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اعـلنت هـيئـة الـتقـاعد الـوطنـية
ـالـيـة عـلى عن مـوافـقـة وزارة ا
ــــتــــقــــاعــــدين صــــرف رواتب ا
ـدنـيـ والـعـسكـريـ شـهـريا ا
بــدال من كـل شــهــريـن. وكــتــبت
الــهــيــئــة في صــفــحــتــهـا عــلى
فيسبـوك امس ان (الوزير فؤاد
حــســـ وافق عــلى دفع رواتب
ـــــدنـــــيـــــ ـــــتــــــقـــــاعـــــديـن ا ا
والــعـسـكـريـ شـهـريـاً بـدالً من
كل شـهريـن ابتـداء من حـزيران
ــقــبـل بــعــد أجنـــاز الــهـــيــئــة ا
ــتــطــلــبــات اخلــاصــة بــذلك). ا
ـالية الـنيـابية وكانت الـلجـنة ا
قــد اكـدت االتــفــاق مع الـهــيــئـة
ـتقـاعدين على  تـوزيع رواتب ا
كـل شـــــهـــــر بـــــدال عـن نـــــظـــــام
ـــــعــــــمـــــول به الـــــشـــــهــــــرين ا
حاليـا.وقال عضـو اللجـنة ثامر
ذيــبــان في بــيــان ان (الــلــجــنـة
ضيفت  مدير الهيئة احمد عبد
ـــنـــاقــــشـــة عـــدد من اجلـــلـــيـل 
ـلـفات) واضاف انه (من اهم ا
مــقــررات االجــتــمــاع ان يــكــون
ـقـبل مــوعـدا لـتـوزيع الـشـهــر ا
ــتـــقـــاعــديـن شــهـــريــا رواتـب ا
وإلــغـاء الــعــمل لــكل شــهـرين)
الفـتـا الى (فتح مـكـتب لـلتـقـاعد
شـمــال مـحـافــظـة بــابل خلـدمـة
واطـن وصرف مـنحة نـهاية ا
اخلـدمـة لـلـجيـش السـابق). في
ــــــتــــــقــــــاعــــــدون وقت جــــــدد ا
اسـتــيــائـهم مـن جتـزئــة صـرف
الـرواتب عنـد االستالم بـبطـاقة
ـوعد الـكي كـارد او الـتـاخـيـر 
الــصـرف  مــطــالـبــ اجلــهـات

ـعـنـيـة بـضرورة مـتـابـعـة هذا ا
ـــا له مـن اهـــمـــيــة ـــوضـــوع  ا
كــــــبــــــيــــــرة فـي صــــــرف تــــــلك
ـستـحقـات نظـرا لوجـود كبار ا
الـــسـن من هـــذه الـــفـــئـــة الـــتي
خـــدمت مــــؤســـســــات الـــدولـــة

لسنوات طوال .
 ويعقـد مجلس النـواب جلسته
ـنـاقـشـة حـقـوق الـيـوم االثـنـ 
شــــهـــداء ســــبــــايـــكــــر واعـــادة
فـسوخـة عقودهم في وزارتي ا
الــدفـــاع والــداخـــلــيــة  فـــيــمــا
ـالـيـة النـيـابـيـة على اقـتـرحت ا
هـيئـة الـتقـاعد الـوطـنيـة توزيع
الــرواتب شـــهــريـــا بــدال من كل
شــهــرين. وقــال بــيــان امس ان
ان (جـدول اعـمـال جـلـسـة الـبـر
يــتـضــمن الـنــظــر في الـطــعـون
ـقـدمـة بـشـأن صـحـة عـضـويـة ا
بعض النواب والـتصويت على
تعديل قانون الغرامات الواردة
بــقــانــون الــعــقــوبــات رقم 111
ـعـدل والـقـوان لـسـنة  1969ا
اخلـاصــة األخـرى رقم  6لـسـنـة
 2008ومـنـاقـشـة قـانـون حـقوق
شــهــداء سـبــايــكــر اضــافـة الى
مـقـتـرح قـانون إعـادة مـنـتـسبي
وزارتي الـداخـلـيـة والـدفاع الى
اخلـدمــة). بـدوره  اكـد الــنـائب
األول لــرئـيس مــجـلـس الـنـواب
ان حسن كر الـكعبـي ان البر
سيـباشـر بوضع خـارطة طريق
ــعــاجلـــة أزمــة الــســكن. وقــال
الــكـعـبي في بــيـان عـلى هـامش
مــــشــــاركــــته فـي ورشــــة عــــمل
إقـامـتـهـا جلـنـة مـراقـبـة تـنـفـيـذ
البرنامج احلكـومي والتخطيط
الستـراتيجي النـيابية امس ان

