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بغداد - خا�ص
 ك�صف رئي�ص اجلبهة الرتكمانية يف جمل�ص النواب ار�صد ال�صاحلي، ومن خالل زيارة بع�ص 
�صيا�صة  لر�صم  خطرية  �صيا�صية  طبخات  على  تعمل  اأنها  العراق،  �صيا�صة  يف  املتنفذة  الدول 
العراق امل�صتقبلية،  وقال ال�صاحلي لـ)اجلورنال( اإن "هناك بع�ص الدولة )مل ُي�صمها( تعمل على 
طبخات �صيا�صية خطرية لر�صم �صيا�صة العراق امل�صتقبلية"، م�صريا اإىل اأن "من �صمن تلك الطبخات 
الأقليات من قبل تلك  اإىل حتديد م�صري  وال�صيعي والكردي، بالإ�صافة  ال�ُصني  للمكون  تر�صيم احلدود 
�صتكون من بع�ص  "الطبخة اخلطرية  اأن  واأ�صاف  الأمنية".   القوات  التحرير من قبل  بعد عمليات  الدول 
الدول املجاورة بالإ�صافة اإىل بع�ص الدول التي لها م�صالح �صيا�صة واإقليمية يف العراق"، موؤكدا اأن "املكون 
الرتكماين لن ي�صكت و�صيك�صف لحقا عن تلك ال�صيا�صة املقيتة �صد ابناء ال�صعب العراقي". من ناحيتها قالت 
�صحيفة "وا�صنطن بو�صت" الأمريكية اإن دفاعات التنظيم الإرهابى تتهاوى �رسيعا يف العراق مما يخلق اإمكانيات 

لندلع �رساعات جديدة بني قوات البي�صمركة الكردية وقوات اجلي�ص العراقي والف�صائل ال�صيعية واملقاتلني ال�صنة.

  و�صط بروز خالف بني الكتل النيابية حول املادة 
الثامنة من قانون العفو العام اكدت او�صاط برملانية 
ان اعادة املحاكمات �صت�صمل 42 الف حمكوم  �صدرت 
بحقهم عقوبة العدام، متهمة  اطرافا  م�صاركة يف 
القانون،  على  الت�صويت  بعرقلة  احلالية   احلكومة 
ال�صالح  وثيقة  �صمن  ورد  انــه  مــن  الــرغــم  على 
ال�صيا�صي، وقال  ع�صو الكتلة  العربية بزعامة �صالح 
"نحمل   املطلك  النائب رعد الدهلكي  لـ)اجلورنال(: 
الت�صويت   عرقلة  م�صوؤولية  النواب  جمل�ص  رئا�صة 
رف�صها   اعلنت  متنفذة  كتل  ل�صغوط  ا�صتجابة  
�رساح   �صيطلق  بانه  لعتقادها  العام  العفو  مترير 
وفيما  الرهاب".    بجرائم  املــدانــني  املحكومني 
ن�صا  القانون  م�رسوع  من  الثامنة  املادة  ت�صمنت 
عقوبة  بحقهم  �صدرت  من  حماكمة  باإعادة  يق�صي 
جلنة  بت�صكيل  الأعلى  الق�صاء  جمل�ص  وتلزم  العدام 
التحقيق  لإعــادة  فرعية  جلان  على  ت�رسف  مركزية 
الدهلكي  اكد  اإرهابية.  بق�صايا  املتهمني  وحماكمة 
حمكوم  الــف   30 "�صي�صمل  املــادة:  هــذه  تنفيذ  ان 
متهمني  اخرين  الف   12 اىل  بالإ�صافة  بالإعدام، 
ال�رسي  ارهاب مبوجب املخرب  اربعة  ادينوا باملادة 
اللجنة  ع�صو  وقــال  بالقوة".  العرتافات  وانتزاع 
"التحالف  اإن:  علي  ال�صيخ  فائق  النائب  القانونية 
تلك  بحذف  يطالب  ال�صيعية  القوى  ممثل  الوطني 
الفقرة ملنع اإعادة التحقيق واملحاكمة، لعتقاده اأن 
املحكومني واملجرمني كافة �صيطالبون بذلك احلق، 
الربملانية تختلف معهم بهذا  القانونية  اللجنة  لكن 
القانون  دولة  ائتالف  عن  النائب  وكان  ال�صاأن".  
الوكيل القدم لوزارة الداخلية يف احلكومة ال�صابقة 
عدنان ال�صدي حذر من وجود ثغرات يف قانون العفو 
وقال يف  الإرهابيني،  �رساح  باأطالق  �صت�صمح  العام 

