
اأعلنت “جلنة االمن والدفاع النيابية”، اأم�س الثالثاء، عزمها 
مع  مربمة  “الف�ساد”  ي�سوبها  ا�سلحة  �سفقة  ملف  مناق�سة 

اوكرانيا، خالل جل�سة جمل�س النواب اليوم.
لـ  ت�رصيح  يف  املتيوتي،  على  النائب،  اللجنة  ع�سو  وقــال 
»اجلورنال نيوز«، اإن “اللجنة �ستبحث ال�سفقات التي ابرمت 
�سهدت  حيث  اوكرانيا  ومنها  الدول  من  والعديد  العراق  بني 
امل�ستوردة  اال�سلحة  نوعية  يخ�س  فيما  اللغط  من  الكثري 

واالموال التي انفقت”.
وحازم  موحد  موقف  لها  �سيكون  االمن  “جلنة  ان  وا�ساف 
العراقي،  العام  الراأي  واطالع  احلقيقة  اىل  الو�سول  اجل  من 
التي  االمــوال  ذهبت  اين  معرفة  على  العمل  اىل  باالإ�سافة 

انفقت يف هذه ال�سفقات”.
الغراوي، يف  الوطني، ماجد  التحالف  النائب عن  اأكد  بدوره، 
ابرام  �سهدت  ال�سابقة  املدة  ان  نيوز«،  »اجلورنال  لـ  ت�رصيح 
الكثري من العقود التي �سابها الكثري من �سبهات الف�ساد ب�سبب 
رئا�سة  يف  خا�سة  العقود  ملف  على  �سيا�سية  جهات  هيمنة 

الوزراء ال�سابقة”.
دول  قبل  من  للعراق  جلبها  مت  التي  “اال�سلحة  ان  واأ�ساف، 
ان  م�ستدركا  املطلوب”،  بامل�ستوى  لي�ست  اجنبية  منها 
“اجلهات املعنية مل ت�ستطع ان تكت�سف حقيقة هذه ال�سفقات 

الأ�سباب �سيا�سية او حزبية”.
فيها  العراقية  الدولة  وزارات  من  وزارة  كل  “يف  واأو�سح، 
مديرية للعقود ويتم رفع هذه العقود اىل مكتب القائد العام 

للقوات امل�سلحة”.
“اوامر مبا�رصة تاأتي اىل مكتب وزير  اأن  النظر اىل  كما لفت 
رئي�س  قبل  من  تــدار  كانت  ــوزارة  ال ان  اعتبار  على  الدفاع 
الوزراء ال�سابق نوري املالكي يف وقت ابرام �سفقة اال�سلحة 

االوكرانية عام 2009.
يذكر ان النائب ا�سكندر وتوت ك�سف يف وقت �سابق عن وجود 
عام  اوكرانيا  مع  املربمة  اال�سلحة  �سفقة  يف  ف�ساد  �سبهات 
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وزير  مع  العبادي  حيدر  الـــوزراء  رئي�س  وبحث 
اآل  الرحمن  عبد  بن  حممد  ال�سيخ  قطر  خارجية 
واالو�ــســاع  البلدين  بني  العالقات  تعزيز  ثــاين 
تواجهها،  التي  التحديات  �سوء  يف  املنطقة  يف 
اإ�سافة اىل احلرب �سد تنظيم داع�س واالنت�سارات 

املتحققة عليه.
يف  عقد  الــذي  االجتماع  خالل  العبادي،  واأ�سار 
بغداد، اإىل اأن القوات العراقية "حتقق االنت�سارات 
على ع�سابات داع�س وتقرتب من الن�رص النهائي 
ومن املهم تعاون جميع الدول ملحاربة االرهاب 
املنطقة  على  خطراً  ميثل  الأنــه  املنحرف  وفكره 
نقل عنه مكتبه  اأحد" كما  منه  ي�سلم  ولن  والعامل 

