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اعرب الـعراق عن قـلقه من قرار
الــــرئـــيس االمـــريــــكي دونـــالـــد
تـرامـب االنـســحــاب من اتــفـاق
الـــبــرنـــامج الــنـــووي االيــراني
وقال انه لن يـخدم تـعزيز االمن
ــــنـــطــــقـــة واالســــتـــقــــرار في ا
والــعـالم فــيــمـا اكــدت روســيـا
التزامهـا بخطة العـمل الشاملة
اخلـاصـة بـالـبـرنامـج حتى وان
انــســحـبـت واشـنــطن من ذلك 
في وقت عـــدت انـــقـــرة الـــقــرار
ـــكـن الـــغـــاء بـــاخلـــاســــر وال 
االتــفـــاقــيــات الــدولــيــة بــشــكل

كيفي.  
ودعـا رئـيس اجلـمـهـوريـة فـؤاد
مـــــعـــــصـــــوم في بـــــيـــــان امس
واشــنـــطن الى (إعــادة الـــنــظــر
بـقـرارهـا كـون االتـفـاقـيـة مـثـلت
اجنـازا كــبـيــرا لـتــعـزيــز فـرص
إحالل الـسالم والـتـقـدم جلـميع
ـنـطـقـة واألسـرة الـدولـية دول ا
عــبــر تــفــعـيـل الــدبــلــومــاســيـة
الـــرشــيــدة إلنــهـــاء الــتــوتــرات
اخلــطــيـــرة وتــفــادي الــكــوارث
احملدقة بـاالعتماد عـلى احلكمة
واحلــوار اإلنـســاني والـتــفـاهم
الـــبــــنـــاء الــــقـــائم عــــلى أسس

تحدة). ومباد األ ا
مؤكدا ان (العـراق معارض لكل
أشـكـال أسلـحـة الدمـار الـشامل
وفي مــــقـــدمـــتـــهــــا األســـلـــحـــة
الــنــوويـة) الفــتــا الى ان (قـرار

ـتحدة من انسـحاب الـواليات ا
جـــــانـب واحـــــد مـن االتـــــفـــــاق
ـلف النووي التـاريخي بـشأن ا
اليـران يـثـيـر الـقـلق و لن يـخدم
إمـــــكــــانـــــيـــــة تـــــعــــزيـــــز األمن
واالســتــقـــرار في مــنـــطــقـــتــنــا

والعالم). 
وعـدت وزارة اخلارجـيـة الـقرار
ــتــعــجـل وغــيــر احملــســوب بـــا
ويصب لصالح التصعيد. وقال
ـتــحـدث بـاسم الـوزارة أحـمـد ا
مـــحـــجــوب فـي بــيـــان امس إن
(الــوزارة تـتـابع بـاهــتـمـام بـالغ
الـتطـورات األخـيرة واخلـطـيرة
بـــخــصـــوص قـــرار انــســـحــاب
ـتــحـدة من االتـفـاق الــواليـات ا
الــنـووي الــذي يــصب لــصــالح
الـتصـعيـد ولن يـجني مـنه أحد
غــيــر الــدمــار وويالت احلـروب
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اعلن رئيس هيئـة النزاهة وكالة
حـسـن الـيـاسـري عن اســتـقـالـته
من مـنــصــبه بــعــد انـتــهــاء مـدة
الـتريث الـتي طـلـبهـا مـنه رئيس
الـوزراء حـيــدر الـعـبـادي.  وقـال
الـــيـــاســـري في بـــيـــان تـــضـــمن
االجنــــازات خـالل الــــســـــنــــوات
ــــــاضــــــيـــــة إنـه (عـــــلـى مـــــدى ا
نـصـرمة من الـسنـوات الـثالث ا
سـؤولـيـة في الهـيـئة تـسـنمـنـا ا
اتـخـذنـا خـطـوات جـديـدة مـثـلت
نـقـلـة نـوعـيـة في عـمل الـهـيـئـة)
الفتـا الى انـهـا (باتت األولى في
ـستـويـ الـعربي عـمـلهـا عـلى ا
واألقـلـيـمي وواحـدة من هـيـئـآت
سـتوى ـتقـدمة عـلى ا النـزاهة ا
ي وحتـظى بـسـمعـة دولـية الـعا
مــرمــوقـة) مــؤكــدا (إذ كــنت قــد
أعـلـنت عـن اسـتـقـالـتي قـبل مـدة
لــيــست بـالــيــسـيــرة  فــإنـني لم
أتــراجع عـنــهـا  بل تــريـثـت بـهـا
نــزوال عـــنــد رغـــبــة الـــعــبــادي)

