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نائب المستشار النمساوي
يلغي زيارة إلسرائيل

«أوبك» تقر بانفالت إنتاج النفط
خــافــات عميقة س ــادت أج ــواء اجتماع
وزراء ال ـن ـفــط ف ــي ال ـ ــدول األعـ ـض ــاء في
منظمة «أوبك» في فيينا أمس ،انعكست
فــوضــى عظيمة فــي التصريحات التي
أعـ ـقـ ـب ــت االج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ال ـ ـ ــذي خـ ــا ب ـيــانــه
ال ـخ ـتــامــي م ــن ت ـحــديــد س ـقــف اإلن ـت ــاج،
وبات «الجميع يفعل ما يريده» ،بحسب
وزيــر النفط اإليــرانــي .وتفاعلت أسواق
النفط سريعًا مع الحدث ،فهبطت عقود
النفط اآلجـلــة إلــى مــا يـقــارب  40دوالرًا
للبرميل.
«ال يـمـكـنـنــا ت ـح ــدي ــد رقـ ــم اآلن (س ـقــف
اإلن ـ ـ ـتـ ـ ــاج لـ ـ ـ ــدول املـ ـنـ ـظـ ـم ــة) ألن إي ـ ــران
س ـت ـعــود (ل ـت ـضــخ نـفـطـهــا ب ـحــريــة إلــى
األســواق العاملية ،بعد رفع العقوبات).
ال نعلم متى وكيف سيمكننا التكيف
مــع ذل ــك ،بـشـكــل أو ب ــآخ ــر» ،ق ــال األمــن
العام لـ«أوبك» ،عبد الله البدري ،معلنًا
أن األعـضــاء اتفقوا على إرجــاء تحديد
س ـق ــف اإلنـ ـت ــاج إلـ ــى اج ـت ـم ــاع املـنـظـمــة
فــي حــزيــران املـقـبــل« ،إل ــى حــن اتـضــاح
ال ـصــورة أكـثــر ،لكي نـقــرر فــي شــأن رقم
مـعــن .وحـتــى ذلــك الـتــاريــخ على األقــل،
سـتــواصــل ال ــدول األع ـضــاء ضــخ النفط
بحرية إلــى ســوق تشهد بالفعل تخمة
في املعروض ،حيث تجاوز إنتاج النفط

ال ـعــاملــي الـطـلــب ب ـم ـقــدار يـ ــراوح م ــا بني
نصف مليون ومليوني برميل يوميًا.
وبينما تطالب بعض ال ــدول األعـضــاء
في «أوبك» بخفض اإلنتاج لدعم أسعار
ال ـخــام الـتــي تــراجـعــت بنحو  %60منذ
ش ـهــر ح ــزي ــران  ،2014ت ــرف ــض املـقـتــرح
دول أخـ ــرى ،أب ــرزه ــا الـسـعــوديــة ،وذلــك
في سعيها إلى الحفاظ على حصصها
مــن األس ــواق ،ومـحــاولــة دفــع املنافسني
الـجــدد ،منتجي النفط الصخري ذوي
الـكـلـفــة الـعــالـيــة (ف ــي ال ــوالي ــات املتحدة
خــاصــة) خ ــارج ال ـســوق .وك ــان الرئيس
ال ـف ـن ــزوي ـل ــي ،نـ ـيـ ـك ــوالس مـ ـ ـ ـ ــادورو ،قــد
ص ـ ّـرح ب ــأن ب ــاده «تــأمــل أن تـحـتــرم كل
ال ــدول سقف إنـتــاج أوب ــك ،وأن وتــدرس
(األخ ـ ـيـ ــرة) م ـش ــروع ــا ل ـخ ـفــض اإلن ـت ــاج
بنسبة .»%5
في املقابل ،استبق وزير النفط اإليراني،
ب ـي ـج ــن زنـ ـغـ ـن ــه ،االجـ ـتـ ـم ــاع ب ـق ــول ــه إن
طهران «لن تقبل أي نقاش حول زيادة
إنتاجها النفطي بعد رفــع العقوبات»،
وإن «م ــن ح ــق» إي ـ ــران زي ـ ــادة اإلن ـت ــاج،
ً
مـحـمــا املـســؤولـيــة عــن تــدهــور أسـعــار
الـنـفــط لـ ــ«ال ــدول األع ـض ــاء املـنـتـجــة في
أوبك ،والدول األخرى التي أنتجت أكثر
من السقف املحدد» .وأوضــح زنغنه أن