االعالمي يف بيان �سحفي.
من جهته اأكد ال�سيخ حممد بن عبد الرحمن اآل ثاين 
اهمية تعزيز العالقات مع العراق والعمل مًعا من 
اجل مواجهة التحديات التي تواجه املنطقة م�سريا 
لــالإرهــاب.  حماربته  يف  للعراق  بــالده  دعــم  اىل 
ال�سيخ  قطر  دولة  امري  من  دعوة  العبادي  وت�سّلم 

متيم بن حمد بن خليفة اآل ثاين لزيارة قطر.
�ستكون  فاإنها  للدعوة  العبادي  تلبية  حال  ويف 

االوىل له اىل الدوحة وت�سكل زيارة مهمة.
اىل ذلك اتفق اأكرب منتجي النفط يف منظمة »اأوبك« 
خف�س  لتمديد  احلاجة  على  وال�سعودية،  العراق 
يف  اإ�سافية،  اأ�سهر  لت�سعة  النفط  الإنتاج  عاملي 

م�سعى لدعم االأ�سعار.
اللعيبي،  جبار  العراقي  نظريه  مع  اجتماع  وبعد   
خالد  ال�سعودي  الطاقة  ــر  وزي اأعلن  بــغــداد،  يف 
منظمة  داخل  معار�سة  اأي  يتوقع  ال  اأنه  الفالح، 
خف�س  لتمديد  )اأوبــك(  للبرتول  امل�سدرة  البلدان 
الوزير  واأ�ساف  اأخرى.  اأ�سهر  لت�سعة  النفط  اإنتاج 
مع  م�سرتك  �سحايف  مــوؤمتــر  ــالل  خ ال�سعودي 
نظريه العراقي اإن العراق اأعطى »ال�سوء االأخ�رص« 
ملقرتح بتمديد لت�سعة اأ�سهر �سُيقدَّم الجتماع الدول 

النم�ساوية  العا�سمة  يف  »اأوبـــك«  يف  االأع�ساء 
فيينا، خالل االأ�سبوع اجلاري.

لبحث متديد  اخلمي�س  يوم غد  الدول  تلك  وجتتمع 
يف  اإليه  التو�سل  جــرى  ــذي  ال االأ�سلي  االتــفــاق 
كانون االأول املا�سي، والذي اتفقت املنظمة و11 
دولة خارجها، بينها رو�سيا، مبوجبه على خف�س 
االإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يوميًا يف الن�سف 

االأول من 2017.
وبهذا اخل�سو�س، قال الفالح اإنه �سيجري التو�سل 
ال�سابق  لالتفاق  م�سابهًا  �سيكون  اتفاق جديد  اإىل 

مع تغيريات طفيفة، م�سيفًا اأن اأي قرار لن يو�سع 
يف �سيغته النهائية حتى جتتمع "اأوبك."

وبح�سب م�سح اأجرته وكالة تركية، فاإّن عدد الدول 
اأ�سهر، هي  لت�سعة  التمديد  ر�سميًا القرتاح  املوؤيدة 
نحو خم�س، اإ�سافة اإىل ال�سعودية ورو�سيا، لي�سل 
والكويت  ُعمان  وكانت  دول.  �سبع  اإىل  االإجمايل 
اإىل  ان�سمت  قــد  وفــنــزويــال،  ــعــراق  وال ــر  واجلــزائ
باتفاق  العمل  متديد  دعم  يف  ورو�سيا  ال�سعودية 
الربع  نهاية  حتى  وذلك  االإنتاج،  خلف�س  »اأوبك« 

االأول من العام املقبل.

