسية ،الفريق أول أندري كارتابولوف ،أن طائرات القوات
الجوية والفضائية الروسية ،قامت اليوم وللمرة الثالثة بشن
ضربات شديدة ضد مواقع المجموعات اإلرهابية في سورية.
وأكد أن سالح الجو الروسي يخطط للقيام بـ  98طلعة قتالية
من قاعدة «حميميم» السورية ضد  190موقعا ً لإلرهابيين ،وقال
إنه «في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت موسكو تم تنفيذ
 60طلعة قتالية من قاعدة «حميميم» وتدمير  138هدفاً».

توقيع اتفاق ( ...تتمة �ص)9

وأعرب ولد الشيخ عن تفاؤله بشكل خاص بسبب التعاطي اإليجابي لحركة
أنصار الله وأطراف يمنية أخرى مع مبادرته.
وقال« :إن الشيء الذي كان يدفعه للتفاؤل أن هناك توافقا ً وإجماع من الجميع
خالل تعاملنا مع حركة أنصار الله والمؤتمر العام أثناء لقاءاتنا المتكررة معهم،
حيث كان هناك تقدم كبير من جانبهم بالمرونة وعلى استعداد للحل السياسي».
المبعوث الدولي الى اليمن ،حذر من أن الوضع اإلنساني المتفاقم في طريقه
للتحول إلى كارثة إنسانية ،مشيرا ً إلى أن أكثر من  21مليون يمني باتوا بحاجة
ماسة للمساعدات اإلنسانية.
وقد تثمر تحركات ولد الشيخ إطار تفاوضيا ً بين األطراف اليمنية في إحدى
عواصم العالم ،إال أن السعودية التي باتت غارقة رسميا ً ستجد صعوبة في
انتشال نفسها من المستنقع اليمني ما يجعلها عائقا ً أمام أي حل سلمي في
اليمن.
وفي السياق ،طالبت منظمة «هيومن رايتس ووت��ش» ،واشنطن بالعودة
عن قرارها تزويد السعودية بقنابل ذكية وذخائر إضافية بأكثر من مليار دوالر،
بذريعة تعويض ما استخدمته في عدوانها على اليمن.
وقال نائب مدير الشرق األوسط وشمال أفريقيا في المنظمة جو ستورك« :إن
الحكومة األميركية على علم جيد بالضربات العشوائية التي نفذها التحالف
بقيادة السعودية ،وأدت الى مقتل المئات من المدنيين في اليمن».
واعتبر ستورك ،تزويد المملكة العربية السعودية بالمزيد من القنابل الذكية في
هذه الظروف ،وصفة لوفيات أكثر في صفوف المدنيين ،ستكون الواليات المتحدة
مسؤولة عنها جزئياً.
وكانت واشنطن وافقت على طلب السعودية شراء قرابة  19ألف قنبلة ذكية
وصاروخ موجه عبر األقمار االصطناعية في صفقة تبلغ قيمتها  1,29مليار دوالر.
وبحسب أرقام األمم المتحدة ،أدى العدوان على اليمن إلى مقتل أكثر من 5700
شخص وجرح قرابة  27ألفا ً منذ آذار الماضي ،منهم قرابة  2700ضحية وأكثر من
 5300جريح من المدنيين.
ميدانياً ،كثف طيران العدوان السعودي من غاراته على مناطق متفرقة من
محافظتي صعدة وتعز اليمنيتين ما أدى الى سقوط ضحايا وخسائر مادية ،فيما
تواصل القوات اليمنية المشتركة تقدمها العسكري في جيزان ومدفعيتها تدمر
وتحرق برج المراقبة وآليات في موقع الدود العسكري السعودي بجيزان.
وأكدت المصادر اليمنية في تعز جرح مواطن جراء معاودة العدوان قصف حي
صالة السكني ،كما دمرت الغارات المكتبة المركزية في المدينة بالكامل .وارتفع
ضحايا الغارات على قرية الصراري الى أربعة شهداء بينهم مواطن وابنته وجرح
خمسة آخرين.
كما تمكنت قوة اإلسناد المدفعي في الجيش واللجان الثورية من إحراق برج
المراقبة وآليات في موقع الدود العسكري السعودي بجيزان.
مصدر عسكري بجيزان أكد لوكالة األنباء اليمنية «سبأ» أن مدفعية الجيش
واللجان الثورية دكت موقع الدود العسكري السعودي بعدد من قذائف المدفعية
مستهدفة تجمعا ً لآلليات ما أدى إلى احتراق برج المراقبة في الموقع وآليات أخرى
كانت قريبة من البرج.
وأشار المصدر إلى أن قوات الجيش واللجان الثورية تواصل تقدمها العسكري
في جيزان في ظل خوف ورعب سيطر على جنود العدو السعودي.
في المقابل ،تصدت القوات اليمنية لمحاوالت تقدم لقوات العدوان في مديرية
الوازعية بتعز وعلى جبهة مأرب وكبدتهم خسائر فادحة في األرواح ،وقتلت اثنين
من مرتزقة الرياض وآصابت آخرين في مواجهات بلحج.
وكانت القوة الصاروخية للجيش اليمني واللجان الثورية قد استهدفت الثالثاء،
تجمعا ً للجنود السعوديين في مدينة الربوعة بعسير ،كما دكت عددا ً من المواقع
السعودية في نجران ،فيما اعترفت مصادر سعودية بمقتل ضابطين سعوديين
على الشريط الحدودي في محافظة الحرث جنوب منطقة جيزان السعودية.

