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"الـصــواريخ طـالت مـركــزاً لـلـبـحـوث
الـعــلــمــيـة ومــطــاراً عــسـكــريــاً غـرب
حـمـص يـنــتــشـر فــيــهـمــا مــقـاتــلـون

ايرانيون ومن حزب الله اللبناني".
وفي ريـف دمـــشق جـــرى وفق عـــبــد
الـرحـمن اسـتهـداف مـواقع عـسـكـرية
. قاتل إيراني عدة بينها مواقع 
وكثّفت إسرائـيل في األعوام األخيرة
وتيرة قصـفها في سوريا مـستهدفة
مــواقع لــلــجـيـش الـســوري وأهــدافـاً
إيـــرانــيــة وأخــرى حلـــزب الــله وهي
تُكرّر التأكيد أنها ستواصل تصدّيها
ـحـاوالت إيـران الـرامـية ـا تـصـفه 
إلى تـرسـيخ وجودهـا الـعـسـكري في
سوريا وإرسـال أسلحـة متطورة إلى

حزب الله.
في  12حــزيـــران/يـــونــيـــو أعـــلــنت
دمشق تصـديها لـ"عـدوان إسرائيلي"
ـــرصــد فـي جـــنـــوب الــبـالد وقـــال ا
وقـــتـــذاك إن صـــواريخ اســـتـــهـــدفت
موقعـ حلزب الله من دون أن توقع

ضحايا.
وكــانت إسـرائـيل اســتـهـدفت قــبـلـهـا
بأيـام وعلى دفـعت خالل  24ساعة
مـواقع عدة تـابـعة لـلجـيش الـسوري
ومــقـاتـلــ مـوالـ له مــا أسـفـر عن
مـقتل  15عنـصـراً من قوات الـنـظام

رصد. وفق ا
ودانـت وزارة اخلــارجـــيـــة األردنـــيــة
افـتتـاح مـنظـمـة إسرائـيـليـة مـرتبـطة
ستوطن موقعا أثريا في القدس با
الشرقية احملتلة محذرة من إن "مثل
هــذه اإلجــراءات الالشــرعــيــة وغــيــر
ـــــســــؤولــــة تـــــزيــــد مـن الــــتــــوتــــر ا

واالحتقان".
وقـد حضـر مـبـعوث الـرئـيس دونـالد
ترامب إلى الـشـرق األوسط جيـسون
غــريــنـبالت وســفــيـر واشــنــطن لـدى
إســرائــيل ديــفـــيــد فــريــدمــان األحــد
االحـــتــفــال اخلــاص إلعـالن انــتــهــاء
أعمـال مشـروع أثري مالصق لـلبـلدة
ــة في الـقــدس الـشــرقـيـة ذات الــقـد

األغلبية الفلسطينية.
وقال النـاطق الرسـمي باسم الوزارة
الــسـفـيـر ســفـيـان الـقــضـاة في بـيـان
مــســاء األحــد إن "وزارة اخلــارجــيــة
تــــدين إقــــدام ســــلــــطــــات االحــــتالل
اإلســرائــيــلي عـلـى افـتــتــاح نــفق مـا
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يُـســمى ب +طـريق احلــجـاج+ أسـفل
سجد األقصى بلدة سلوان باجتاه ا
ــــــــبــــــــارك احلــــــــرم الــــــــقــــــــدسي ا

الشـــــــــريف".
ـمـلـكـة وشـدد الـقـضـاة عـلى "رفض ا
ـــــــطـــــــلـق جلـــــــمـــــــيـع احملــــــاوالت ا
اإلسـرائيـلـيـة الرامـيـة لتـغـييـر هـوية
ــة لــلــقـدس احملــتــلـة الـبــلــدة الــقـد
وطابعـها خـصوصاً احلـرم القدسي

الصقة له". واقع ا الشريف وا
ـــــــمـــــــارســـــــات وأكــــــــد أن "هـــــــذه ا
اإلسـرائيـلـية تـمـثل انتـهـاكاً صـارخاً
للقـانون الـدولي والقانـون اإلنساني
الدولي كما تمثل إمـعاناً في انتهاك
تحدة للتربية قرارات منظمة األ ا
والـثــقــافـة والــعــلـوم (الــيــونـســكـو)
الــداعــيــة لـوقـف جـمــيع احلــفــريـات
اإلسـرائــيـلــيـة غــيــر الـقــانـونــيـة في
ــة لــلـــقــدس والــتي الــبــلـــدة الــقـــد