وكان الفالح قد و�سل اإىل العراق يف زيارة نادرة 
ــك«  »اأوب يف  للنفط  منتج  اأكــرب  من  جهود  �سمن 
اآخر يف املنظمة،  العراق، وهو ع�سو بارز  الإقناع 
اإ�سافية  اأ�سهر  ت�سعة  االإنــتــاج  خف�س  بتمديد 
االأ�سواق  يف  اخلام  من  املعرو�س  تخمة  لتخفيف 
عقود  ثالثة  يف  االأوىل  املرة  هي  وهذه  العاملية. 
بقطاع  كبري  �سعودي  م�سوؤول  فيها  يــزور  التي 

الطاقة بغداد.
ال�سعودي  الوزير  التقى  العراقية،  العا�سمة  ويف 
عن  حتــدث  حيث  العبادي  حيدر  الـــوزراء  رئي�س 

»اأهمية دور العراق يف املنطقة واخلطوات احلثيثة 
يف  مبديا  املــجــاالت«،  جميع  يف  يخطوها  التي 
الوقت نف�سه »ا�ستعداد ال�رصكات ال�سعودية للتعاون 
واال�ستثمار يف العراق ورغبة ال�سوق ال�سعودية يف 

احل�سول على املنتجات العراقية«.
ويف ال�سياق، قال بيان �سادر عن مكتب العبادي 
التعاون  تعزيز  مناق�سة  اللقاء  خالل  »جرى  اإنه 
الثنائي بني البلدين يف جماالت النفط وال�سناعة 
والتجارة  والكهرباء واملعادن  والبرتوكيميائيات 
لدعم  التعاون  مناق�سة  جرت  كذلك  وامل�سارف، 

اأ�سعار النفط يف منظمة اوبك«.
اعلن  قد  العبادي  حيدر  ــوزراء  ال رئي�س  ان  يذكر 
ال�سهر  منت�سف  بغداد  يف  �سحايف  موؤمتر  خالل 
احلــايل  االتــفــاق  تــوؤيــد متديد  بــالده  اإن  احلــايل 
الدول  جتتمع  ان  املنتظر  ومن  النفطي.  لالإنتاج 
اخلمي�س  غداً  فيينا  يف  اأوبك  منظمة  يف  االأع�ساء 
لبحث متديد تخفي�سات االإنتاج التي جرى االتفاق 
دولة  و11  اأوبك  بني  املا�سي  دي�سمرب  يف  عليها 
اأ�سعار  تراجعت  و  رو�سيا.  بينها  خارجها  من 
االأ�سيوية  اجلل�سة  تـــداوالت  خــالل  اخلــام  النفط 
رغبة  وذلك يف ظل  ب�سكل حمدود  الثالثاء،  ،اأم�س 
االأ�سواق يف جني االرباح بعد ان �سجل يوم االثنني 

املا�سي اأعلى م�ستوى يف اأربعة اأ�سابيع.
االأمريكي  اخلــام  للنفط  االآجلة  العقود  وتتداول   
بعد  للربميل  دوالر   50.92 امل�ستوى  عند  حاليًا 
اأن �سجل اأعلى م�ستوى عند 51.20 دوالر للربميل 
دوالر   51.02 م�ستوى  عند  جل�سة  افتتح  بينما 
للربميل وكان قد �سجل اأدنى م�ستوى عند 50.76 

دوالر للربميل. 
و�سط  اأمــ�ــس  ــوم  ي ارتفعت  اخلــام  النفط  اأ�ــســعــار 
اجتماعهم  خالل  اأوبك  منظمة  مبوافقة  التوقعات 
املقبل على اال�ستمرار يف خف�س معدالت االإنتاج 
وذلك من اجل حتقيق التوازن يف االأ�سواق، ليدفع 
اأربعة  يف  م�ستوى  اعلى  ت�سجيل  اإىل  االأ�سعار  ذلك 

اأ�سابيع قبل اأن تعود اإىل الرتاجع يوم اأم�س.

البرلمان يحقق في صفقة أسلحة “فاسدة” مبرمة مع أوكرانيا 
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بغداد_ الجورنال نيوز

)الجورنال( تستكشف مواقف المكونات بشأنها.. 
والية العبادي الثانية.. تأييد سني »محسوب« وقبول كردي »مشروط« وخالف شيعي !