وك��ش��ف م��ص��در م��س��ؤول ب���وزارة الكهرباء والطاقة
المتجددة المصرية ،أن عقد مشروع الضبعة النووي كان
من المقرر توقيعه نهاية تشرين أول الماضي ،وتم تأجيله
بسبب حادث الطائرة الروسية المنكوبة بشرم الشيخ،
وأشار المصدر إلى أنه كان من المقرر أن يحضر الرئيس
الروسي فالديمير بوتين توقيع االتفاقية ،مشيرا ً إلى أن
هناك أنباء تعيد عدم حضور بوتين إلى حالة الحزن التي
تخيم على الشعب الروسي بسبب حادث الطائرة الروسية
التي راح ضحيتها ما يقرب من  230سائحا ً روس ّياً.
وستستوعب أرض الضبعة  8محطات نووية لتوليد
الكهرباء وأضاف المصدر أن العمل سيتم على  8مراحل،
الفتا ً إلى أن المرحلة األولى تستهدف إنشاء محطة تضم
 4مفاعالت نووية لتوليد الكهرباء بقدرة  1200ميغا وات
بإجمالي قدرات  4800ميغا وات ،والتي سيتم البدء في
إنشائها بداية  ،2016ويتم تشغيل الوحدة األول��ى في
 ،2022والباقي تباعا ً حتى عام .2026
وأض��اف المصدر أن العرض الروسي إلقامة المحطة
النووية يتميز عن باقي الدول بـ 7مميزات لمصلحة مصر
ولخدمة مصالحها السياسية واالجتماعية واالقتصادية،

الفتا ً إلى أن العرض المقدم من روسيا هو إقامة محطة
نووية بقدرة  4800ميغا وات و بتكلفة تصل إلى  5مليارات
دوالر للمفاعل بإجمالي  20مليار دوالر.
كما أوضح المصدر المصري أن أهم ما يميز العرض
الروسي هو أن روسيا هي الدولة الوحيدة التي تقوم
بتصنيع مكونات المحطة النووية بنسبة  100في المئة
على مستوى العالم ،وال تعتمد على استيراد مكونات
المحطة من أي دول أخ��رى قد يكون بينها وبين مصر
خصومة تعرض المشروع لالحتكار من قبل هذه الدول.
وأوضح المصدر أن ثاني ميزة بالعرض المقدم من روسيا
هو أنها ال تضع أي ش��روط سياسية على مصر إلقامة
المحطة النووية ،موضحا ً أن روسيا لها تاريخ طويل في
دعم مصر فهي من أنشأت مفاعل أنشاص وساهمت في
إنشاء السد العالي من خالل إنشاء مصانع فى مصر.
وقال المصدر ،إنه من بين مميزات العرض الروسى
هو تضمنه إنشاء مركز معلومات للتقبل الشعبي للطاقة
النووية ونشر ثقافة التعامل معها وفوائدها التي ستعود
على مصر لحل أزم��ة الكهرباء والمكاسب االجتماعية
والسياسية واالقتصادية لهذا المشروع.