ـعايـير تـتعـارض بشـكل صـارخ مع ا
عتمدة". الدولية ا

ودعـا الــقـضـاة اجملــتـمع الـدولي إلى
ـسـؤولـيـاته الـقـانـونـية "الـنـهـوض 
والـسـيـاسـيـة واألخالقـيـة في الـوقف
ُـدانة ـمارسـات ا ـثل هـذه ا الـفوري 
ـرفـوضة والـتـأكـيـد عـلى ضرورة وا
احترام وضع الـقدس الشرقـية كجزء
من األراضي الـفـلـسـطـيـنـيـة احملـتـلـة
مـنــذ عـام  1967اخلـاضــعـة ألحــكـام
الـقـانـون الـدولي وقـرارات الـشـرعـية

الدولية".
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وفي القـاهـرة دانت اجلامـعة "بـأشد
الــعـبــارات إقـدام ســلـطــات االحـتالل
اإلســرائــيــلي عـلـى افـتــتــاح نــفق مـا
يُــــســـمـى بــــ "طـــريق احلــــجـــاج" في
ة أسفل بلدة سلوان في البلدة القد

مدينة القدس احملتلة".

و كشف النقاب عن جزء من طريق
ـة حتت األرض تـقـول مـؤسـسة قـد
"مــديــنــة داوود" إنـهــا كــانت طــريــقـا
عبد اليهودي الثاني في للحج إلى ا

القدس قبل نحو  2000عام.
ويـتــهم الــفـلــســطـيــنـيــون إســرائـيل

دينة. بالسعي لطردهم من ا
واحـتـلت إسـرائيل الـقـدس الـشـرقـية
عــام  1967وضـــمـــتـــهـــا الحـــقـــا في
خــطــوة لم يـــعــتــرف بــهـــا اجملــتــمع

الدولي.
وتـعـتـبـر إسـرائـيل الـقـدس بـأكـمـلـهـا
عـــاصـــمـــة لـــهــــا في حـــ يـــطـــالب
الـفـلـسـطـيـنـيـون بـان تـكـون عـاصـمة

ستقبلية. لدولتهم ا
وتــعـــتـــرف إســـرائـــيل الـــتي وقـــعت
مـعاهـدة سالم مع االردن في ?1994
ــمـــلــكـــة األردنــيـــة عــلى بــاشـــراف ا

