
�أوغ��ل��و،  معمار  ن��ي��ازي  �ل��ن��و�ب  جمل�س  مقرر  �أك��د 
�لأربعاء، �أنه لي�س من �صالحيات �لربملان �أن يبحث 
جمل�س  �أن  مبينا  �ل��ن��و�ب،  ع�صوية  ب�صحة  �لطعن 
�لق�صاء هو �صاحب �ل�صالحية �لقانونية و�لد�صتورية 

يف �لبت باملو�صوع.
وقال �أوغلو يف بيان �صحفي ،�إن "جمل�س �لق�صاء هو 
بالبحث  و�لد�صتورية  �لقانونية  �ل�صالحية  �صاحب 
�أن  مبينًا   ،" �ل��ن��و�ب  جمل�س  �أع�صاء  ع�صوية  يف 
"هناك نية لهيئة رئا�صة �لربملان لعر�س و�قع حال 
�خلا�صة  �لدعاوى  �صمن  جتري  �لتي  للمخاطبات 

بذلك ولي�س قر�ر�ت".
لهيئة  و�ردة  خماطبات  "هناك  �أن  �أوغلو  و�أ�صاف 
�صحة  �إع��ادة  يف  �لنظر  فقرة  �صدور  عند  �لرئا�صة 

ع�صوية �لنو�ب".
وجه  �جلبوري،  �صليم  �لنو�ب،  جمل�س  رئي�س  وكان 
�لقانونية  �للجنة  �ل��ربمل��ان،  جل�صات  �إح���دى  يف 
يت�صمن  �لنو�ب  على  توزيعه  يتم  تقرير  ب�صياغة 
على  عر�صها  لغر�س  عليها  �ملعرَت�س  �لأ�صماء  كل 
جدول �لأعمال، موؤكد�ً �لتز�م �ملجل�س بقر�ر �ملحكمة 
ع�صوية  ب�صحة  �لبت  �إمكانية  بخ�صو�س  �لحتادية 

�أي نائب من دون �لتقيد مبدة زمنية حمددة.
�لربعاء،  ُن�رشت،  وثيقة  �ظهرت  مت�صل  �صياق  ويف 
برفع  �ل��ن��و�ب  ملجل�س  �ل��ع��ر�ق��ي  �لق�صاء  مطالبة 
تقدم  �أن  بعد  ن�صيف،  عالية  �لنائبة  عن  �حل�صانة 
�لقوى،  �حتاد  يف  �ل�صيا�صي  �ملكتب  ع�صو  �لقيادي 

حيدر �ملال، بدعوى ق�صائية �صدها.
�لنائبة  بحق  �صكوى  قدم  "�ملال  �ن  �لوثيقة،  وبينت 
لقيامها  �لكرخ  حتقيق  حمكمة  �أمام  ن�صيف،  عالية 
فيه  تهاجم  �لع���الم،  و�صائل  على  بيان  باإ�صد�ر 

�مل�صتكي حيدر �ملال".
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بغداد_ متابعة   

عالية نصيف: حيدر المال جعل نفسه ناطقًا باسم القضاء مرتين الطاقة النيابية: على الجهات األمنية وضع خطط كفيلة 
بمنع حاالت تهريب االنفط

المؤتمر الوطني: مالحقة "الفاسدين" من قبل 
الحكومة سيحافظ على المال العام

المحكمة االتحادية: مراجعة عقود التراخيص 
بموجب الموازنة ال تكلف أعباء مالية

�لنو�ب  جمل�س  �لز�م  باأن  �لربعاء،  �لعليا،  �لحتادية  �ملحكمة  ق�صت  متابعة:  بغد�د_ 
للعام  �لعامة  �ملو�زنة  قانون  �صمن  �لرت�خي�س  عقود  مبر�جعة  �لحتادية  للحكومة 
�حلايل يقع �صمن �خت�صا�صاته �لت�رشيعية، مبينة �أن ذلك �لجر�ء ل يخلف �عباًء مالية.
بيان  يف  �ل�صاموك  �إيا�س  �لعليا  �لحتادية  للمحكمة  �لعالمي  �ملكتب  مدير  وقال 
�لتي  �لدعوى  يف  �لعليا  �لحتادية  �ملحكمة  نظرتها  �لتي  �لطعون  "�حد  �إن  �صحفي، 
 /48( �ملادة  ت�صل�صل  و�خذت  �لرت�خي�س  بعقود  تتعلق  كانت  �ملو�زنة  قانون  تخ�س 