القوات العراقية ( ...تتمة �ص)9
وحذر الصيهود من أن بقاء المجتمع الدولي على صمته
المطبق إزاء هذه االنتهاكات سيجعله عرضة لالكتواء بنار
اإلرهاب وماكينة القتل الوهابية كما حصل في فرنسا مؤخراً.
ميدانياً ،تمكنت القوات العراقية المشتركة من تحرير
منطقتي الزيتون والسيراميك غرب مدينة الرمادي مركز
محافظة األنبار غ��رب العراق بعد معارك مع اإلرهابيين
أسفرت عن مقتل العديد منهم .وقال مصدر في غرفة عمليات
قيادة األنبار إن «قوة مشتركة من قيادة عمليات األنبار وجهاز
مكافحة اإلرهاب والفرقة الذهبية العراقية اقتحمت حي التأميم
غرب مدينة الرمادي وخاضت معارك عنيفة مع اإلرهابيين
تمكنت على إثرها من تحرير منطقتي الزيتون والسيراميك
والقضاء على العشرات من اإلرهابيين بينهم من جنسيات
عربية وأجنبية» .وأوضح المصدر أن معارك التطهير أسفرت
عن تدمير عدد من السيارات المسلحة والمصفحة وتفجير
ثالثة مخابئ لألسلحة تابعة لإلرهابيين.
من جهة أخرى ،أعلنت قيادة عمليات الجزيرة والبادية عن

مقتل  22إرهابيا ً بينهم خمسة من متزعمي تنظيم «داعش»
اإلرهابي وتدمير سيارتين وآلية ومنصة إلطالق الصواريخ
بقصف مدفعي استهدف تجمعا ً لإلرهابيين في منطقة
الكصيرات بمحيط قضاء حديثة غرب الرمادي.
وأك��د قائد عمليات الجزيرة والبادية اللواء الركن علي
ابراهيم أن وحدات قتالية أخرى من القوات العراقية المشتركة
أحكمت سيطرتها تماما ً على منطقة الخمسة كيلو من المحور
الغربي ومقر قيادة عمليات األنبار وتستعد لدخول مركز
المدينة .وأوضح ابراهيم أن القوات المشتركة أصبحت قريبة
جدا ً من القصور الرئاسية إال أن العبوات الناسفة واأللغام
التي زرعها اإلرهابيون في جميع أنحاء المنطقة تشكل العقبة
األب��رز التي تواجه القوات المشتركة وتحول دون تقدمها
السريع.
وكانت القوات العراقية شنت أول من أمس هجوما ً مباغتا ً
على المحور الغربي لمدينة الرمادي وتمكنت من اقتحام
مبنى مجلس محافظة األنبار.

� 89شهيداً ( ...تتمة �ص)9
وفي الضفة الغربية أصيب  983مواطنا ً بالرصاص
ال��ح��ي ،ون��ح��و  938ب��ال��رص��اص المعدني المغلف
بالمطاط ،في حين أصيب في قطاع غزة  439مواطنا ً
بالرصاص الحي ،و 115بالرصاص المعدني المغلف
بالمطاط.

وأضافت الوزارة إن  416طفالً كانوا من بين مجموع
المصابين بالضفة الغربية ،منهم  226بالرصاص الحي
و 128بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط ،و24
بإصابات مباشرة بنقابل الغاز ،فيما أصيب  38آخرون،
نتيجة الضرب من جنود االحتالل والمستوطنين.