دينة. قدسات االسالمية في ا ا

عـندمـا تـمـتـزج كـلـمـات االبداع واالنـتـاج بـاسم مـا فـهـذا يـعـني ان الـفرد
اصبح جـمـوعـا وهـنا احلـال تـصـبح قضـيـة  انه الـوالء لـلوطن والـوطـنـية
الصـاحلة. هـذا مـاتفـخر به االوطـان واال عـندمـا يصـنع رجـالهـا مكـانة
لـهم بـقلـوب يـسـكـونـهـا حبـا وامالً بـعـطـائـهم الـثـر في كل زمـان ومـكان 
ـعطى  كلـمات وحروف ال فالعـطاء يقـاس بالـنتاج والـنجاح يـؤسس له با
ـواطنة تفي حق حـكيم  ألهـمنـا الكـثيـر والكثـير زرع فـينـا حب الوطن وا
الـصـاحلـة ألـهـمـنـا الـعـطــاء جـذر فـيـنـا روح االبـداع والـتـعـاون واالنـتـمـاء
للـمؤسسـة في درس عظـيم عايـشنـاه خلمـسة اعـوام عمل دؤوب مـعا ليل
نــهـار عــلـى مـدار الــســاعــات وبال تــوقف  عــادلت خــبــرات الــعــمـر كــله
ـا تبقى مـنه .  احدثـكم عن عراق يـنبض بـالعلم واسست بنـيانـًا رصيـناً 
واحملبـة والـعـطـاء واالنـتمـاء ال اسـمـيه االسـتـاذ الـدكتـور نـبـيل كـاظم عـبد
الـصـاحب بل اســمـيه عـاشـق الـعـراق واهـله ســاعـيـاً الى مــجـده جـمـعت
عـراقــا مــصـغــر في جــامــعـة الــنــهـرين.
اســتـــاذي ومــعـــلــمـي وقــدوتي فـي قــلب
ابيض كـان مـدينـة نـهريـنـية تـفـيض ابوة
ــنــسـوبــيــهـا وصــداقـة لـطــلــبـتـه واخـوة 
ومـحـبـة لـفـريق عـمـلك بـعـيـنك الـسـاهـرة
الـتي التــنـام اال عــلى تـرتــيـلــة نـهــريـنــيـة
باجنـاز جديـد وبابـداع بامل مـستـفيض
بان الـقـادم اجمل  تـبـقى محـبـتك كلـمة
بـسـيـطـة وحـروف قـلـيـلـة ولـكـنـهـا حتـمل
مــعــاني عـــظــيــمــة وكــثـــيــرة نــعــجــز عن
حـصـرهـا  كــنت وسـتـبـقى الــهـويـة لـنـا
التي نحملـها ونتفـاخر بها في كل زمان
ومـكـان كـلـمـا ذكــر اسم بـ االوطـان  صـنـعت الـعــلم والـتـعـلم اسـست
لـلـرصانـة والـبـنـاء اعـتـذر اسـتـاذي ارفض قـبـول رسـالـة وداعك مـطـلـقا
ـشـوار قـد ابـتـدأ بـروحك الـعـظــيـمـة عـالم من بالدي وقـائـد ال يـحط به فـا
الرحـال اال على ذرى االبـداع واالنتـاج مع كل اطاللة نـهار جـديد عـنوان
لـؤك  لالبداع واالجنـاز وان تغـيرت االمـاكن  فـلن تتـغيـر النـفوس ولن
تغـيـرك. مـنك انت نـسـتمـد الـهـمم مـكانـكم الـقـلب مـادام يـنبـض ويكـفـيـنا
فخراً بأنك العـراق دمت قامة من قامات الـوطن فالنهرين شـاهد للتاريخ
عـلى عـلـمك وخـلــقك واجنـازك ونـزاهـتك ووفـائك بــيـنـنـا مـعـلم روحي واخ
ـعـرفة حـبيـب وزميـل كر واسـتـاذ حـكـيم صـنـعت الـنـجـاح واسـست ا
ـاء الذهب وان قـلت شـكرا لن يـوفـيكم صـنـوع  مبـارك لـكم تاريـخـكم ا
حقـا سـعـيـتم فـكـان السـعي مـشـكـورا وان جف حـبري
عن الـتــعـبـيــر يـكــتـبـكم قــلب به صـفــاء احلب تـعــبـيـرا
لالسـتــاذ واالخ والــصـديق االســتـاذ الــدكــتـور نــبـيل

كاظم عبد الصاحب.

ضادات للصواريخ االسرائيلية œUC» ∫ سماء دمشق وتظهر فيها انوار ا

وحذرت اجلامعة العـربية على لسان
ساعد سعيد أبـو علي األم العـام ا
رئــيس قــطــاع فــلــســطــ واألراضي
الـــعــربـــيــة احملـــتـــلــة من "الـــنـــتــائج
والتداعيـات اخلطيرة الـتي ستترتب
عـــلى اســتــمــرار ســلــطــات االحــتالل
اإلسـرائـيلـيـة بـاحلـفريـات في مـديـنة
الـقــدس احملـتـلـة" مــؤكـداً عـلى "عـدم
شرعية هذه اإلجراءات اإلسرائيلية".
وتابع أبو علي في تـصريح صحافي
ـطــلق "رفـض اجلـامــعــة الــعــربــيــة ا
جلــمـــيع احملـــاوالت اإلســرائـــيــلـــيــة
ة الرامية لـتغييـر هوية البـلدة القد
للقـدس احملتـلة وطابـعها خـصوصاً
ــواقع احلــرم الــقــدسي الــشــريف وا

الصقة له". سيحية ا اإلسالمية وا
ــشـروع األثــري في وجــرت أعــمــال ا
قرية سلـوان الفلسـطينيـة في الشطر

تنازع عليها. دينة ا الشرقي من ا
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المح شـديـد الـلهـجـة جـدّي إلى حـد األلم صعب في صبـاح شـاحب ا
إلى حد الال استيعاب ذلك هو الصـباح الذي قد فارقنا به األب الذي ال
بدع الذي يـفخر به األدب فمن و الصـديق الذي ال شبيـه له و ا يعوض
كان يعرفه كـان ليعرف حقـاً كيف تكون الـشجاعة و اإلنـسانية و اإلبداع