دول املنظمة سيرتفع بنحو  1.4مليون
بــرم ـيــل ف ــي الـ ـي ــوم الـ ـع ــام امل ـق ـب ــل .وفــي
صــدى لتعليقات سعودية سابقة ،قال
عبد املهدي إن على املنتجني من خارج
امل ـن ـظ ـمــة ،ب ـمــن فـيـهــم روس ـي ــا وأوروب ـ ــا
والصني ،أن يتحملوا املسؤولية أيضًا
عن فائض املعروض في األسواق.
ّ
مــن جهته ،ذك ــر وزي ــر الطاقة الــروســي،
الكسندر نوفاك ،الذي بلغ إنتاج بالده
من النفط مستويات قياسية أخيرًا ،بأن
موسكو «قالت مرات عدة إنها ال تعتبر
مــن املناسب خفض اإلنـتــاج» الــروســي،
ألن «ظـ ــروف اإلن ـت ــاج ل ــم تـعــد نفسها»
بالنسبة إليها.
وعـ ـكـ ـس ــت ال ـ ـخـ ــافـ ــات ال ـع ـم ـي ـق ــة ه ــذه
الـتـصــريـحــات املـتـضــاربــة الـتــي صــدرت
ع ـ ـ ــن مـ ـ ـس ـ ــؤول ـ ــن ف ـ ـ ــي امل ـ ـن ـ ـظ ـ ـمـ ــة ع ـق ــب
االجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاع ،قـ ـب ــل أن يـ ـحـ ـس ــم الـ ـبـ ـي ــان
الختامي حــال البلبلة .فنقلت وسائل
إعـ ـ ــام م ــرم ــوق ــة عـ ــدة ع ــن مـ ـص ــادر فــي
االجـتـمــاع أن املنظمة اتـفـقــت عـلــى رفــع
سقف اإلنتاج (اإلسـمــي) من  30مليون
برميل فــي الـيــوم إلــى  31.5مليون ،في
مــا يـشـبــه «اإلقـ ـ ــرار الـعـمـلــي» بمستوى
اإلنتاج الفعلي السائد.
(األخبار ،أ ف ب ،رويترز)

طهران ستكون مستعدة ملناقشة الحد
من إنتاجها النفطي فقط عندما يصل
إلى مستواه الكامل ،حال رفع العقوبات
الغربية .وقالت إيران مرارًا إنها ستزيد
إنتاجها بما ال يقل عــن مليون برميل
ُ
يوميًا عندما ترفع العقوبات.
وأي ــد وزي ــر الـنـفــط ال ـعــراقــي ،ع ــادل عبد

ّ
تمسكت غالبية الدول
األعضاء بالدفاع عن
حصصها من األسواق

امل ـهــدي« ،ح ــق» إي ــران بــزيــادة إنتاجها
ً
الـنـفـطــي ،س ــائ ــا ملـ ــاذا يـجــب عـلــى دول
امل ـن ـظ ـم ــة أن تـ ـض ــع س ـق ـف ــا إلن ـت ــاج ـه ــا
(وحصتها ال تتجاوز  %40من اإلنتاج
العاملي للخام) ،إذا كــان املنتجون غير
األع ـض ــاء فــي «أوب ـ ــك» لـيــس لـهــم سقف
إن ـتــاجــي ،مضيفًا أن الـطـلــب عـلــى نفط
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ق ــرر ن ــائ ــب امل ـس ـت ـشــار ال ـن ـم ـســاوي،
راي ـن ـهــولــد مـيـتــرلـيـنـيــر ،إل ـغ ــاء زي ــارة
ك ــان ــت م ـ ـقـ ــررة إلسـ ــرائ ـ ـيـ ــل ،ب ـعــدمــا
أصر اإلسرائيليون على إجــراء لقاء
رسمي له ،في شرقي القدس املحتلة،
ورف ـض ـهــم إجـ ــراء ال ـل ـقــاء ف ــي غــربــي
املدينة أو تل أبيب.
وكان من املقرر أن يوقع ميترلينبير
(ال ـ ـص ـ ــورة) ،ب ــوص ـف ــه أي ـض ــا وزي ــر
ال ـع ـل ــوم ف ــي ال ـح ـكــومــة ال ـن ـم ـســاويــة،

اتفاقات للتعاون الثنائي مع نظيره
وزي ـ ــر ال ـع ـل ــوم اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي ،أوف ـيــر
أكــون ـيــس ،ف ــي مـكـتــب وزارة الـعـلــوم
اإلسرائيلية شرقي القدس.
وت ـع ـق ـي ـب ــا عـ ـل ــى خ ـ ـطـ ــوة امل ـ ـسـ ــؤول
الـ ـنـ ـمـ ـس ــاوي وإل ـ ـ ـغـ ـ ــاء زيـ ـ ــارتـ ـ ــه إل ــى
إسرائيل ،أكد أكونيس أن القدس هي
عاصمة الشعب اليهودي منذ ثالثة
آالف ع ــام ،وأن إســرائ ـيــل لــن تتخذ
أي خطوة قد تفسر على أنها توافق
على تقسيمها.
(األخبار)

رفع مستوى التمثيل
الدبلوماسي بين إسرائيل
وتركيا

أفقيا
 -1مصطلح م ـتــداول فــي أدب ـيــات الـعـلــوم السياسية واإلجـتـمــاعـيــة نشأ أثـنــاء الـحــرب األهلية
اإلسبانية التي نشبت عام  -2 –1936مدينة مصرية – إسم موصول –  -3مدينة أملانية كبيرة –
 -4فتله – نوتة موسيقية – في القميص –  -5رجل أسطوري إشتهر بالحمق والبالهة تنسب
إليه ن ــوادر وفـكــاهــات – ال التعريف باألجنبية – عسل –  -6آلــة موسيقية شرقية – نفق في
العاصمة الفرنسية تعرضت فيه األميرة اإلنكليزية ديانا الى حادث سير أدى الى وفاتها – -7
منطقة قديمة في فلسطني عاصمتها أورشليم –  -8حيوان زاحف – مدينة فرنسية – بواسطتي
ّ
املنوفية
–  -9قرينان وبعالن –  -10مدينة في مصر بمحافظة