وتـابع الـياسـري ان (اسـتـقـالتي
جـاءت بـعد انـتـهـاء مـدة الـتريث
ــا أعـلــنت عــنــهـا والسـبــاب طــا
ــؤتــمــرات مـــرارا وجــهــارا في ا
والـندوات الـتي عـقدتـهـا الهـيـئة
ــنـصــرمـة بــعـد أن ـدة ا طــوال ا
الــقــيت احلـــجــة عــلـى اجلــمــيع
وأديت األمـــــانــــة وأبــــلـــــغت في

النصح).

ــنـــطــقــة الــتي عـــانت مــنـــهــا ا
كثيرا).

 داعــيـا (جــمـيع األطــراف لـبـذل
وسـعـهـا لـتـحـاشي الـتـداعـيـات

ُـحـتـملـة واحلـفـاظ عـلى ما  ا
الــــتـــــوصل الـــــيه مـن نــــتـــــائج
ــلف الـذي ايـجــابـيــة في هـذا ا
كان العراق من أول الدول التي
ـا له من تأثير رحبت بتـوقيعه 
كــبــيــر عــلى إحالل الــسالم في
الـشـرق األوسط). وكـشف وزيـر
اخلــارجــيــة الــروسي ســيــرغي
الفــروف عـن أن بالده مــلــتــزمـة
شتركة بخطة الـعمل الشاملـة ا
بـــشــــأن الـــبـــرنــــامج الـــنـــووي
اإليــراني حــتـى لــو انــســحــبت

تحدة. منها الواليات ا
 وقــال الفـروف ردا عــلى سـؤال
بشأن موقف موسكو والتزامها
من االتفاق النووي االيراني ان
(مــوســـكـــو ســتـــظل مـــلــتـــزمــة
باالتـفـاق النـووي اإليراني رغم
انسحاب واشنطن منه). بدوره
 عـــد الـــرئـــيس الـــتـــركي رجب
طــــيـب اردوغــــان انـــــســــحــــاب
واشــنــطن مـن االتــفـاق الــدولي
بــــاخلــــاســـر . وقــــال اردوغـــان
تــعـقــيــبـا عــلى قــرار تـرامب ان
(أمــريــكــا لم تــلــتــزم بــاالتــفــاق
النووي اإليراني وأنها ستكون
اخلـاسـرة بـانـسـحـابهـا من ذلك

االتفاق).
ـكـن تـعــطـيل أو  وأضــاف (ال 
إبرام االتفاقيـات الدولية بشكل

كيفي).
 الـى ذلك اكـــد رئــــيس هــــيـــئـــة
سلحة األركان العامة لـلقوات ا
االيـرانـية الـلـواء مـحمـد بـاقري
عــــدم خــــشــــيــــة بالده من ايــــة
تــــهــــديــــدات بــــعــــد انــــســــحب

واشــنــطن مـن االتــفــاق . وقــال
ـســلــحـة بــاقـري ان (الــقــوات ا
والـشــعب االيــراني تـمــكــنـا من
اخلــــروج مـن حــــرب شــــامــــلـــة
ـتـلك مـرفـوعي الـهـامـة  كـمـا 
نـفـس الـقـدرة لـدعم احلـكـومـة)
مــــــــــشــــــــــيــــــــــرا الـى ان (األمن
وجـود في البالد واالستـقـرار ا
يــدفـعــنــا نـحــو الــتـطــويـر دون
مؤكدا خـشيـة من الـتهـديدات) 
(عــجــز امــريــكــا عن مــهــاجــمــة
ايــران الن قــدرتــهــا الــدفــاعــيــة
عتدين) قادرة على  مواجـهة ا
الفـــتـــا الى ان (الـــعـــســـكـــريــ
االمريـكيـ أطلـعوا تـرامب بأن
الـهــجــوم عـلـى ايـران ســيـؤدي
إلى وقوع الـكثـير من اخلـسائر
ونوه دون حتـقـيق أي إجنـاز) 
بــــاقــــري الى ان (ســــيــــاســــات
ـــقــاوم يـــجب ان االقـــتـــصـــاد ا
حتـظى بـإهـتـمـام من مـسـؤولي
الــبالد حـيث ان جتــربـة االمس
أثـبـتت انه يجب االعـتـمـاد على