و اإلخالص رحل دون إحداث ضجة و بصمت رهيب.
وت بـالصمت وت ضيـفا ثـقيال عـلى قلـبه لكـنه صارع هـذا ا لقد حـل ا
ــواجـهـة لـم يـخف مــنه واجـهه و كم من حـاوره بــالـقـصــيـدة حــاربه بـا
رحـب به و لكن مـشيـئة الـله فوق كل شجـاع حارب هـذا الضـيف غيـر ا
شيء. رحل صباح يوم خـميس حزين تـاركا خلفه الـكثير من الـقصائد
و الــكـــثــيـــر من احملـــبــ الـــذين بـــاتــوا
ـوت كـيف نال مـنه و حـرمهم معـاتـب ا
إيــــــــاه رحـل عــــــــنــــــــا األب و األديب و
األسـتـاذ عـامــر ضـايف الـســلـمـان قـبل
أيـام وسـط دوامـة من الــضــيــاع جـراء
فاجئ  و لقد خسره من عرفه رحيله ا
حق مــعـرفــته لــقــد خـســره مــحــبـيه و
و خـــســره خــســـرته ســـوق الـــشــيـــوخ 

 . العراق عموماً
األب و األديب عـامـر ضـايف الـسـلـمـان
هـو من أدبـاء و شـعـراء سـوق الـشـيـوخ
العريقة أردف األدب بشعره وقصائده
تـرعـة بـالـصـدق و الـوجـدان ولـد في عام 1960النـاصـريـة و مـسقط ا
رأسه بـغداد تـرعـرع عـلى حب الـشـعـر و األدب لـيـصبـح اليـوم من أهم

أعمدة األدب في الناصرية.
يعـد األب و األديب عـامر ضـايف الـسلـمـان عضـو اإلحتاد الـعـام لألدباء

العراقي و عضو التجمع الثقافي.
كمـا نُـشـر لـلراحـل الكـثـيـر من الـقصـائـد عـلى مـستـوى الـعـراق و الـعالم
العربي و طبع و نشر للراحل ديواني باللغة العربية الفصحى وهما: 

" نبضات األفق األخضر " و " أحالم الصمت الرافض ".
ـصادف 27 من يونـيو من عـامنـا هذا ـنا يـوم اخلـميس ا و رحل عن عا

.2019
ال خسارة كخسـارتك أيها األب العـظيم و األديب الكبـير " عامر ضايف
السلمان " سـتظل هالة الـنور التي تنـير من حولنـا الظالم ستبـقى بيننا
و ستـبقى قـصائـدك خالـدة مثلـك أيها اإلنـسان الـرائع ستـبقى كـما أنت
األب و العم و الصديق و األديب الـقوي و الشـامخ و ستظل ملـهمنا في

الشجاعة و الكتابة و اإلنسانية.
وداعاً .. عامر ضايف السلمان

بغداد
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بغداد

jHM « dFÝË »d(«

ا تصـريحـات متـسارعـة بشـأن حترك أمـريكي إقـتصـادي وسيـاسي ور
ـقبلة  وأنـا كما لغـيري ليس لنا في كل عسكري على إيـران في الفترة ا
ــوضـوع ال نــاقـة وال جــمل ال مع أمــريـكــا وال إيـران . مــا يـهــمـني هـذا ا
ـا يـشـكـله من أهـمـيـة إلقـتـصـادنـا  فـأي ويـشـغل بـالي هـو سـعـر الـنـفط 
تذبـذب بـسـعـره سوف يـثـقل كـاهـلـنا ويـدخـلـنـا في متـاهـات بـصـدق نحن
بغنى عنها . أوبك دعت إلى الهدوء وأغـلب أعضاءها مع إستقرار سعره
 لكن أوبك ليس بيـدها شيء إمام هذه األحـداث سوى عقد االجـتماعات
واإلعالن عن نتـائج وأتمـنى أن تكـون لصـاحلنـا ال علـينـا . ال يخـفى على
تـغيرات واألحداث في اضيـة كانت مليـئة با أحد أن السنـوات اخلمس ا