(اجملـــــلس ســـــيــــعـــــمل ضـــــمن
مــــســـــارات مــــتـــــوازيــــة ورؤى
وبـرامـج واقـعــيــة مع اجلــهـات
الــــتـــــنــــفـــــيــــذيــــة فـي بــــغــــداد
واحلــكــومــات احملــلــيــة بــشــأن
إنــضـــاج هـــذه الـــتــشـــريـــعــات
والـقـرارات ومـتـابـعـة تـنـفـيـذها
عاجلات الكـفيلة بحل ووضع ا

ــــا يـــتالئـم مع حـــجم األزمـــة 
واطن) داعيا شكلة وخدمة ا ا
الـى (الـعــمل عـلـى إنـشــاء دلـيل
ـتــاحـة لــلـبــنـاء لــلـمــسـاحــات ا
ومعاجلة أزمة التمويل والتزام
ـصــارف ووضع خـارطـة عـمل ا
واقـعـيـة للـبـنى الـتحـتـية لـبـناء
اجملــمـعــات الــسـكــنــيـة واطــئـة

الـكلـفة او عـنـد توزيع االراضي
) ولـــفت الى ان لـــلــمـــواطـــنــ
ـــان داعم بــشــكل كــبــيــر (الــبــر
وفاعل لتنفيذ اخلطة احلكومية
ضــــمن الــــبــــرنــــامج الــــوزاري
ــرتـــبط بــحل أزمـــة الــســكن) ا
مـشددا عـلى (تـفعـيل اخلـطوات
الـكـفيـلـة بانـهـاء األزمة واتـخاذ

الـقـرارات الـتي تـهـدف الى دعم
ستثـمرين احمللي وتشجـيع ا
وتابع وجـذب االجـانب مـنـهم) 
الكـعبي ان (مـعاجلـة موضـوعة
الـسـكن ســتـسـهم بـشــكل كـبـيـر
ــــعـــاجلــــة الـــعــــشـــوائــــيـــات
والقضاء على الـبطالة وحتريك

االقتصاد). 
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ــان اقـــلــيم اعــلـــنت رئـــاســة بـــر
كـــردســــتـــان أســـمــــاء خـــمـــســـة
ـنصب رئيـس اإلقليم. مرشـح 
وقـــال بـــيــان امـس ان (خــمـــســة
أشــخـــاص تــقــدمـــوا بــطـــلــبــات
ــنـصب رئـيس اإلقـلـيم الـتـرشح 
هـم كـل مـن رئـــــــــيـس الـــــــــوزراء
ــنــتــهــيــة واليـتـه نــيــجــيــرفـان ا
البارزاني و وأوميـد عبد السالم
قـادر و ومـحـمـد حمـه صالـح قاد
وريـبوار عـزيـز مـصطـفى وهـيوا
عــبـــدالــله خــضــر) واضـاف انه
(وبـــــعــــــد اإلعـالن عن أســــــمـــــاء
ــــرشـــحــــ ســـتــــبـــدأ مــــهـــلـــة ا
االعـتـراضــات وإعالن نـتـائـجـهـا
خـالل اربـــــــعــــــــة أيـــــــام ومـن ثم
ـان رئيس اإلقليم سينتـخب البر
خالل ثالثة أيـام). ويتم انـتخاب
رئـــيس اإلقـــلـــيم بـــالـــتـــصـــويت
ــان كـردســتـان  الــعـلــني في بـر
ـرشح الفـائز حيث يـتعـ على ا
احلـــــصــــول عـــــلى أصــــوات 56