أنفسنا). 
وقـال ترامب ان (بـالده ستـعـيد

فرض جميع الـعقوبات التي 
تعليق تـنفيذها نـتيجة لالتفاق
الذي  الـتـوصل إليه في عـهد

سلفه باراك أوباما). 
وارتفعت أسعار النفط أكثر من
ـئـة لـتـصل إلى أعـلى اثـنــ بـا
مــسـتــوى لـهـا فـي ثالثـة أعـوام
ونـصف الــعـام بــعـد انــسـحـاب
واشــــنـــطن مـن اتـــفـــاق نـــووي
دولي مع إيـــران والســـيـــمـــا ان
تــــلك اخلــــطـــــوة قــــد حتــــد من
صــادرات الــدولـة الــعــضــو في
مـــنـــظـــمـــة أوبك من اخلـــام في
ســــوق يـــعـــاني بــــالـــفـــعل شح

عروض. ا
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يـبـدأ الـيـوم اخلمـيـس التـصـويت
ــــنــــتــــســـــبي اجلــــيش اخلــــاص 
والشرطـة والعراقـي في اخلارج
ــانـيـة  ضـمن االنــتـخـابــات الـبـر
ــفـوضـيـة الــعـلـيـا فـيـمــا اعـلـنت ا
ــســتــقــلــة لالنــتــخــابــات عن ان ا
الصـمت االنـتخـابي يـبدأ الـسـاعة
الــســـابـــعــة من صـــبــاح يـــوم غــد
اجلـمـعة  مـشيـرة الى تـوزيع 76
. وقــال من بـــطــاقــات الـــنــاخـــبــ
ـفــوضـيـة كـر ـتـحــدث بـاسم ا ا
الــتــمــيــمـي في تــصــريح  انه (
اتـخــاذ اجـراءات احــتــيـاطــيـة في
االنـــــتــــخـــــابـــــات من خـالل عــــدم
وبايالت داخل محطة استخدام ا
االقـــتـــراع) واضـــاف ان (نــــحـــو
مـــلـــيـــون و 200 الف نـــاخب من
ـشـمـولـ بـالـتـصـويت اخلـاص ا
يـحق لــهم االدالء بــاصــواتـهم في
مـراكـز االقـتـراع اخملـصـصـة لـذلك
وستسـحب بطـاقاتهم االنـتخـابية

بعـد االدالء بـاصـواتـهم حـسب ما
نص عـــلـــيه الـــقـــانـــون فـي حــ
ـعتقلـون في السجون سيصوت ا
شروط) وأشار بآلية التصويت ا
الى ان (هذا الـنوع من الـتصويت
سـيــكـون بــآلـيــة بـطــاقـة الــنـاخب
الـــبـــايــومـــتـــريـــة بــعـــد حـــصــول
مـعــظــمـهم عــلـيــهــا والـتي ثــبـتت
عــلـــيــهــا صـــورهم الــشـــخــصــيــة
وبــصــمــاتــهم) مــبــيــنــا ان (عـدد
الـبـطــاقـات الـكــلي عـلى مــسـتـوى
االقـتـراع اخلـاص بـلغ  904 آالف
و 950 بــطــاقــة وزع مــنــهــا 794
الــفــا و 591 بــطـــاقــة وبــنـــســبــة
ئة) معلنـا عن (تمديد  86.08 با
فـتــرة تــسـلــيم بــطـاقــات الــنـاخب
االلــــكـــــتــــرونــــيـــــة وان مــــجــــلس
فوض قـرر تمديد فـترة تسليم ا
بــطـاقــات الــنــاخب االلــكـتــرونــيـة
لغاية نهاية الدوام الرسمي اليوم
اخلـــــمــــــيس) وتـــــابـع ان (هـــــذا
الـتــمــديـد جــاء العــطـاء الــفــرصـة
لــلـنــاخــبـ الــذين لم يــتــسـلــمـوا