جاء كالم بوتين مع كبار القادة العسكريين بعد أن
أعلن هوالند أنه سيتم نشر حاملة الطائرات الفرنسية
شارل ديغول في مياه شرق المتوسط.
فدخول باريس في حلف مع موسكو لمحاربة اإلرهاب
يبدو تغيرا ً ملحوظا ً ف��ي استراتيجية ال��ح��رب التي
تنتهجها واشنطن وحلفاؤها تجاه سورية .فأحداث
باريس األخيرة بدأت تفرض واقعا ً جديدا ً على واشنطن
وحلفائها ،فمن يتابع العملية العسكرية الفرنسية ضد
مواقع اإلرهابيين في محافظة الرقة وحديث الروس
والفرنسيين عن مسار تحالفي جديد بين موسكو وفرنسا،
بخصوص مشروع الحرب على اإلرهاب ،فسيجد بشكل
ملحوظ تغيرا ً ملموسا ً برؤية حلفاء واشنطن لطبيعة
الحل بسورية .فالمطالب بإسقاط الرئيس األسد التي
طالما ردّده��ا حلفاء الحرب ضد سورية سقطت عمليا ً
وج��اءت الحملة العسكرية الفرنسية ودخ��ول شارل
ديغول المتوسط للمشاركة من دون ضمانات تسليم
بالتنسيق والعمل تحت راية موسكو ،وهذا ما أكد عليه
بعض المراقبين.
ومع تحذيرات السياسيين في اوروبا من أن هجمات
باريس جزء من سلسلة ضربات لداعش في اوروب��ا؛
كماما اشارت اليه وزير الداخلية االلمانية في  18تشرين
الثاني ،بات تكثيف الجهود الدولية لمحاربة اإلرهاب
حاجة اوروبية اكثر من أي وقت مضى؛ فاحداث باريس

الدامية ادت الى حدوث تعديل في مواقف بعض القوى
الغربية ،وان هذا التطور جاء بعد ثمن باهظ نتج عن
هجمات إرهابية مر ّوعة ،وهذا ما أكده وزير الخارجية
الروسي سيرغي الفروف في  18تشرين الثاني.
فالحديث عن تنحي الرئيس األسد لم يعد من أولويات
الحلف المعادي لسورية وأصبح إعطاء األولوية لتركيز
كل االمكانيات لمحاربة داع��ش ،بعد ان وصل خطرها
الى قلب العاصمة الفرنسية ،بخاصة مع وجود تقارير
تفيد بأن تفجيرات باريس قد تتكرر في عواصم او مدن
اوروب��ي��ة واميركية اخ��رى .وق��د عبر عن ذل��ك سيرغي
الفروف مهندس السياسة الخارجية الروسية عندما قال
في  18تشرين الثاني من غير المقبول بعد اآلن فرض أي
شروط مسبقة حول مصير الرئيس السوري.
فمع تخوف ال���دول الداعمة ل�لإره��اب م��ن ارت���داده
عليها ،بدأت بمراجعة موقفها ورؤيتها لمستقبل ونتائج
وتداعيات الحرب على سورية وبدأ واضحا ً سقوط جميع
رهانات واشنطن وحلفائها ،لتبدأ بمرحلة االستدارة
والتحول في مواقفها ،فبعد التحول الذي شهدناه في
موقف باريس ،جاء موقف واشنطن وانقرة والحديث
عن إغالق المعابر ،حيث صرح وزير الخارجية االميركي
جون كيري في  18تشرين الثاني ،قائالً بدأنا بإقفال
الحدود بين سورية وتركيا بالتعاون مع انقرة.