ت�رسيح �صحفي اإن: "املادة الثامنة من قانون العفو 
باإخراج  �صت�صمح  موقوتة  قنبلة  مبثابة  تعد  العام 
اآلف الإرهابيني من ال�صجون يف حال التوافق على 
اإعادة املحاكمات"، لفتا اىل ان: "طرفا يف التحالف 
اإطالق  اجل  من  املحاكمات  باإعادة  يطالب  الوطني 
�رساح من اأدينوا بجرائم اإرهابية يف ا�صارة اىل كتلة 

الحرار ممثلة التيار ال�صدري".
اياد  بزعامة  الوطنية  الكتلة  دعــت  ناحيتها  من 
بوعودها  اللتزام  اىل  النواب  رئا�صة جمل�ص  عالوي 
جدول  �صمن  العام  العفو  قانون  ادراج  بخ�صو�ص 
النائب  الكتلة  ع�صو  وقــال  الربملان  جل�صة  اعمال 
اجناز  "بعد   لـــ)اجلــورنــال(:  الطائي  �صويرد  ح�صن 
الع�صاء  مــالحــظــات   وابــــداء  الــقــانــون  مناق�صة 
اعرتا�صات  برزت  الت�صويت   مرحلة   اىل  وو�صولنا 
وداخل  الربملان  يف  ممثلة  وهي   ال�صيا�صية،  القوى 
اللجنة القانونية  لغر�ص عرقلة  الت�صويت"، م�صريا 
اىل ان : "قانون العفو العام ورد يف وثيقة ال�صالح 
ال�صيا�صي ومن ال�رسوري متريره يف املرحلة الراهنة 
تنفيذا مل�رسوع امل�صاحلة الوطنية" حمذرا من عرقلة 
مل  املعتقالت   يف  البرياء  اآلف  "لوجود  متريره: 
تتوفر لهم حماكم عادلة على وفق املعايري الدولية". 
النيابية  النــ�ــصــان  حقوق  جلنة  لبيانات  وطبقا 
ــارات  وزي املحتجزين  ا�ــرس  مع  لقاءات  اىل  ت�صتند 
يف  املحتجزين  اآلف  وجــود  عن  ك�صفت  ميدانية 
مراكز التوقيف التابعة لالأجهزة المنية منذ �صنوات 
اىل  احالتهم  ثم  املحققني  امــام  املثول  ينتظرون 

الق�صاء.
اىل  الت�صويت  ارجاء  النواب  جمل�ص  رئا�صة  وقررت 
ال�صبوع املقبل، فيما توا�صل اللجنة القانونية عقد 
اجتماعاتها بح�صور رئي�ص املجل�ص �صليم اجلبوري 
ملــواد  واملالحظــات  التعديــالت  لإ�صـــافــة 

القانـون.   