بـطـاقـاتــهم االلـكـتــرونـيـة) داعـيـاً
ـواطــنـ الـى (مـراجــعـة مــراكـز ا
الــتـســجــيل خالل مــدة الــتــمــديـد
لغرض تسلم بطاقاتهم واستثمار
الفـرصـة في ذلك) مـشيـرا الى ان
(العراقي في نيـزلندا واستراليا
قترع بتصويت اخلارج). اول ا
ـفوضـية  من جانـبه اكـد عضـو ا
ـوسوي في تـصريح انه معـتمـد ا

( اســـتـــكـــمـــال الـــتـــجـــهـــيــزات
اخلاصـة بـاالنـتخـابـات من احـبار
واخــتــام واجـهــزة الــكــتــرونــيـة)
مـشــيـرا الـى ان (عـدد الــبـطــاقـات
الــتـي وزعت جتــاوزت  10مالي
ـئـة). فيـمـا قدم اي اكثر من 76با
زعــيم الــتــيـار الــصــدري مــقــتـدى
الـصـدر مــحـافظ مـيــسـان احلـالي
ـــرشــــحـــ عـــلـي دواي كـــأحــــد ا
لـرئـاســة مـنـصـب رئـاسـة الـوزراء
ـقـبل في حـال فـازت مـا وصـفـها ا
بـالكتـلة العـابرة للمـحاصصة في
االنــتـخــابــات . وقــال الــصـدر ردا
عــلى سـؤال بــشــأن عــدم تــرشـيح
دواي لالنتـخـابات (لـعـله سيـكون
أحــد مـــرشـــحي رئــاســـة الــوزراء
وخـــصـــوصـــاً مع فـــوز الـــكـــتـــلــة
الـعـابـرة لـلـمـحـاصـصـة بـعـدد من
ـقـاعـد الـتي يـؤهـلـهـا لـذلك). من ا
جـهـة اخـرى أفـاد مـصـدر بـصدور
ـــنــافــذ احلــدوديــة أمــر بــإغالق ا
ـدة  24 سـاعـة خالل ـطـارات  وا
ـصدر إجـراء االنـتـخـابـات.وقـال ا

في تــصــريح امس  إن (الــلــجــنــة
ــشـكــلــة من قــبل الــقـائــد الــعـام ا
ـســلـحــة أصـدرت أمـراً لـلــقـوات ا
ــــنـــــافــــذ احلـــــدوديــــة بـــــإغالق ا
ــطـــارات من الــســـاعــة  12من وا
مساء غد اجلـمعة ولغـاية الساعة
 12من مــســاء الــســبت). الى ذلك
أعلن وزير داخلية إقليم كردستان
كـر ســنــجــاري أنه ســيـتـم قـطع
الــطـرق بــ مــحـافــظــات اإلقــلـيم
خالل إجراء االنتـخابـات النيـابية
ـقــبل. بـشــأن اخـر يـوم الــسـبـت ا
رشح توضـحت تـفاصـيل مـقـتل ا
لالنتخابات بنينوى فاروق زرزور
عـلى يــد جنـلـه حـسـان اجلـبــوري
وهو طـالب في الـصف الـثالث من
تـوسطة. وقال ـنتهـية ا رحلة ا ا
ـته مـصـدر ان (اجلـاني نـفـذ جـر
بقـتل أبـيه وهـو نـائم ألسـباب من
بيـنـها ال يـسـمح لي بـاخلروج من
نزل ويضـغط عليّ في الدراسة) ا
حــــســـبــــمـــا أفــــاد بـــهــــا الــــطـــفل

. للمحقق
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أعـلن جـهــاز اخملـابـرات الـوطـني
عن استـدراج خـمسـة من قـيادات
داعش من سوريـا واعتـقالهم في
الـعراق. وقـال مـصـدر  أن (جـهاز
اخملـــابــرات الــوطــنـي يــســتــدرج
خـمــسـة من قــيـادات داعش ا من
ســوريـا ويـلــقي الـقــبض عـلــيـهم