مكتب العبادي: 
تأخر البت في طعن الموازنة ليس تقصيرًا

األسدي: طريق استعادة البعاج وإغالق الحدود 
العراقية السورية بات مفتوحًا أمام قواتنا

مرجع ديني يدعو إلى مشروع وطني جامع بعد 
القضاء على “داعش”

اأكد �سعد احلديثي، املتحدث با�سم مكتب رئي�س جمل�س الوزراء حيدر   : بغداد_ متابعة 
عهدة  يف  تزال  ما  الــوزراء  جمل�س  رئي�س  من  املقدمة  الطعون  ان  الثالثاء،  العبادي، 
املحكمة  �سالحيات  من  الطعون  هذه  يف  البت  ان  اىل  م�سريا  االحتــاديــة،  املحكمة 

االحتادية وهي التي حتدد موعدها.
جمل�س  رئي�س  قبل  من  قدمت  التي  "الطعون  ان  �سحفي  ت�رصيح  يف  احلديثي  وقال 
الوزراء حيدر العبادي يف عدد من الفقرات التي ا�سيفت على م�رصوع قانون املوازنة 
الذي ار�سلته احلكومة اىل الربملان، ما زالت يف عهدة املحكمة االحتادية واملحكمة هي 

من حتدد موعد النظر يف هذه الطعون".
وتابع، ان "تاأخر البت يف هذه الطعون ال ميكن ان ن�سفه تق�سريا الن هناك اجراءات 

تتخذها املحكمة االحتادية وال نعرف تفا�سيلها".
يذكر ان رئي�س احلكومة، حيدر العبادي، قدم يف )11/3/2017( طعنا لدى املحكمة 
االحتادية العليا ب�ساأن ما جاء يف الفقرة الثالثة من قانون املوازنة لعام 2017، ب�ساأن 
املنتجة  باملحافظات  اخلا�سة  الفقرة  عن  ف�سال  البي�سمركة  لقوات  رواتب  تخ�سي�س 

للنفط.

بغداد_ متابعة : اأكد الناطق با�سم احل�سد ال�سعبي احمد اال�سدي، اأم�س الثالثاء، ان احل�سد 
ال�سعبي ما�س يف ا�ستكمال م�سرية التحرير حتى ا�ستعادة اآخر �سرب من تراب العراق، 
بات  بالكامل  ال�سورية  العراقية  احلدود  واإغالق  البعاج  ا�ستعادة  اأن طريق  اإىل  م�سريا 

مفتوحا وممهدا لقواتنا.
وذكر االأ�سدي يف بيان �سحفي، “نزف اىل �سعبنا العراقي امل�سحي واىل ابناء امتنا.. 
بالكامل  االإجرامي  داع�س  تنظيم  دن�س  من  القريوان  بتحرير  الكبري  الرباين  ن�رصنا 

وهزمية قوى البغي والعدوان ب�سواعد االأبناء الربرة واإرادة املقاتلني البوا�سل”.
ان�سمت  بها  املحيطة  والقرى  القريوان  تكون  املبني  الوطني  الن�رص  “هذا  واأ�ساف 
حلدود الوطن والتحقت ب�سارية الدولة العزيزة املهابة وبات الطريق مفتوحا وممهدا 
ال�ستعادة البعاج واإغالق احلدود العراقية ال�سورية بالكامل بوجه املردة الدواع�س اأعداء 
اهلل واالإن�سانية”، الفتا االنتباه اإىل ان “هذا الن�رص النوعي هدية يقدمها ابناء العراق 
من بوا�سل احل�سد ال�سعبي الأبناء ال�سعب العراقي عامة والخوتنا واأهلنا االيزيديني من 
الذين اخرجوا من ديارهم بغري حق اال ان يقولوا ربنا اهلل. ايها العراقيون يف كل مكان 
ان احل�سد ال�سعبي ما�س يف ا�ستكمال م�سرية التحرير حتى ا�ستعادة اخر �سرب من تراب 
التكفريي  التاآمري  م�رصوعها  على  والق�ساء  داع�س  امل�سمومة  االفعى  وخنق  العراق 
الن�رص  وما  العزيزة عطاوؤها  وللت�سحيات  انت�ساره  للح�سد  بورك  وقتلها يف مهدها، 

اال من عند اهلل العزيز احلكيم”.