حيدر  العراقي  الوزراء  رئي�ص  مكتب  اأكد  فيما   
والإ�صالحات  التق�صف  بخطة  امل�صي  العبادي 
بغية  جميعها،  العراقية  املوؤ�ص�صات  لتطال 
اجلديد  العراقي  النفط  ــر  وزي ــد  اأك الرت�صيق، 
احلكومة  بني  القائمة  للم�صاكل  حلول  وجــود 
وعزمه  كرد�صتان  اإقليم  وحكومة  الحتادية 
اأعلن  النفطية.  الرتاخي�ص  جــولت  مراجعة 
لعيبي،  جبار  اجلــديــد  الــعــراقــي  النفط  وزيــر 
مع  النفطية  الرتاخي�ص  جولت  مراجعة  عزمه 
النفط، موؤكدا  اإنتاج  العاملية وزيادة  ال�رسكات 
واجلهد  ال�صتثمار  اإىل  اللجوء  �صدد  يف  اأنــه 

جلنة  عقدت  فيما  الغاز،  م�صاألة  يف  الوطني 
الطاقة يف العراق اجتماعا لتدار�ص خطط اإنتاج 
العبادي  قال مكتب  ناحيته  والغاز. من  النفط 
القت�صادية  احلكومية  "اللجان  اإن  بيان  يف 
البالد،  يف  الطاقة  تخ�ص  عدة  قرارات  ناق�صت 
الطاقة  رفع  م�رسوع  و�صيانة  ت�صغيل  ومنها 
احتياجات  وتوفري  اجلنوب  لنفط  الت�صديرية 
الغاز  زيــت  ــادة  م مــن  احلـــدودي  عرعر  منفذ 

للمولدات وتطوير حقل احللفاية".
اأي�صا مناق�صة م�رسوع  "جرت  اأنه  البيان  تابع 
حقن املاء يف حقل غرب القرنة وجتهيز اأبراج 

ال�صغط العايل.. 
التفا�صيل امللحق القت�صادي

موعدا  املقبل  ال�صهر  املالية  وزارة  ــددت  ح  
معتمدة   ،2017 ل�صنة  العامة  املوازنة  لجناز 
 90 من  اقــل  بن�صبة  النفط  بيع  واردات  على 

باملئة للمرة الوىل منذ عقود عدة.
وقال وكيل وزارة املالية فا�صل نبي عثمان، ان 
2017 مت�صمنة  اعداد موازنة  الوزارة با�رست 

تعظيم املوارد املالية الخرى للبلد.
واكد عثمان “تاأمني احتياجات الجهزة المنية 
املوظفني  ورواتـــب  ال�صعبي  احل�صد  ب�صمنها 
واملتقاعدين والحتياجات ال�رسورية الخرى 
ــة الــتــي تــوقــع اجنــازهــا  ــوازن ــالل اعـــداد امل خ

منت�صف ال�صهر املقبل”.
وا�صار وكيل الوزارة اىل، ان التفاق مع القليم 

يعتمد على التوافق النفطي بني بغداد واربيل.

 اأكد النائب عن جبهة الإ�صالح علي البديري، اأن رئي�ص 
الذين  امل�صوؤولني  هدد  اجلبوري  �صليم  النواب  جمل�ص 
القالة  �صيكون  م�صريهم  باأن  الف�صاد  لك�صف  ي�صعون 

مثلما ينتظر وزير الدفاع خالد العبيدي.
اجلبوري متت  "�صليم  اإن  لـ)اجلورنال(  البديري  وقال   
تربئته بدقائق من قبل الق�صاة، اإل اأن وزير الدفاع قال 
والوثائق  املدجمة  بالأقرا�ص  الف�صاد  وك�صف  احلقيقة 
لغر�ص  عنه  الثقة  ل�صحب  ي�صعى  النواب  جمل�ص  اأن  اإل 

اإقالته".
وا�صحة  �صورة  ر�صم  الربملان  "رئي�ص  اأن  واأو�صح   
م�صريه  يكون  بان  الف�صاد  ك�صف  يريد  من  كل  وهدد 

كم�صري العبيدي"، م�صريا اإىل اأن "هناك عمليات ابتزاز 
لبع�ص امل�صوؤولني اإل اأنهم مل يك�صفوا عنها خوفا على 
النواب داخل  "هناك بع�ص  اأن  اإىل  واأ�صار  منا�صبهم". 
للم�صوؤولني  ال�صيا�صي  الت�صقيط  اإىل  ي�صعون  الربملان 