داخل العراق).
 فـــيــمــا ألــقت الـــقــوات االمــنــيــة
القـبض عـلى ثالثة اشـخاص في
كــمـــ مــحـــكم جــنـــوب مــديـــنــة
وصل.وقال الناطق باسم مركز ا
اإلعالم األمــني الــعــمــيــد يــحــيى
رسول في بـيان امس  ان (مـفارز
االســتــخــبـارات الــعــســكــريـة في
الــفـــرقــة  الــعـــشـــرين ومن خالل
كـمـ مـحـكـم ألـقت الـقـبض عـلى
ثالثة ارهابـي في منـطقـة حمام
وصل مطـلوب العلـيل جنـوب ا

ـادة 4/1 لـلـقــضـاء وفق احـكـام ا

إرهـــاب) ,وأضــــاف ان (مــــفــــارز
االســتــخــبـارات الــعــســكــريـة في
الــلــواء  32 الـــفــرقـــة الـــثــامـــنــة
ضبطت حزامـاً ناسفاً في مـنطقة
حـصــيـبـة بــالـقـائم في مــحـافـظـة
االنــبــار و مــعـــاجلــته من قــبل
كتـيـبة هـنـدسة الـفـرقة). وفـجرت
الـــقـــطـــعـــات االمـــنـــيـــة في ثالث
محـافظات  34 عبوة نـاسفة من
مـــخـــلــــفـــات عـــصــــابـــات داعش
االرهابية.وتابع رسول ان (قوات
عــمــلـيــات ســامــراء فــجـرت أربع
عـبـوات نـاســفـة حتت الـسـيـطـرة
ضـــمن مــنـــطــقــة اجلـــزيــرة كــمــا
تــمـــكــنت الــقــوات في عــمــلــيــات
مــحــافــظــة ديــالى اســتــنــادا الى
معلومات اسـتخبارية ومن خالل
الـبــحث والـتــفـتـيش من الــعـثـور
عـــلى عـــبــوة نـــاســـفــة في قـــريــة
الـبوبـكـر و تـفجـيـرهـا موقـعـياً
دون أضـــرار) ,واوضح أن (قـــوة
من قيـادة عـملـيات األنـبار عـثرت

خالل تطـهـير مـقبـرة الـبوعـساف
على  29عبـوة ناسـفة عـلى شكل
C4 جـلـيكـان يـحـتـوي عـلى مادة
جـرى تـفـجــيـرهـا من قـبل مـفـرزة
ـــعـــاجلــة),واضـــاف رســول ان ا
(مــفـارز مــديـريــة االسـتــخـبـارات
الـعـسـكـريـة في الـفـرقـة الـعـاشرة
ـعلـومـات استـخـبـارية دقـيـقة و
ومتـابـعة مـستـمـرة ألقت الـقبض
عــلى اثـــنــ من االرهــابــيــ في
مــنـــطــقـــة الـــزنــكـــورة بــجـــزيــرة
الـــرمـــادي - االنـــبـــار وهــمـــا من
ـطلـلـوب لـلـقضـاء وفق احـكام ا
ــادة 4/1 إرهـــاب كــمـــا عــثــرت ا
القوة عـلى نفق كـانت تسـتخدمه
عـــصــــابـــات داعـش االرهـــابـــيـــة
لالخــتـفـاء والــتـنــقل في مـنــطـقـة
الــبـو هــايس بــالـرمــادي). وافـاد
مصدر محلي في محافظة ديالى
ــدني  بــان مـــفــارز من الـــدفــاع ا
اخـمـدت حـريــقـا انـدلع في مـنـزل
ســكــني شــمــال احملــافــظــة.وقـال

ـصـدر في تــصـريح ان (حـريـقـا ا
هـــائال انــدلع فـي مــنــزل ســـكــني
بـــقـــريـــة جــديـــدة االغـــوات قــرب
قــــضــــاء اخلــــالـص وان مــــفـــارز
االطـــفــاء تـــوجــهـت عــلى الـــفــور
وجنــحـت من اخــمـــاده وتــســبب
احلـريق بــاضـرار مـاديـة دون اي