اىل  الثالثاء،  اأم�س  اخلال�سي،  جواد  ال�سيخ  الديني  املرجع  دعا   : متابعة  بغداد_ 
تنفيذ م�رصوع وطني جامع لكل طوائف ال�سعب العراقي يف مرحلة ما بعد تنظيم 
اإن  النجف،  يف  مكتبه  يف  األقاها  كلمة  يف  اخلال�سي  وقال  االرهابي.  “داع�س” 
القناعة  على  ويرتكز  الطوائف  لكل  جامع  وطني  م�رصوع  اىل  بحاجة  “العراق 
الكاملة باأن احلل يجب ان ُيبنى على االلتزام بالثوابت الوطنية الكربى وهي وحدة 
“�رصورة مواجهة االإجرام واالإرهاب  اأكد  العراق وهويته، وا�ستقالل قراره”. كما 
اإىل  يوؤدي  كل عمل  واإدانة  اآخر،  عنوان  اأي  اأو  الطائفية  با�سم  التي جتري  والفنت 

زعزعة ا�ستقرار البلد، وعدم ال�سماح للدول االأخرى بت�سدير اأزماتها اإىل العراق”.
االقليمية  ال�رصاعات  تاأثري  من  الــعــراق  ابناء  حت�سني  يجب  “كما  وا�ــســاف 
العراق  لعلماء  موحد  جمل�س  ت�سكيل  على  العمل  و�رصورة  الدولية،  واملخططات 

ينبثق عنه جمل�س لل�سورى من اأهل احلل والعقد”.

الزيارات الخليجية إلى العراق... محاوالت لترميم العالقات في مواجهة التحديات 

االراء المنشورة تعبر عن كتابها والتي 
تندرج تحت مظلة الحرية الصحفية وال تعبر 

بالضرورة عن رأي الصحيفة

بحث رئي�س الوزراء حيدر 
العبادي يف مكتبه مع 

وزير خارجية قطر ال�شيخ 
حممد بن عبد الرحمن اآل 

ثاين االو�شاع يف املنطقة 
والتحديات التي تواجهها 

وت�شلم دعوة ر�شمية لزيارة 
الدوحة...يف حني و�شل 

اىل بغداد وزير الطاقة 
ال�شعودي خالد الفالح لبحث 
متديد خف�س االإنتاج النفطي 

لدول منظمة اوبك وتعزيز 
العالقات الثنائية.

بغداد_ متابعة

مبينــة ان "ما قدمه العبــادي هو امتداد ملا قدمه 
رئي�ــس الــوزراء ال�سابــق نوري املالكــي، يف بناء 

موؤ�س�سات الدولة والنهو�س بالواقع العراقي".
وا�سافــت ان "العبادي مل يحدد حتى االن مع من 
�سيتحالــف يف االنتخابــات املقبلــة، وانه ما زال 
يح�ــرص اجتماعات التحالف الوطني، وهو من�سم 
حتــى هــذه اللحظــة اىل حــزب الدعــوة، وائتالف 

دولة القانون".
مــن جهــة اخــرى، اكدت ختــام كــرمي اجلليباوي 
ع�ســو كتلة االحــرار النيابيــة، ان "رئي�س الوزراء 
حيدر العبادي اف�ســل من �سابقه باآالف املرات"، 
مبينــة انــه "قدم الكثــري على الرغم مــن املوازنة 
التق�سفيــة، واحتــالل اكــر مــن ثلــث العــراق من 