والوزراء الذين يرف�صون الف�صاد وي�صعون لك�صفه".
من�صور  القانون  دولة  ائتالف  عن  النائب  اأكد  بدوره   
اأع�صائها  وبع�ص  النواب  جمل�ص  رئا�صة  ان  البعيجي، 
وزير  اأجــوبــة  قناعة  عــدم  على  بالت�صويت  اأخــطــاأوا 
الدفاع خالد العبيدي. وقال البعيجي لـ)اجلورنال( اإن 
من  مكتملة  وغري  جارية  زالت  ما  التحقيقات  "جميع 
"الق�صاء  اأن  اإىل  لفتا  العراقي"،  الق�صاء  جمل�ص  قبل 
وبع�ص  للجبوري  العبيدي  اتهامات  بني  الفا�صل  هو 
جمل�ص  اقتناع  عدم  على  الت�صويت  اأن  موؤكدا  النواب، 

النواب يف ما يخ�ص اأجوبة العبيدي يعترب خطاأٌ".
جميع  ا�صتكمال  يتم  اأن  املفرت�ص  "من  اأن  وبــني   
املدجمة  والأقــرا�ــص  الف�صاد  ملفات  يف  التحقيقات 
"اأغلب مكونات  اأن  اإىل  للوقوف على احلقائق"، م�صريا 
ال�صعب العراقي متعاطفة مع وزير الدفاع كونه ك�صف 

امل�صتور".
 واأو�صح اأن "البلد ل يتحمل عراقيل �صيا�صية مل�صوؤولني 
التحرير  اأمــور  يف  من�صغلة  كونها  الدفاع  وزارة  يف 
الع�صابات  على  الأمنية  القوات  تقدم  بعد  وخ�صو�صا 
الإرهابية يف ال�رسقاط واحلويجة لت�صل اإىل املو�صل".

اأنه  ال�صابندر،  ال�صيا�صي امل�صتقل عزت  اأكد  من ناحيته 
العبيدي بفقرة �صغط رئي�ص  الدفاع خالد  ي�صهد لوزير 
ح�صور  خالل  من  عليه  اجلبوري  �صليم  النواب  جمل�ص 

بع�ص التجار لإجناز ما يريدونه.
 وقال ال�صاباندر لـ)اجلورنال( اإنني "�صمعت ب�صكل غري 
امل�صوؤولني  لأحد  ي�صكو  وهو  الدفاع  وزير  من  مبا�رس 
الكبار والأ�صا�صيني يف الدولة عن ما قام به اجلبوري 

حول ح�صور التجار وال�صغط على العبيدي".
انا  ــا  واإمن مفتعلة،  لي�صت  التهمة  "تلك  اأن  واأ�ــصــاف 
الك�صف عنها يف جمل�ص  اأن يتم  �صمعتها �صخ�صيا قبل 
بتلك  الدفاع  لوزير  ا�صهد  "اإنني  اإىل  م�صريا  النواب"، 

الق�صية".
الدفاع  الدفاع عن وزير  ا�صتطيع  ل  "اإنني  اإىل  واأ�صار   
من  اأثري  ما  اأن  اإىل  م�صريا  التهم"،  من  اإليه  اأ�صند  فيما 
قبل وزير الدفاع هناك اأكرب من امللفات التي عر�صها 

العبيدي.