اصابات بشرية).
 من جـــهـــة اخــرى  قـــالت وزيــرة
الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي
أن الضربة التي وجـهتها بالدها
لــســوريــا كــانت حتــذيــرا ونــحن
عـلى اسـتعـداد لـتـوجـيه ضـربات
أخري فـي حال اسـتـخدم الـنـظام
الــســوري الــسالح الــكــيــمــيــائي

مجدداً. 
واكــــدت بـــارلي إن (الــــهـــدف من
الـــضــربــات الـــثالثــيـــة هــو مــنع
الــــنـــظـــام الـــســـوري من تـــكـــرار
الهجـمات الـكيمـاوية).  وأضافت
(اذا تكررت تلك الهجمات مجددا

سنوجه ضربات جديدة). 
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كر سنجاري 

{ بـــــاريس (أ ف ب) - أعـــــلن
وزير اخلارجية الفرنسي جان
ايف لــودريــان امس االربــعــاء
قبل إلى انه سيلتقي االثن ا
جـانب نـظـيـريه من بـريـطـانـيا
ــثــلــ عن ايــران ــانـــيــا  وا
لــلــتــبـاحـث في ســبل احلــفـاظ
على االتفاق النووي االيراني.
وصرح لـودريان الذاعة "ار تي
ال" "ســـنــجــتــمـع مع نــظــيــري
ـاني االثـنـ الـبـريـطــاني واال
ـثـل عن ـقبل وايـضـا مع  ا

ايران لدراسة الوضع معا".
وهــــــذه الــــــدول هـي مـن بـــــ
ــوقـعــة عـلى الــدول اخلـمس ا
االتــــــــفــــــــاق الـــــــــنــــــــووي في
تـــــــمــــــوز 2015 مع الــــصـــ
تحدة. وروسيا والواليات ا
وتــابع لـــودريــان ان الــرئــيس
ـانــويل مـاكـرون الـفــرنـسي ا
سيجري محـادثات هاتفية مع
نـــــظـــــيـــــره االيـــــراني حـــــسن
روحــاني بـعــد ظــهـر االربــعـاء

لـلتـعـبـير عن "رغـبـتـنا في الـبـقاء
في االتـفـاق" ودعـوته الى الـقـيام

ثل. با
وشــدد لــودريــان "يــجب ان يــظل
االيـرانـيـون عـلى هـذا الـتـصـمـيم
بــالـبــقـاء في االتــفـاق في مــقـابل
حـــصــــولـــهم عــــلى امــــتـــيـــازات
اقتـصادية سـيسـعى االوروبيون

الى احلفاظ عليها".
ويـــهــدف االتــفــاق الـى تــســهــيل
التـبادالت االقـتـصاديـة مع ايران
لـقــاء تـعـهـدهـا وقف نــشـاطـاتـهـا
النووي لـكن الشركـات االوروبية
كن ان تعدل عن االسـتثمار في
هـــذا الــبـــلــد بــعـــد اعــادة فــرض

العقوبات االميركية.
وشـدد لـودريــان عـلى ان فـرنـسـا
ـانيـا وبـريطـانـيـا تريـد ايـضا وا
التـبـاحث مع ايـران حول "اتـفاق
اطـار عـام" يـشـمل اتـفـاق فـيـيـنـا"
لــكـــنه يـــجـــيب عـــلى "االســـئـــلــة
الصـعـبة الـتي ال تـزال مطـروحة"
ا وااللتزامات النووية االيرانية 

بعد  2025وبرنـامج الـصواريخ
البالستية االيراني وتاثيره على

نطقة. ا
فـيــمـا اعـلــنت الـسـعــوديـة أكـبـر
مــنـتـج لـلــنــفط في الـعــالم أنــهـا
ســـــتــــأخـــــذ كـــــافـــــة اإلجــــراءات
نـع تراجـع امدادات الـضـروريـة 
الـــنـــفط بــــعـــد قـــرارا الـــواليـــات
ـتـحـدة االنـسـحـاب من االتـفـاق ا

النووي مع إيران.
وذكرت وزارة الـطاقـة السـعودية
ـملـكة في بيـان مـساء الـثالثاء "ا
ــنـــتــجــ ســتــعـــمل مع كـــبــار ا
ــــســــتــــهــــلـــــكــــ داخل أوبك وا
وخـــارجــهـــا لــلــحـــد من آثــار أي