نــــائــــبــــا لــــيــــصــــبح رئــــيــــســــا
ـان كـردسـتان لإلقـليـم.ووافق بر
مـؤخـرا بأغـلـبـيـة األصـوات على
مــشــروع قــانــون إعــادة تــفــعــيل
مـــؤســــســـة الــــرئـــاســــة.وجـــرت
ـاضي االنـتـخـابـات في أيـلـول ا
وعـقد أولى جـلـسـاته في تـشرين
الثاني عام  2018 إال أن النواب
فشلوا في انتخاب رئيس له منذ
ذلـك الــــوقـت.وشــــهــــدت الــــدورة
ـان جـدال واسـعا الـسـابـقـة لـلـبـر
بعـد استـئنـاف أعمـاله بعـد نحو

عام من تعطيل جلساته.
ان اإلقـليم من 111  ويتـكون بـر
مــقـــعــدا تــخــصص  11 مــنــهــا
لـلـمـكـونـات الـعـرقـيـة والـديـنـيـة
بــــيـــنــــمـــا تــــتـــنــــافس األحـــزاب
الـسـيــاسـيـة اخملـتـلـفـة عـلى مـئـة
مـــقـــعـــد. فـــيـــمـــا قـــدمت الـــكـــتل
الـكـردستـانـيـة طـلبـاً رسـمـياً الى
رئــاســة مــجـلس الــنــواب بــشـأن
ـادة 140 اعـادة تـشـكـيل جلـنـة ا
من الدسـتور. وقـالت النـائبة عن
كــــــتــــــلــــــة االحتـــــاد الــــــوطــــــني

الــكــردســـتــاني ديالن غــفــور في
تــــــصــــــريـح امـس ان (الــــــكــــــتل
الـكــردسـتـانـيـة قــدمت طـلـبـا الى
رئــاســة مــجـلس الــنــواب بــشـأن
ادة (140 اعادة تشكـيل جلنة ا
ــان مـــؤكـــدة ان (رئـــاســـة الـــبـــر
وافـــقـت عـــلـى الــــطـــلـب وقـــررت
مــفــاحتـــة الــكـــتل الــســيـــاســيــة
لتسمية مرشحيها لعضوية هذه
اللـجنة) مشـيرة الى ان (الـطلب
تـــضــمـن مــواضـــيع عــدة نـــظــرا
لالهـميـة القـصوى لـلـحفـاظ على
الــســلـم اجملــتـــمــعي ومـــعــاجلــة
وتــطــبــيع كــافــة االوضــاع الــتي
كن ان تسـبب مشاكال او غـبنا
او اعـــتـــداء عــلـى احلــقـــوق بــ
مـــكـــونــــات الـــشـــعـب واطـــيـــافه
اخملـتـلفـة والسـيـمـا االوضاع في
ـتـنـازع عـلـيـهـا والـتي ـنـاطق ا ا
تــــصـل بــــ مـــــدة واخــــرى الى
مـــراحل تـــنــــذر بـــاخلـــطـــر وقـــد
تتسبب في انفالت امني تصعب
الـــســـيــطـــرة عـــلـــيه ومـــعـــاجلــة

نتائجه). 

بــشــجــاعـته ويــدعــو إلى غــربــلـة
الـــنـــصـــوص الـــديـــنـــيـــة. ودعـــا
ــؤيـــدون لــكالم جـــاب الــله إلى ا
(احترام احلرية الشخصية وإلى
جتنب اسـتعـمال "الـدين لتـرهيب
اآلخـــريـن واســــتــــدلــــوا بــــاآليـــة
القـرآنيـة ال إكراه في الـدين). أما
نتـقدون لتـصريحـات جاب الله ا
فراحـوا (يـعـددون أسمـاء شـيوخ
أثـاروا اجلدل مـؤخـرا بـفـتـاويهم
وتــصـــريـــحـــاتـــهم الـــتي عـــدهــا
كــثــيــرون مــســاســا بــعــقــيـدتــهم
وجتــاوزا لــثــوابت يــقــيــنـيــة في
اإلسالم). ومن ب هـؤالء الكاتب
الـســوري مـحــمـد شــحـرور الـذي
قــال إن (لــلــمــســلم حـق اخــتــيـار
فــريـــضــة الـــصــيـــام). كــمـــا قــدم

مفهوما جديدا للمواريث.