ناديا شحادة

«كرد�ستان» العراق يفرغ نفطه بـ «�إ�سرائيل»
لاللتفاف على بغداد
كشف إقليم كردستان العراقي -
الذي يتمتع بقدر من الحكم الذاتي -
عن تفاصيل عملياته السرية لتصدير
النفط ،وق��ال إن��ه يعتزم بيع كميات
أخ���رى س���واء ش���اءت ب��غ��داد أم أب��ت،
وذلك لحاجته إلى المال من أجل البقاء
ومحاربة تنظيم ال��دول��ة اإلسالمية.
ونقلت وكالة «رويترز» عن وزير الموارد
المعدنية في اإلقليم أشتي هورامي،
القول إنه لتجنب رصد النفط فقد تم
تهريبه في كثير من األحوال عن طريق
«إسرائيل» ونقل مباشرة بين سفن
راسية قبالة ساحل مالطا ،وإن سفنا
خداعية استخدمت ل��زي��ادة صعوبة
متابعتها من جانب بغداد.وفي انتقاد
لحكومة ب��غ��داد ،ق��ال ه��ورام��ي« :من
الناحية الفعلية تعرضنا للتمييز ضدنا
ماليا ً لفترة طويلة .وبحلول عام 2014
عندما لم نتسلم الميزانية قررنا أننا
بحاجة للبدء في التفكير في مبيعات
مستقلة للنفط».
ويحق لكردستان الحصول على 17
في المئة من إجمالي الموازنة العراقية،
ويقول اإلقليم إنه يحتاج إلى إيرادات
مستقرة لسداد التزاماته واإلنفاق على
مليون الجئ من الفارين من الحرب في
سورية والعراق ،وكذلك لتمويل جيش
البيشمركة الذي يقاتل تنظيم الدولة.
ويصدّر اإلقليم أكثر من خمسمئة
ألف برميل يوميا ً من النفط ،أي نحو
سبع الصادرات العراقية ،ويعتقد أن
بغداد تقبل اآلن جزئيا ً على األقل توجه
الصادرات الكردية المباشرة لما يصل
إلى عشر دول.
وك����ان أغ��ل��ب ال��زب��ائ��ن يخشون
االقتراب من نفط كردستان ألن بغداد
هددت بمقاضاة أي مشتر.
وقال هورامي« :كانت لعبة جديدة
تماما ً علينا .فقد أراد المشترون أن
تستأجر ح��ك��وم��ة إق��ل��ي��م ك��ردس��ت��ان
ناقالت خاصة للنفط الخام ،ولم نكن
نعرف شيئا ً عن صناعة الشحن أو
النقل البحري».
وتواصلت حكومة اإلقليم مع تاجر
النفط المخضرم مرتضى الخاني الذي
كان يعمل بشركة جلينكور في العراق
ف��ي العقد األول م��ن ال��ق��رن الحالي،
للمساعدة في إيجاد السفن .ويقول
هورامي إن من السابق ألوانه الكشف
ع��ن أس��م��اء المتعاملين وش��رك��ات

الشحن ومشتري النفط الكردي.
ووج��ه بعض المشترين الناقالت
إلى عسقالن في «إسرائيل» حيث ت ّم
تفريغ النفط في منشآت تخزين إلعادة
بيعه الحقا ً لمشترين في أوروبا .وبيع
النفط الكردي أيضا إلى مالطا ونقل في
البحر من سفينة إلى أخرى ،ما ساعد
في إخفاء المشترين النهائيين وبهذا
حماهم م��ن ت��ه��دي��دات ش��رك��ة النفط
الحكومية العراقية.
ويعتزم اإلقليم زي��ادة الصادرات
بما يصل إلى مليون برميل ،ويريد أن
يصبح أيضا ً مصدرا ً لكميات كبيرة
م��ن ال��غ��از ،وه��و م��ا سيرسخ أقدامه
على خريطة الطاقة العالمية .وقد
سمحت مبيعات النفط المستقلة في
 2014لكردستان باقتراض نحو ثالثة
مليارات دوالر من مصادر من بينها
تركيا وبيوت تجارية .ويقول هورامي
إن ع��دد ال���دول التي تستقبل النفط
ال��ك��ردي ارت��ف��ع حتى نوفمبر 2015
إلى حوالى عشر ،لكنه امتنع عن ذكر
أسمائها.
وسبق أن ذكرت «رويترز» أن النفط
ال��ك��ردي وج��د طريقه إل��ى دول مثل
«إسرائيل» والمجر.
وس��م��ح��ت ال��م��ب��ي��ع��ات المستقلة
لحكومة ك��ردس��ت��ان بتحقيق دخل
يتراوح بين  800مليون و 850مليون
دوالر شهريا ً ب��دءا ً من تموز الماضي،
بما يمكنها من صرف المرتبات وسداد
تكاليف استمرار ش��رك��ات نفط مثل
جينيل .ومع ذلك ،أدى انهيار أسعار
النفط منذ ع��ام  2014إل��ى ازدي���اد
صعوبة سد العجز في التمويل.