نقص في اإلمدادات".
ـملـكـة أنهـا "مـلتـزمة كـما أكـدت ا
بــــــدعم اســــــتـــــقــــــرار األســـــواق
ــا فــيه مــصــلــحــة الــبــتــرولــيــة 
ستهلك واستدامة نتج وا ا

ي". النمو في االقتصاد العا
ويــأتي الــقــرار الـســعــودي بــعـد
ســـــاعـــــات من اعـالن الــــرئـــــيس

األمـــــيـــــركـي دونـــــالــــــد تـــــرامب
انــــســــحـــاب بـالده من االتــــفـــاق
ـــوقـع بـــ الــــقـــوى الـــنــــووي ا

الكبرى وإيران في .2015
كما أعاد ترامب فرض العقوبات
كن أن تعرقل االقتصادية التي 
قـدرة إيران عـلى تـصـديـر الـنفط
صدر الـرئيسي لـلدخل القومي ا

في اجلمهورية اإلسالمية.
وقبل رفع العقوبات الدولية على
طـهـران اثـر االتـفـاق الـنـووي في
 2015 كـــــانـت إيـــــران تـــــصــــدر
مـلـيـون بــرمـيل من الـنـفط اخلـام
يـومـيـا مـوجـهـة بـشـكل أسـاسي

إلى دول أوروبية وآسيوية.
لكـن صادراتـهـا النـفطـيـة وصلت
إلى 2 5 مـلــيـون بـرمـيـل يـومـيـا

بعد رفع العقوبات.
وتنتج السعودية حاليا نحو 10
مليون برميل يـوميا لكن قدرتها
تـــصل إلـى نـــحــو  12 مـــلـــيـــون

برميل يوميا.
وتــوصل مــنــتـجــو أوبك مع دول

ـنـظــمـة من مــنـتــجـة من خــارج ا
بـــيــنــهم روســيـــا إلى اتــفــاق في
8  2016 خلـــفـض االنـــتـــاج بـ1
مــلــيــون بــرمــيل يــومــيــا بــهـدف
ي في التـقـليـل من الفـائض الـعا

النفط.

وجنح االتـفــاق الـذي سـيــسـتـمـر
حــتى نـهــايــة الـعــام اجلـاري في
رفع أسعـار النفط إلى  70دوالرا
لـلـبرمـيل مـقـارنـة بـثالث دوالرا

للبرميل مطلع العام .2016
واستفادت أسعار النفط من قرار

ترامب حول إيران إذ ارتفع خام
ـــئــة لـــيــصل إلى بــرنت 2 4 بــا
أعلى من 76 5 دوالرا لـلـبـرمـيل
فــيـــمــا جتــاوز اخلــام األمــيــركي
حــــاجــــز الـ 70 دوالرا صــــبــــاح

األربعاء.
ودعت الصـ امس االربعاء الى
حمـاية االتـفاق الـنووي االيراني
ـــتـــحــدة رغـم اعالن الـــواليـــات ا
انـسـحـابـهـا من االتـفـاق الـنووي
االيراني والـذي أعـربت بـك عن
ـتــحـدث "االسف" ازاءه. وشــدد ا
باسم اخلـارجية الـصيـنيـة جينغ
شـــوانغ ان بـــكـــ وهي مـن بــ
ـوقـعــة عـلى االتـفـاق في الـدول ا
 2015 دعـت "كل االطـــــــراف الى
ــسـؤولــيـة" من أجل الــتـحــلي بـا
"الـــــعــــودة في أســـــرع وقت" الى
احــتـرام نص "يــسـاهـم في حـفظ
الـــــسالم فـي الــــشـــــرق االوسط".