ي. سوق النفط العا
 وأخيـرا اآلن بـتنـا  نـشـهد مـرحـلة من الـهـدوء ونـتمـنى أن يـستـمـر أطول
ـكنة . قـد يتـوقع الكثـيرين أن احلـرب أن بدأت قد تـرفع من سعر فترة 
النـفط  وتـكـون هـذه احلـرب فـاحتة خـيـر عـلـيـنا عـكس مـا نـتـوقـعه  وأنا
ن يتوقع هذا التوقع أن يعود بذاكرته قليال عند إحتالل العراق أو أدعو 
فتـرة غـزو الـكـويت أو احلـرب الـعـراقيـة اإليـرانـيـة  هـذه احلـروب الثالث
انهكت سوق النفط وشركات التنقيب . لقد جنحنا في تسويق نفطنا بعد
ظـهـور الـنـفط الـصـخـري وهــذه األزمـة انـتـهت  وبـعـدهـا جـاءت مـصـادر
الطاقة النـظيفة والـعالم مستـمر في تطويرهـا لكنهـا لن حتل مكان الوقود
الطـبـيـعي عـلى أقل تـقديـر لـعـشـر السـنـوات الـقـادمة وهـذه األزمـة أيـضا
أنـبـهت  وكــلي أمل أن تـنــتـهي هـذه األزمــة عـلى خــيـر فـنـحـن بـغـنى عن
ـد ـادة هي الـدم الـذي  ي فـهـذه ا خـسـارة يـتـكـبـدهـا سـوق الـنـفط الـعـا

ال . جسدنا االقتصادي با

W¹Ëœô« o¹u ²  W UF « W dA «

WO³D «  U eK² *«Ë

Ê«bI

فــــقـــد مــــنـي بـــاج
ـــركـــزي الـــبــــنك ا
الــــعــــراقي بــــاسم
(انـــــغـــــام هـــــاشم
صـــادق) الـــرجـــاء
ـن يـعــثــر عــلـيه
صدره. تسليمه 

ستلزمات تعلن الشركة العامة لتسويق االدوية وا
ناقصة (14 / 2019 / 91) الطبية عن اعالن ا

ناقصة الى والذي يتضمن تنويه بتمديد فترة غلق ا
غاية ٢٠١٩/٧/١٤ بدال من ٢٠١٩/٧/٧ 
 والذي  االعالن عنها على موقعنا

www.Kimadia.iq

واساة  السرة وزمالء وطلبة االستاذ  تتقدم جريدة (الزمان) بالتعازي وا
wLO b « bŽUł bOLŠ —u² b «

. وســــيـوارى جثمـانه الثــــــــرى  الـذي غادرنا الى جـنان اخللـد صبيـحة امس االثـن
فـي مـقـبـرة وادي الـسالم ويــقـام مـجـلس الــعـزاء عـلى روحه الـطــاهـرة بـدءا من الـيـوم

الثالثاء  ٢٠١٩/٧/٢ في حسينية السبط اجملاورة جلريدة الصباح.
انا لله وانا اليه راجعون

{ بــــيـــــروت (أ ف ب) - تــــســـــبــــبت
الـضربـات اإلسـرائيـلـية عـلى سـوريا
قتل  15شخـصاً بـينهم ليل األحـد 
سـتـة مـدنــيـ لم يـعـلم مـا إذا كـانـوا
قــتـــلـــوا جــراء الـــقـــصف أم بـــســبب
الــضـغط الـذي خــلّـفـته االنــفـجـارات
رصد السوري حلقوق وفق ما أفاد ا

. االنسان امس اإلثن
ــرصـــد مـــقــتـل "تــســـعــة وأحــصـى ا
وال لقوات سلح ا مقاتل من ا
النـظام جـراء الضـربات اإلسـرائيـلية
في مـحــيط دمـشـق وفي ريف حـمص
(وسـط) واحــد مـــنـــهم فـــقط ســوري
اجلنسية باإلضافة إلى ستة مدني
بــيـنــهم ثالثـة أطــفـال" قــرب مـنــطـقـة

صحنايا في ريف دمشق.
ـرصد ما إذا كان ولم يتضح وفق ا
ـدنـيـ نــاجتـاً عن "الـقـصف مـقــتل ا
اإلسرائيلي أم سقوط بقايا صواريخ
أو بــســـبب الـــضــغط الـــهـــائل الــذي

تسببت به االنفجارات".
وكــانـت وكــالـــة األنـــبــاء الـــســـوريــة
الرسمية سانا أفادت في وقت سابق
قتل أربعـة مدني في ريف دمشق
بـيــنـهم طـفل رضــيع "جـراء الـعـدوان
اإلســــرائـــــيـــــلي عـــــلى ريف دمـــــشق

وإصابة  21آخرين بجروح".
وحتـدثت عن تـعرض مـنـازل مـدنـي
ألضــرار مـاديــة وإصـابــة عـدد مــنـهم
بــجـــروح نـــتــيـــجــة تـــســـاقط زجــاج
مـنـازلـهـم جـراء الـقـصف في مـنـطـقـة