 بني فرتة واخرى، يثار جدال وا�صع بني احلكومة العراقية 
وال�صفري ال�صعودي يف بغداد ثامر ال�صبهان من جهة وبينه 
املالكي، على خلفية  نوري  ال�صابق  الوزراء  رئي�ص  وبني 
بانها  وحمللون  خرباء  يعدها  والتي  الول  ت�رسيحات 
ال�صيا�صيني  بع�ص  وي�صفها  العراقية،  ال�صوؤون  تدخال يف 

بالت�رسيحات "الوقحة"، مطالبني بطرده من العراق.
 )2016 حــزيــران   4( يف  اخلــارجــيــة،  وزارة  وعـــربت 
ال�صفري  من  ال�صادرة  الت�رسيحات  من  ا�صتغرابها  عن 
من  فيها  حذر  والتي  ال�صبهان  ثامر  بغداد  يف  ال�صعودي 
املتحدث  وقال  الفلوجة".  حلرق  ت�صعى  طائفية  "حرب 
تلقت  بيان  يف  جمال،  اأحمد  ـــوزارة  ال با�صم  الر�صمي 
)اجلورنال نيوز( ن�صخة منه اإن "عمليات حترير الفلوجة 

تتم وفق اخلطط املر�صومة لها من قبل احلكومة العراقية، 
اأي م�صت�صارين  وهي وحدها من تقرر ال�صتعانة بجهود 
هذه  يف  الــعــراق  مــع  املتحالفة  الـــدول  مــن  ع�صكريني 
احلكومة  "ا�صتمرار  اإىل  املتحدث  واأ�ــصــار  املعارك". 
العراقية بجهود الغاثة وامل�صاعدات الإن�صانية للمدنيني 
على  مــوؤكــدا  وغريها"،  كافة  الفلوجة  مــن  النازحني 
على  غريها  من  حر�صا  الأ�صد  العراقية  "ال�صلطات  اأن 

م�صاعدتهم و�صمان �صالمتهم".
القانون  دولــة  ائتالف  رئي�ص  �ــرسح  ــرى،  اخ جهة  من 
اأن   ،)2016 اآب   14( املا�صي  الأحــد  املالكي،  نــوري 
حتت  و�صعها  من  بد  ول  الإرهـــاب  منبع  "ال�صعودية 
الو�صاية الدولية"، معتربا اأن "احلل الوحيد لل�صيطرة على 
من  للحد  الدولية  الو�صاية  حتت  و�صعها  هو  ال�صعودية 

ن�صاطاتها الإرهابية".

42 ألف محكوم باإلعدام يعلقون آمالهم على المادة الثامنة من قانون العفو العام
مطالب برلمانية بسرعة إقراره

نواب يتهمون رئيس البرلمان بتهديد كاشفي الفساد من المسؤولين بمصير وزير الدفاع

سجال التصريحات مستمر بين المالكي والسفير السعودي السبهان.. وتدمير العراق محورها
مراجعة جوالت التراخيص وحل الخالفات النفطية 

مع اإلقليم أولى مهام وزير النفط الجديد

الشهر المقبل.. موعد المباشرة بإعداد 
موازنة 2017  بغداد - ستار الغزي

بغداد  ــ انمار الهيتي 

بغداد - عالء الحسن 

بغداد - خاص

بغداد ــ خاص

رئيس التحرير ALJOURNAL

 رقم االعتماد في نقابة الصحفيين العراقيين »1591«                 رقم االيداع في دار الكتب والوثائق ببغداد 2128 لسنة 2015

مراقبون: العبيدي على حافة اإلقالة وملفات التسليح تفتح مواجهة بين العبادي والمالكي 
 

 �صــوت جمل�ص النواب بالأغلبية علــى عدم القناعة باأجوبة وزير 
الدفــاع خــالل جل�صــة ا�صت�صافتــه يف الأول مــن ال�صهــر احلايل. 
وهكذا اأ�صبــح و�صعه �صعبا �صمن ت�صكيلة العبــادي الوزارية؛ اإذ 
اأن عــدم قناعة جمل�ص النواب باأجوبة وزير الدفاع �ُصيعطي احلق 
للم�صتجــوب بطلــب اإقالــة الوزير بجمــع تواقيــع 50 نائبا. وبعد 

عر�صها على الت�صويت، �صيتم �صحب الثقة منه.
 ويــرى مراقبون انــه اإذا مت ذلك بحق وزير الدفــاع، فاإن وزارتي 