وحتى نوفمبر الحالي كان اإلقليم
متخلفا ًثالثة أشهر عن صرف المرتبات،
لكن هورامي يقول إنه يأمل في سد هذا
العجز من خ�لال زي��ادة اإلن��ت��اج عام
 ،2016كما يتطلع لبيع بعض األصول
والبنية التحتية إلتاحة سيولة مالية.
وحتى اليوم ،ما زالت حكومة اإلقليم
تدين بثالثة مليارات دوالر لمقرضيها
في  ،2014لكن هورامي يأمل في سداد
ه��ذه الديون أو على األق��ل تخفيضها
بدرجة كبيرة على مدار .2016

النزاع مع بغداد

وح���ول ال��ن��زاع م��ع ب��غ��داد بسبب
الموازنة ،قال هورامي« :ببساطة ال
يمكننا العودة إلى الترتيبات القديمة
مع بغداد وتوسيع الفجوة المالية
مرة أخرى» .وأضاف« :سنقبل موازنة
حقيقية يمكن لبغداد أن تلتزم بها من
دون ش��روط ،لكننا ال نريد أن نكون
طرفا ً في موازنة افتراضية ال تساوي
قيمة الورق المكتوبة عليه».
من جهة أخ��رى ،تصر بغداد على
تأكيد التزامها بالدستور .وقال سعد
الحديثي المتحدث باسم رئيس الوزراء
حيدر العبادي إن «الطرف ال��ذي لم
يلتزم بنص االت��ف��اق ه��و الحكومة
اإلقليمية ال الحكومة االت��ح��ادي��ة».
وأض��اف« :كنا نأمل أن يكون االتفاق
ال��ذي أبرمناه قبل عام بداية مرحلة
جديدة من التعاون والتنسيق .لكن
لسوء الحظ ما حدث هو أن الحكومة
اإلقليمية ل��م ت��ص�دّر الكمية المتفق
عليها إلى سومو (شركة تسويق النفط
العراقي)».

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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الكلمات المتقاطعة
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أفقياً:

عمودياً:

1 .1مصيف لبناني ،مدينة سويسرية
2 .2إضطرم ،ملك أ ّكد
3 .3نحامي عن ،نومها العميق
4 .4من أدوات الحطاب ،غيّراه ،مناص
5 .5رتلت ،عملة آسيوية ،جوابه
6 .6يخفيان األمر ،أداة جزم
7 .7جزيرة روسية في أستونيا ،الشدة والمحنة
8 .8يحسد اآلخرين على نعمتهم ،عتبا عليك
9 .9تبعت (لفظة عامية) ،آلة طرب
1010جهاز عن الجنب األيمن يفرز الصفراء ،جعلتم الشيء يبرق،
حرف ابجدي مخفف
1111دولة أميركية
1212أستفسر ،ت ّوعدت