عموديًا
 -1أغنية للفنان السوري جــورج وســوف –  -2حرف عطف – من ال أخمص لقدميه – مقياس
سوائل –  -3أسمى الطوائف عند الهندوس –  -4وضع عليه عالمة – للتأوه – متشابهان –
 -5خــوف شديد – شخصية فـيــروز فــي مسرحية ميس الــريــم –  -6جــزيــرة فــي البلطيق تتبع
ُ
أستونيا تعرف أيضًا بإسم داغــو – مهندس أملاني راحــل إخترع محركًا بإسمه –  -7أعلم –
مدينة تركية إنتصر فيها اإلسكندر املقدوني على داريوس الثالث في واحدة من أشهر املعارك
التاريخية القديمة –  -8صفة لجهاز أوتوماتيكي – بئر عميقة –  -9مادة قاتلة – خالف بخل
– ضد اشترى –  -10قناة تلفزيونية فضائية عربية مقرها بيروت

شروط اللعبة

هذه الشبكة ّ
مكونة من  9مربعات
ّ
كبيرة وكل مربع كبير مقسم إلى
 9خ ــان ــات ص ـغ ـي ــرة .م ــن ش ــروط
اللعبة وضع األرقــام من  1إلى 9
ضمن الـخــانــات بحيث ال يتكرر
الرقم في كل مربع كبير وفي كل
خط أفقي أوعمودي.
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حلول الشبكة السابقة

1

أفقيا
 -1أرضي شوكي –  -2حوران – شبان –  -3اليل – جميرا –  -4رنا – فريت –  -5مد – أيار – لص
– ْ -6
الجدب – رفح –  -7السفير –  -8منهل – سر – فا –  -9يهودي – آه –  -10صقر  -الطبري

عموديًا
 -1احالم – قميص –  -2رواندا – نهق –  -3ضرير – الهور –  -4يال – أج – لد –  -5شن – فيدا – يا
–  -6جرابلس –  -7كشمير – سراط –  -8يبيت – رف – هب –  -9آر – لفيف –  -10مناخ صحراوي
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إعداد
نعوم
مسعود
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أول إمام لجامع األزهر الشريف ( )1690-1601وأحد كبار العلماء املسلمني.
كان واسع العلم متنوع الثقافة وخاصة في تفسير القرآن الكريم .له «شرح
على مختصر سيدي خليل»  = 1+9+8+2+6+5خالف الحالل ■ = 11+10+7
خاف واتقى الله ■  = 4+3بسط قدميه

حل الشبكة الماضية :جوزيف بونانو

ك ـش ــف ن ــائ ــب امل ــدي ــر الـ ـع ــام لـ ـ ــوزارة
الـ ـخ ــارجـ ـي ــة اإلسـ ــرائ ـ ـي ـ ـل ـ ـيـ ــة ،آف ـي ــف
ش ـ ـي ـ ــرؤون ،أن إس ــرائـ ـي ــل وت ــرك ـي ــا
اتـفـقـتــا عـلــى رف ــع مـسـتــوى التمثيل
الــدبـلــومــاســي بينهما إل ــى مستوى
القائم باألعمال ،بعدما جمد وجرى
تـخـفـيـضــه إلـ ــى م ـس ـتــوى سـكــرتـيــر
ث ــان ف ــي أع ـق ــاب ال ـت ــوت ــر الـسـيــاســي
ب ــن ال ـج ــان ـب ــن ،ب ـع ــد أح ـ ـ ــداث قــافـلــة
املـســاعــدات التركية لقطاع غــزة قبل
خمسة أعوام ونصف عام.
وق ــال ش ـي ــرؤون إن الـتــوجــه الـجــديــد
لرفع مستوى التمثيل الدبلوماسي
ب ــن ال ـج ــان ـب ــن« ،م ـب ـن ــي ع ـل ــى رغ ـبــة
قـ ــويـ ــة لـ ـ ــدى ش ـ ــرائ ـ ــح م ـخ ـت ـل ـف ــة مــن
الشعب التركي ،في إعــادة العالقات
الدبلوماسية بــن تركيا وإســرائـيــل
إلـ ــى س ــاب ــق عـ ـه ــده ــا» ،وأيـ ـض ــا إل ــى
«تنمية الروابط البينية في القطاعني
السياحي واالقتصادي».
يأتي ذلــك بعد يــوم من توجه تركيا
كمصدر بديل من
الختيار إسرائيل
ٍ
ال ـغــاز ال ــروس ــي ،بـعــد اح ـت ــدام األزم ــة
بني موسكو وأنقرة ،كما نقلت القناة
األولى في التلفزيون اإلسرائيلي.
(األخبار)