(تفاصيل ص2)
الى ذلـك  أعـــلــنـت وزارة الـــعــدل
االميركية الثالثاء توجيه االتهام

الى عـــــمــــيـل ســــابـق لــــوكـــــالــــة
ـركـزية "سي آي االسـتخـبـارات ا
ايه" بـالـتجـسس لـصـالح الـص
وذلك بـــعــد تــوقــيــفه في كــانــون
ـكن ان تكون اضي. و الثـاني ا
القـضيـة مرتبـطة بـانهـيار شـبكة
"سـي آي ايه" في الـــــصــــ قــــبل

ثماني سنوات.
وبعد ثالث سنوات على مغادرته
وكـالـة االســتـخـبـارات في 2007
قـبل جـيـري شـون شيـنغ لي (53
عــامــا) الــذي يـحــمل اجلــنــســيـة
االمــــيـــركـــيـــة امـــواال من عـــمالء
اســتــخــبــارات صـــيــنــيــ لــقــاء
ه معلومـات "متعلقة باالمن تقد
ـــتــحــدة" الـــقــومي لـــلــواليــات ا
بــحـسب وزارة الــعـدل. وتــابـعت
الـوزارة ان لي الـذي كـان مـقـيـمـا
آنذاك في هونغ كـونغ كان يـتلقى
طــلـــبــات من عـــمالء صـــيــنـــيــ
للـحصول عـلى معـلومـات ويقوم
بـاخــفـاء االمـوال الـتي يــتـلـقـاهـا
قابل. وجاء في مذكرة نقدا في ا

تـوقـيف  االعالن عـنـهـا بـعد
احتجازه في كانون الثاني ان
عـمالء من مـكـتب الـتـحـقـيـقات
الــفــدرالي "اف بي آي" عــثـروا
فـي حــــقـــــائب لـي في الـــــعــــام
 2012 على مـفـكرات تـتـضمن
اســـمـــاء ومـــعـــلـــومـــات حــول
مـوظــفـ ومـخــبـرين من "سي
آي ايه" لكن لم يـتم توقـيفه اال
بـــعــدهــا بــسـت ســنــوات. ولم
ـاذا تـطلب توضـح السـلـطات 
االمـر كل هـذا الـوقت لـتـوقـيف
لي ولم تـــعط تــفــاصــيل حــول
مـــاهـــيــة االمـــور الـــتي يـــتــهم
بــتـــســلـــيـــمــهـــا الى الـــعــمالء
. وكـانت صـحـيـفـة الـصـيـنـيـ
ز" أوردت العام "نيويورك تـا
2010 ـــــــــــاضـي ان بـــــــــــ  ا
واواخر 2012 قتل الصينيون
"مــا ال يـــقل عن  12 مــصــدرا"
لالسـتـخـبـارات االمـيـركـيـة في
الـص وان سـتـة اخـرين على

االقل أودعوا السجن.
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ستثـمر من شركة إيني اعلنت وزارة الـنفط عن رفع إنتاج النـفط بحقل الزبـير ا
ـقـدار  50  ألـف بـرمـيل يـومـيـا لـيـصل الى 475   ألف بـرمـيل. في الـبـصـرة 
وقـال مـسـؤول فـي تـصـريح امس إن (الـعـراق رفع إنـتــاج الـنـفط بـحـقل الـزبـيـر
ـقـدار  50 ألف بــرمـيل يــومـيـا لــيـصل إلى  475 ألف الـتــابع لـشــركـة إيــني 
شروع مهند عباس  إن (اإلنتاج زاد بعد االنتهاء من برميل) واضاف  مديـر ا
ـعـاجلـة اخلام وسـتـزيـد طـاقـة إنـتـاج الـزبـيـر تـدريـجيـا إلى  625 ألف مـنـشـأة 
برميل يـوميا مع إضافة ثالث مـنشآت معاجلـة أخرى).وكانت الوزارة قد وقعت
مع شـركــة بي . بي الـبـريـطـانـيـة عـقـدا لــتـطـويـر حـقـول مـحـافـظـة كـركـوك.وقـال
ـتـحدث الـرسمـي باسم الـوزارة عاصـم جهـاد في بيـان امس  ان (الـهدف من ا
هـذا الـعـقـد هـو تطـويـر حـقـول احملـافظـة ووضع اخلـطط الالزمـة لـزيـادة االنـتاج
سـوحات الفنـية واجليولوجـية وتقو فني منها وان الـشركة  ستـقوم بإجراء ا
ـنشآت واآلبـار واالنابيب الـنفطـية وذلك بهدف وعلمي شـامل للحـقول واآلبار وا
شاكل الفنية والعمل على تطوير وزيادة االنتاج عاجلة ا وضع احللول الالزمة 

صاحب). واالستثمار االمثل للغاز ا
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