الدفــاع والداخليــة �صتكونــان حتت ت�ــرسف رئي�ص الــوزراء، بعد 
رف�ص العبــادي مر�صح كتلة "بدر" قا�صــم الأعرجي، ل�صغل وزارة 

الداخلية.
 وياأتي الت�صويت النيابي على عدم القناعة باأجوبة وزير الدفاع 
بعــد اأن بــراأ الق�صــاء العراقــي قبــل اأيام رئي�ــص الربملــان �صليم 
اجلبــوري. واإذا مــا مت �صحــب الثقة من وزير الدفــاع، فاإن هذا قد 
يجعــل يد جمل�ــص النواب اأقــوى من قبــل يف ا�صتجــواب الوزراء، 
ويف منــع تكــرار حتويــل امل�صتجــَوب اإىل م�صتجــِوب كمــا ح�صل 
مــع العبيدي.  وي�صــري املراقبون اىل ان فتح ملفــات ف�صاد وزارة 

الدفــاع، بعد اأن اأ�صبحت اأو تكاد حتــت اإدارة العبادي، الذي اأعلن 
مكتبــه يوم 11 اأغ�صط�ص/اآب احلايل، �صيتم مبوجب مذكرة تفاهم 
مــع الأمم املتحــدة لإ�ــرساك حمققــني دوليني يف ملفــات الف�صاد 
الكــربى ذات الأولويــة.  كمــا اأنه ياأتــي اأي�صا يف وقــت اأعلن فيه 
م�صدر ق�صائــي �صدور"اأوامر قب�ص بحق ابــن وزير الدفاع" فرن 
خالد العبيدي و�صابطني يف وزارة الدفاع. واأ�صار امل�صدر اإىل اأن 
"ال�صابطني هما مهند وتوت، اأمني �رس ال�صتخبارات الع�صكرية، 

وحممد عبد احل�صني جري، �صابط اأمن الوزارة".
 واإذا جــرت الأمور بهذا ال�صــكل، فامل�صتهدف كما يبدو من جمرى 

الأحــداث هو نــوري املالكي والدائــرة ال�صيقة املحيطــة به. فقد 
خ�ــرس املالكي، وهــو امل�صوؤول عن �صقــوط نينوى بيــد "داع�ص"، 
بح�صب تقرير جلنة برملانية، وليته الثالثة مل�صلحة العبادي يف 
الـــ 11 مــن اأغ�صط�ص/ اآب 2014، رغم فوزه يف انتخابات 30 /

اأبريل/ني�صان 2014.
 ثــم خ�رس املالكــي موقعه كنائــب لرئا�صة اجلمهوريــة يف بداية 
ال�صنــة الثانيــة للعبــادي، اأي يف 11 اأغ�صط�ــص/ اآب 2015، يف 
اأول حزمــة اإ�صــالح بعد حراك �صعبــي مطالب بالإ�صــالح انطلق 
يف نهايــة يوليو/متــوز 2015. وقــد اأدرك املالكــي اأن البو�صلة 

الدوليــة، التي اأطاحته مــن من�صب رئي�ص الــوزراء يف اأغ�صط�ص/
اآب 2014، تتبعه وتعمــل �صده بخطوات متتابعة �صنة بعد �صنة، 
وخا�صــة بعــد تقرير اللجنــة الربملانيــة التي حّملته مــع اآخرين 

م�صوؤولية �صقوط نينوى بيد التنظيم الإرهابي.
 وقد حاول املالكي جاهدا توظيف اعت�صام النواب داخل املجل�ص 
واقتحــام اجلمهور للمنطقة اخل�ــرساء يف اإقالة الرئا�صات الثالث 
اأكــر من مــرة، لكنه ف�صل. ومل تكن حماولــة العبيدي الأخرية يف 
حتويــل ا�صتجوابه اإىل انقالب على الربملــان يف مطلع هذا ال�صهر 

بعيدة عن توظيف املالكي لها، لكنه ف�صل مرة اأخرى.

بغداد - خاص