صحنايا.
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وتصدت الدفاعات اجلوية السورية
وفق مـــا نـــقــلـت ســـانــا عـن مـــصــدر
عسكري "لصواريخ معـادية أطلقتها
طــائــرات حــربــيــة إســـرائــيــلــيــة من
األجــواء الـلــبـنــانـيــة بـاجتــاه بـعض
مــواقــعــنــا الــعــســكــريــة في حــمص

ومحيط دمشق".
وأفاد مـراسالن لوكـالة فـرانس برس
عن سـمــاع دوي انـفـجــارات ضـخـمـة
تـــردد صـــداهـــا في أنـــحــاء عـــدة من

دمشق.
ولم يــحــدد اإلعالم الــرســمي مــا هي
ـــســتـــهــدفـــة. إال أن مــديــر ــواقع ا ا
ــرصـــد رامي عـــبـــد الـــرحــمـن قــال ا
لــــوكـــــالــــة فـــــرانس بـــــرس لــــيالً إن

بسم الله الرحمن الرحيم

وقـال الــوزيــر االيــراني "هــذا لـيس
نـاسب لبحث ذلك في ح الوقت ا
نــواجـه الــكــثــيــر من الــصــعــوبــات

االخرى داخل اوبك".
ـــثـــلـــو الـــدول الـ14 ويـــجـــتـــمع 
االعــــضــــاء في اوبك وشــــركــــائـــهم
العشرة غير االعضاء حتى الثالثاء
لــعــقــد ســلــســـلــة اجــتــمــاعــات في

العاصمة النمساوية.
وكـــانت الـــدول الـ 24الــــتي تـــضخ
ي قررت نصف كـميات الـنفط الـعا
فـي كـانـون االول/ديـســمـبـر خـفض
ـعدل  1,2ملـيون بـرميل عرضـها 

في اليوم لدعم أسعار النفط.

سـتـتـفـكك مع عـمـلـيـة (قـرار) كـهذه
مــنــتــقــدا "بـعـض االعــضـاء" النــهم
ـنــظـمـة "اداة يـســعـون الى جــعل ا
سياسية". وأضاف الوزير االيراني
انه ال يـــعــــارض تـــمـــديــــد الـــعـــمل
بــخــفض انــتــاج الــنــفط لــســتـة او
ــقــابل تــســعـــة أشــهــر لــكــنه في ا
استبعد أن يكون جزءا من مشروع
ـدى الـطـويل مـيـثـاق يــثـبت عـلـى ا
الـشــراكـة بــ الـدول االعــضـاء في
اوبك وحـــلـــفـــائــهـم وعــلـى رأســهم
ـيـثاق" روسـيا. وقـال إن مـشروع "ا
الــدائم هــذا تــطــرق الــيه مــوفـدون

حتدثت اليهم وكالة بلومبرغ.

بــوتــ هــذا االتـفــاق عــلى تــمــديـد
خــفض االنـتـاج الــهـادف بـاالسـاس
الى دعـم االســعـــار الـــســـبت عـــلى
هامش قـمة مـجمـوعة الـعشرين في
اوسـاكــا قــبل اجـتــمــاع اوبك الـذي

. يبدأ االثن
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وأضــــاف الـــوزيــــر االيــــراني أمـــام
الـصـحـافـي أن "اخلـطـر الـرئـيسي
الـــذي تــواجـــهه اوبك حـــالــيـــا هــو
األحاديـة" موجـها كالمه لـكن بدون
تـسمـيتـهمـا الى السـعوديـة الدولة
االبــــرز في اوبك وروســــيــــا ثـــاني
ي. وقـال زنـقـنة إن "اوبك مـنـتج عا

{ فـــيـــيـــنـــا (أ ف ب) - نـــدد وزيـــر
ـدار زنقنة النفط اإليـراني بيجان 
امس االثـنــ في فــيـيـنــا بـالــطـابع
االحــــادي اجلــــانب لالتــــفــــاق بـــ
روسـيــا والـســعـوديــة عـلى تــمـديـد
خفض االنتاج الـنفطي والذي أُعلن

قبل اجتماع اوبك.
مع الــتــعــبــيــر عن دعــمه لــتــمــديــد
خــفض اإلنــتــاج الــســاري حــالــيــا
اعــتــبــر زنـقــنــة أن مــنـظــمــة الـدول
ـصــدرة لـلــنـفط والــتي ال تـنــتـمي ا
اليها روسيا "ليـست منظمة تتلقى

قرارا أعد خارج اوبك".
ـير وأعـلن الـرئـيس الـروسي فـالد
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نبيل كاظم عبد الصاحب 

عامر ضايف السلمان 