غـــيــــر أن جــــاب اخلـــيــــر نــــشـــر
تدوينات يرد فيها على مهاجميه
منتقـدا عدم دعوته للـمشاركة في
الفـقرة الـتي خصـصت للـرد على
أفـكــاره. وكـتب جــاب اخلـيـر (كل
ما قـيل الـيـوم من طرف الـشـيوخ
ردا عـــلى كـالمي حـــول مـــســـألــة
اختـيـارية صـيـام رمضـان ليس
فــــيه أي دلـــيـل شـــرعي مــــقـــنع).
ونــتـــيــجــة لــلــغــضب الــشــعــبي
اضــــطــــرت الـــقــــنــــاة إلى حـــذف
قـابلـة مع جـاب اخليـر من على ا
صـــفــحــاتـــهــا. واتــســـعت رقــعــة
الـــنــقــاش بـــعــد أن انـــخــرط فــيه
نشطـاء ومدونون من دول عـربية
أخـرى لتـتـراوح التـعـليـقـات ب
ـــا قـــالـه الـــكـــاتب مـــســـتـــنــــكـــر 
اجلــــزائــــري وآخــــر يــــحــــتــــفي

شــيــوخ أن الــصــيــام فــريــضـة ال
جدال فـيهـا الفتـ إلى أن الفـدية
ن يـتــعـذر عـلـيه الـصـوم. جتـوز 

مــقـابـلــة تـلــفـزيـونــيـة عــلى قـنـاة
جـــزائــريــة مــحـــلــيــة إن (صــيــام
رمـــــضـــــان فـي بـــــدايــــــاته كـــــان
اخـتـيـاريـا) بحـسب قـوله. وتـابع
سلمون على الصيام (لم يجبر ا
كـــمــــا لم يــــجــــرم الـــفــــاطـــرون).
وأضـاف بــأن (تـعــويض الـصـوم
بـالـصـدقــة مـتـاح بـنص الـقـرآن).
وأفــــرغ رواد مـــواقع الــــتـــواصل
االجـتــمـاعي جــام غـضـبــهم عـلى
حـاربة جاب اخلـيـر واتهـمـوه (
اإلسالم). وبــلغ هــجــوم الــبـعض
طالبـة بسجنه وإعدامه في حد ا
حــ اســتــشــهــد آخــرون بــآيـات
قـــرآنــــيـــة ومــــدخالت لـــشــــيـــوخ
اســتــضــافــتــهم الــقــنـاة لــدحض
تصـريحـات جاب اخلـير. وخالفا
ــا قـاله الــبـاحـث الـصــوفي أكـد
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في كل سـنـة يـحل فـيـهـا رمـضـان
تعود مـعه مسائل جـدلية لـتحوز
على نـصـيب األسد من تـعـليـقات
رواد مـــــــــــواقـع الـــــــــــتــــــــــواصـل

االجتماعي.
ــتــعـــلــقــة ـــســائـل ا  ولـم تــعــد ا
بــاإلفــطـــار الــعــلــني خالل شــهــر
الصيام وحدهـا ما يناقشه أو ما
ــــــغـــــــردون بل يــــــرصـــــــدهــــــا ا
جتــاوزوهــا لــلـحــديث عـن فـرض
الصـوم من عدمه. وتـفجـر اجلدل
حول إلـزاميـة الصـيام أخـيرا في
اجلزائر في أعـقاب تصريح أدلى
به الباحث في الـتصوف والـناقد
لــلـتــراث اإلسالمي ســعـيــد جـاب
اخلـيـر. وقــال جـاب اخلـيـر خالل

الــــــتـــــحـــــديــــــات واألخـــــطـــــار
احمليطــــة .