1 .1مرفأ في كاليفورنيا
2 .2ضمير ،أول أغدر
3 .3مدينة في شمال االكوادور
4 .4أداة إحدى الحواس ،تمشيا ،للنفي
5 .5داعب ،إكتمل األمر ،خالف حرام
6 .6غالم ،مصيف لبناني
7 .7كاتبنا ،أعجب لألمر
8 .8جزيرة تنزانية ،رقد ،من أنواع السمك
9 .9قاضي الليل من غير نوم ،صارعته
1010منزل ،غ ّنجكم ،من األطراف
1111أسرقهما ،أدعم
1212أمر عظيم ،وافقنا الرأي
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،472658391 ،689713452
،158924763 ،531249876
،967135248 ،324876519
،713592684 ،845361927
296487135

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1فرنسيس بيكون  ) 2نيحا،
حرس ،ربا  ) 3زنجبار ،اا ،يل ) 4
بيالجيوس  ) 5يرهنا ،ارسمنا ) 6
ال ،اربد ،تهبن  ) 7انا ،جدلنا ،ي ي

 ) 8شربنا ،يفتال  ) 9عيتات ،نبأ
 ) 10يليكما ،رتب  ) 11اساكنه،
لدي  ) 12بم ،لي ،عبيه.
عموديا:
 ) 1فنزويال ،عمان  ) 2رين،
رانشي  ) 3نحجبه ،ارت��ي��اب 4

) سابينا ،بالكم  ) 5االرجنتين
 ) 6س��ح��را ،ب���دأ ،كهل  ) 7بر،
جادل ،نم  ) 8يساير ،نيبال ) 9
اوستافا ،دع  ) 10ور ،سمه ،ريب
 ) 11نبي ،نبيالت  ) 12المانيا،
بله.

 Sudokuأو
ل��ع��ب��ة األح���اج���ي
الفكرية ،تقوم على
ترتيب األرق���ام في
المربعات الفارغة،
على أن يتم وضع
األرقام من  1الى 9
في جميع الخانات
ال��م��ؤل��ف��ة م���ن 81
خ��ان��ة .يجب عدم
ت��ك��رار ال��رق��م عينه
في نفس السطر أو
العمود او الجدول
الصغير (.)3*3
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The 33
فيلم دراما بطولة ناعومي
سكوت م��ن اخ��راج باتريسيا
ري� �غ ��ن .م� ��دة ال� �ع ��رض 120
دق� � �ي� � �ق � ��ة ،ABC( .الس
س��ال �ي �ن��اس ،س �ي �ن �م��ا سيتي،
سينمال ،غاالكسي).
Amnesiac
ف�ي�ل��م درام� ��ا ب �ط��ول��ة كايت
ب��وس��ورث من اخ��راج ميشال
ب ��ول� �ي ��ش .م� ��دة ال� �ع ��رض 90
دقيقة ،ABC( .ابراج ،سينما
سيتي ،امبير).
Les Profs 2
ف� �ي� �ل ��م ك� ��وم � �ي� ��دي ب �ط��ول��ة
ك�ي��ف أدام���ز م��ن إخ���راج بيار
فرانيوس الفال .مدة العرض
 100دقيقة.)ABC( .
Man Up
ف� �ي� �ل ��م ك� ��وم � �ي� ��دي ب �ط��ول��ة
س�ي�م��ون ب�ي��غ م��ن إخ ��راج بين
ب��ال��م��ي��ر .م� ��دة ال� �ع���رض 88
دقيقة ( ،ABCفوكس).
Spectre
ف� �ي� �ل ��م ت � �ش� ��وي� ��ق ب� �ط ��ول ��ة
دانيال كريغ من إخ��راج سام
مينديس .م��دة ال�ع��رض 148
دقيقة( .ابراج ،سينما سيتي،
ام �ب �ي��ر ،اس� �ب ��اس ،سينمال،
فوكس).
The little Prince
ف �ي �ل��م ت� �ص ��وي ��ري ب �ط��ول��ة
راشيل ماك ادام��ز من اخراج
م � � � ��ارك اوس � � � �ب� � � ��ورن .م� ��دة
العرض  108دقيقة،ABC( .
اب��راج ،سينما سيتي ،ديون،
سينمال ،فوكس).