قبــل تنظيــم داع�ــس". وا�سافــت اجللبيــاوي لـــ 
"اجلورنــال" ان "العبــادي ميتلــك مقبولية اكر 
مــن غريه بت�سلمــه والية ثانيــة لرئا�سة احلكومة 
العراقيــة"، مبينــة ان "العبادي ميتلــك �سخ�سية 
قويــة خ�سو�سا بعــد خطابه االخــري حول فر�س 
القانــون بالقــوة �ســد امللي�سيــات والع�سابــات 
اخلارجة عن القانــون، الذي غري نظرة الكثري من 

معار�سيه عنه".
ل  وا�ســارت اجلليباوي اىل انه "حتــى االن مل ت�سكَّ
اي حتالفــات بني الكتل واالحــزاب لتكوين الكتلة 
االكــرب خلو�س االنتخابات، والعمــل على ت�سكيل 

احلكومة املقبلة".
اىل ذلــك ا�سار اخلبــري ال�سيا�سي احمــد االبي�س لـ 
"اجلورنال" اىل ان "ق�سية امتالك رئا�سة الوزراء، 
�سابقــة الوانهــا، وانهــا مرهونــة باالنتخابــات 

والكتلــة االكــرب"، مبينــا ان "الكتلــة االكــرب هذه 
املــرة لــن تكون ك�سابقتهــا، ال التحالــف الوطني 
كما عهد �سابقًا، وال الكرد�ستاين وال حتى حتالف 

القوى".
وا�ســاف انه "ال يوجد �سامن ملن �ستكون رئا�سة 
الــوزراء، لكــن هناك رغبــة حقيقية لــدى الكثري، 
وخ�سو�ســًا مرجعيــة النجــف، بان يكــون رئي�س 
الــوزراء املقبل مــن خارج االحــزاب اال�سالمية"، 
مبينــا ان "ق�سيــة ت�سنــم العبــادي لواليــة ثانية 
مرهونة بعدة م�سائــل، منها حتقيق اال�سالحات، 
واملطالب االمريكيــة ال�سيا�سية والتي �ستفتح يف 

�سهر اآب املقبل يف االدارة االمريكية".
وبخ�سو�ــس حتالف العبادي مع الكتل ال�سيا�سية 
االخرى، مثل االحرار والوطنية واالكراد، لت�سكيل 
الكتلــة االكــرب، وخلو�ــس االنتخابــات املقبلــة، 

او�ســح االبي�س ان "القانــون االنتخابي مل يظهر 
حتــى االن، ويف حــال ظهــر ب�ســكل مقــدم بن�سبة 
%50، �ســوف لــن ي�سمــح لتحالفــات كبرية، بل 
ي�سمــح لقوائــم جتتمع حتــت قبة الربملــان، ويف 
هذه احلالة �سيكون مــن ال�سعب اختيار �سخ�سية 
لرئا�ســة الوزراء"، مبينــا ان "كل الكتل تطمح اىل 
�سغل من�ســب رئي�س الــوزراء، با�ستثناء التحالف 
"خــروج  ان  اىل  ا�ســار  حــني  يف  الكرد�ستــاين". 
رئي�ــس الــوزراء حيــدر العبــادي مــن مربع حزب 
الدعوة، والتحالف مع كتلة االحرار، يك�سبه بع�س 
امل�سائــل، لكــن يخ�رصه م�سائــل اكــرب"، مبينا ان 
"االنتخابات املقبلة اذا اجريت ب�سكل نزيه وحتت 
رقابــة دوليــة، فمــن ال�سعــب ان حت�ســل الكتــل 
املوجودة على ا�سوات كبرية جدا، لكن قد حت�سل 

على ن�سيب يف العملية ال�سيا�سية املقبلة".

تتمة صفحة 1