 وقالت بيان لـوزارة اخلارجية
االمـارتــيــة امس ان (الــظـروف
الدقيـقة احلالـية تتطـلب موقفا
خـلـيـجـيــا وعـربـيـا مـوحـدا في
ظل الـــتــــحـــديـــات واألخـــطـــار
احملـــــيـــــطـــــة وسط تـــــوتــــرات
مـــــتــــزايـــــدة مع إيـــــران عــــقب
الـهـجـمـات الـتي تـعـرضت لـهـا
نـــاقالت نـــفط قـــبـــالـــة ســـاحل

اإلمارات). 
ورحب البـيان بـ(دعـوة العاهل
السعودي لـزعماء دول اخلليج
والـــدول الــعـــربـــيـــة إلى عـــقــد
قـــمـــتـــ طـــارئـــتــ فـي مـــكــة
لـبـحــــــث تـداعـيات الـهـجـمات
ـــنـــشــآت الـــتي اســـتـــهـــدفت ا
الـــنــــفـــطــــيــــة والـــنــــاقالت في

اإلمارات). 

ــاضـي مـــنـــشــآت األســـبـــوع ا
نـفـطـية في الـسـعـودية وسـفـنا
جتـــاريــة قــبــالـــة ســاحل دولــة

اإلمارات.
 ودعت االمـــــارات إلى مـــــوقف
خلـيـجي وعربي مـوحد في ظل

الــعـراق وجـوب إيــجـاد تـوافق
عــربي - خـلــيــجي بـشــأن نـزع
نطقة بعد فتيل أزمة التوتر با
الــتـهــديـدات االمــريــكـيــة بـشن

احلرب على ايران).
 في غضون ذلك  كتبت وزارة
اإلعالم الـسعـودية عـلى تويـتر
إن ولي الــــعـــهــــد مـــحــــمـــد بن
سلمان بحث تطورات األحداث
ـنـطقـة واجلـهود الـرامـية في ا
لــتـعـزيـز أمــنـهـا واســتـقـرارهـا
خالل اتـصـال هـاتفـي مع وزير
اخلــارجـــيـــة األمــريـــكي مـــايك

بومبيو. 
وجاء هذا اإلعالن بـعد ساعات
ـلك سلـمان بـن عبد من دعوة ا
الــعــزيــز زعــمــاء دول اخلـلــيج
والـــدول الــعـــربـــيـــة إلى عـــقــد
قمت طارئت لبحث تداعيات
الــهــجــمــات الــتي اســتــهــدفت
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ــتــوقع ان يــغــادر رئــيس من ا
ـــهــدي الـــوزراء عـــادل عـــبـــد ا
بغداد اليوم االثن لبدء جولة
خليجية تشمل قطر والكويت .
وقال مـصدر في تـصريح امس
هـدي سيغادر بغداد ان (عبد ا
الـيوم مـتوجـها الى قـطر لـلقاء
االمـيـر تـمـيم بن حـمـد آل ثاني
وبــحث الــعالقـــات الــثــنــائــيــة

وسبل تطويرها ).
واضــــاف ان (مـــحــــطـــة عــــبـــد
ـــهــدي الـــثــانـــيــة  ســـتــكــون ا
الـــكـــويـت لـــبـــحـث الـــعالقـــات
الــــعـــراقــــيــــة اخلــــلــــيــــجــــيـــة
والــــتــــطـــــورات األخــــيــــرة في
ـسـؤولـ ـنـطــقـة مع كـبــار ا ا
فـيـهــا  وسـتـكــون حـاضـرة في
النقاشات التي سيؤكد خاللها
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سعيد جاب اخلير

دير الفني لريـال مدريد على طريقة واعتـمد الفرنسي زين الدين زيـدان ا
ــرمى أمـــامه الــربــاعي  3-3-4 بــوجــود كـــيــلــور نــافــاس فـي حــراســة ا
كارفـاخال فاران ناتـشو ومارسيـلو وفي الوسط يوريـنتي مودريتش
وفالـفيـردي وثالثي هجـومي إبراهـيم دياز فيـنيـسيـوس جونـيور وكر
ا. بيـنما لـعب ريال بيـتيس بطـريقة 2-4-1-3 بـوجود باو لـوبيز في بنـز
ــرمى أمـامه الــثالثي بــارتـرا فــضــال مـانــدي وفي الـوسط حـراســة ا
كـارفـالـيـو فـيــربـو جـواردادو كـابـتـوم وجـوريــرو وثـنـائي هـجـومي لـو

سيلسو ومورون.

5 % Í—UÝ ≠œ«bGÐ

خسـر فـريق ريال مـدريـد بكـرة الـقدم امس االحـد بـهدفـ مـقابل الشيء
في معـقله سانتياغو برنابيـو أمام فريق ريال بيتيس وذلك  ضمن اجلولة
 38 واألخيـرة من مـنافـسـات اللـيـغا. وسـجل من فـريق بـيتـيس الالعـب

لـوريـنـزو مـورن في الـدقـيـقة 61  وخـيـسي رودريـجـيـز في الـدقـيـقة 75 .
سابقة  لـيتجمد ة هي الــثانية عشـر  لريال مدريـد في ا وتعد هـذه الهز
ركز الـثالث بينـما رفع ريال بيـتيس رصيده رصـيده عند  68 نقـطة في ا

ركز العاشر  بجدول الترتيب. إلى  50 نقطة في ا
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اوطــرق امـدادات الـنــفط والـذي
ضيق من اهم تلك الطرق يعد ا
في الــعـالم) واوضح خـنس ان
(اي تراجع في عمـليات تـصدير
الـعـراق لـلـخـام ســيـؤثـر بـشـكل
مـقـتـرحـا كـبــيـر في اقـتـصـاده) 
ــرات بـديـلـة (ضــرورة ايـجـاد 
لضـمـان تصـدير اخلـام في حال
ـضــيق الي تـهــديـد) تــعــرض ا
وبـــشــــأن مـــدى تــــأثـــر انــــتـــاج
احلقـول من انسـحاب الـعامـل
فـي الـــشـــركـــة  اكـــد خـــنس ان
(الـعــراق ال يــتـأثــر بــأنـســحـاب
هـؤالء الــعــامــلـ والســيــمـا ان
هـناك كـفاءات مـحلـية تـستـطيع
ومـة انتاج 440 سد الفـراغ لد

اخلــلـيج وبــحـسب الـتــهـديـدات
الـتي تــشــيـر الى غــلق مــضـيق
هـرمز واخـرى تتـوعد بـحمـايته
بــعــده الـــشــريــان االقــتــصــادي
ــصــدرة لــلــنــفط عــبــر لــلــدول ا
ـيـة) واضاف ان الـســوق الـعـا
ــضـــيق ســـيــؤدي الى (اغـالق ا
كـارثـة اقـتصـاديـة لـلمـنـطـقة الن
ئة من النفط يصدر عبر  88 با
ــــضـــيق) الفـــتــــا الى انه ذلك ا
(بـــعــــد حـــرب اخلـــلــــيج االولى
والـثـانـيـة تـؤكـد السـتـراتـيـجـية
االمـريـكـيـة انهـا ال تـشـتـرك بأي
حروب اال عـند وجـود تهـديدات
عــلى الـــســلــطــات احملــلــيــة في
ــنـطـقـة او عـلـى مـنـابع الـنـفط ا
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اقـــتـــرح خـــبـــيـــر نـــفـــطي عـــلى
ـرات بـديـلة احلـكـومـة ايـجـاد 
لـتـصديـر الـنـفط وفـتح افاق مع
الـــدول اجملـــاورة لـــتـــجـــنب اي
تـهــديـد قـد يـتـعـرض له مـضـيق
هرمز  مشيرا الى ان التصعيد
الـعـسـكـري بـ امـريـكـا وايـران
بــدأ يــؤثــر في مــنــاطق حــوض
اخلــلــيج . وقــال بــيــوار خــنس
لـ(الــزمـان) امس ان (انــسـحـاب
الــعــامــلــ في شــركــة اكــسـون
مـوبـيل من حـقـول غـرب الـقـرنـة
جاء نتيجة للتصعيد العسكري
الـذي تــشـهــده مـنــطـقــة حـوض
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الف بـرمـيل يومـيـا). وعـد نائب
رئـيس الـوزراء لـشـؤون الـطـاقة
ثـــامــر الـــغــضـــبــان إنـــســحــاب
الـــعـــامــــلـــ في الــــشـــركـــة من
محافظة البصرة غير مقبول او

مسوغ . 
واشار الغضـبان في بيان امس
الى (استـقرار األوضاع االمـنية
واالجتماعيـة في جنوب العراق
ـدن الـعراق وان أسـوة بـبقـيـة ا
ية تعمل الشركات النفطية العا

باحلقول النفطية).
 ولــفت الى ان (إنــســحــاب عـدد
من العـامل في اوكـسن موبيل
من حــقل غــرب الــقــرنــة بـشــكل
مـــــــؤقـت أو أحــــــــتــــــــرازي رغم

أعدادهم القلـيلة  ليس له عالقة
إطالقــــاً بـــالــــوضع األمــــني في
ا احلـقـول او تـهـديـدات مـا وا

هـو ألسـبـاب سـياسـيـة نـعـزوها
الى حـالة الـتوتـرات السـياسـية

نطقة). التي تشهدها ا

مـــؤكــدا ان (االنـــســحـــاب غــيــر
مقـبـول او مسـوغ الن الشـركات
ـيـة االخـرى تـعـمل بـحـرية الـعـا

وأمـان وأســتــقــرار في تــطــويـر
احلقـول النـفطيـة وليـست هناك
مـــشـــاكل تـــســتـــدعي ذلـك كــون
االنـــســحــاب قــد يــؤدي الى بث
رسائل خاطـئة عن األوضاع في

العراق).
 وكـانـت الـشـركـة األمـريـكـيـة قـد
بـــدأت إجـالء مـــوظـــفـــيـــهـــا من

احلقل إلى دبي.
 في تـطـور الحق اكد الـغـضـبان
ان الــعــراق يــســـعى لــتــحــقــيق
االسـتـقـرار بـالـسـوق الـنـفـطـيـة
وقــال الـغـضــبـان خالل وصـوله
الـى الـسـعـوديـة لــلـمـشـاركـة في
راقبة اجتماع اللجنة الوزارية 
االنــتــاج في جــدة ولــقــاء وزيــر

الطاقة خالد الفالح  ان (العراق
ـزيد من حـريص على حتـقـيق ا
االسـتــقـرار والــتــوازن لـلــسـوق

النفطية) 
واشار الى ان (االجتـماع يهدف
الـى مـراجــعـة وتــقـو الــسـوق
ـيـة بـعـد اتـفـاق الـنـفـطـيـة الــعـا
خـفـض االنــتــاج الـذي اتــخــذته
الدول االعضاء في منظمة اوبك
تحالف معها) واضاف انه وا
(بــعــد االســتــمــاع الى تــقــاريــر
الـلـجـان اخملـتـصـة بـهـذا الـشأن
نـاسبة سيـتم رفع التوصـيات ا
ـزمع الى االجــتــمـاع الــوزاري ا
عقـده في فيـينـا شهـر حـــزيران

قبل).  ا
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ناشـد قـائـد الـقـوات العـراقـيـة في حـرب تـشرين 1973 ومـنـقذ الـعـاصـمة
الــسـوريــة دمـشق واجلــوالن من الـســقـوط بــيـد اســرائـيل الــعـقـيــد الـركن
تـقاعد سليم شاكر األمامي  رئـيس مجلس القضاء األعلى فائق زيدان ا
بالـتدخل في حـل قضـية مـصادرة دار الـسكـن الوحـيد الـعائـد له  والذي
ـلـغـاة عام 1979 مع كـافـة االمـوال تمـت مصـادرته من مـحـكـمـة الـثـورة ا
ـنـقـولة وزجه بـالـسجن من الـنـظـام السـابق  وبـالرغم من ـنـقولـة وغـير ا ا
ـدنـية ـراجـعـات والـقـرارات االبـتـدائـيـة التـحـقـيـقـيـة وا إقـامـته الـدعاوى وا
والــتــمـيــيـزيــة عــلى مـدى 15 عــامـا بــعــد عـام 2003 وحــتى االن  اال ان
الـروتـ وتـضـارب الـقـرارات وتـشـعـبـهـا في احملـاكم  جـعل األعـوام تـمـر
ـراجعـات دون احلـصـول عـلى دار الـسكن حتت وطأة كـبـر سن مـتـعب بـا
قابلته صـادرة ويطالب معالي القـاضي الفاضل االستاذ فـائق زيدان  ا
عاناة الـتي يواجههـا والتي تهدد بـفقدان حقوقـه علما ان هاتف لعـرض ا

تقاعد سليم األمامي 7343 629 0780. العقيد الركن ا