�أوًل( من قانون �ملو�زنة".
و�أ�صاف �أن "تلك �ملادة �ألزمت �حلكومة �لحتادية ومن �صمنها وز�رة �لنفط مبر�جعة 

عقود جولت �لرت�خي�س �لنفطية �ذ� كان مبر�جعتها ما يحقق م�صلحة �لعر�ق".
جمل�س  �صالحيات  �صمن  جاء  �ملادة  هذه  و�صع  �أن  وجدت  "�ملحكمة  �أن  �إىل  و�أ�صار 
�لنو�ب �لت�رشيعية ول تعار�س فيها مع �حكام �ملادة )62/ ثانيًا( من �لد�صتور، ول 

تكلف �حلكومة �عباًء مالية خارج تخ�صي�صات �ملو�زنة �لعامة".

بغد�د_ متابعة: طالب ع�صو جلنة �لنفط و�لطاقة �لنيابية مازن �ملازين، �لربعاء، 
�رشكة نفط �لب�رشة و�جلهات �لأمنية بالقيام بدورها يف حماية �لأر��صي �لنفطية 

ومنع �إي حالت تهريب للم�صتقات �لنفطية.
و�أن  �لأمنية و�صع خطط مكثفة  "على �جلهات  �إن  وقال �ملازين يف بيان �صحفي، 
تكون موجودة ب�صكل م�صتمر ملنع �ي حالت تهريب للنفط"، متهما �جلهات �لأمنية 

ب� "�لتق�صري يف حماية �لأر��صي �لنفطية".
ودعا �ىل "�ل�رشب بيد من حديد  لكل من يحاول ��صتغالل ثرو�ت �لبالد بطرق غري 

قانونية"، على حد قوله.
ومتكنت قوة تابعة جلهاز �لأمن �لوطني يف �لب�رشة يف 2 �أيلول 2017 من �صبط 
�أنبوب ميتد مل�صافة 1500 مرت ت�صتخدمه مافيات ل�رشقة �لنفط �خلام من �لأنبوب 
�لرئي�صي للت�صدير يقع بني �لب�رشة وذي قار يف منطقة �لرميلة �صارع 40، يف حني 
تقوم حاليًا بالتحقيق وجمع �ملعلومات لكت�صاف �لع�صابات �لتي تقوم ب�رشقة نفط 

�لب�رشة.
�آب   31( يف  �صبطت  �لب�رشة،  حمافظة  يف  �لوطني  �لأم��ن  جهاز  من  قوة  وكانت 
2017(، موقعًا ي�صتخدمه �أ�صخا�س ل�رشقة �لنفط �خلام من خط خم�ص�س للت�صدير 
�لب�رشة ومي�صان، يف حني مت ت�صكيل فريق لتحديد هوية من  ميتد بني حمافظتي 

يقف ور�ء ذلك و�إلقاء �لقب�س عليهم.

بغد�د_ متابعة: دعا �لأمني �لعام للموؤمتر �لوطني �لعر�قي �آر��س حبيب، �لأربعاء، �لقوى 
�ل�صيا�صية �ىل �إعالن �لرب�ءة من "�لفا�صدين"، عاد�ً �ن �جر�ء�ت �حلكومة �حلالية ب�صاأن 

مالحقة �ملتورطني �صتوؤدي �إىل �حلفاظ على �ملال �لعام.
وقال حبيب، يف بيان �صحفي، �إَن على "جميع �لقوى �ل�صيا�صية �إعالن بر�ءتها من �أي 
فا�صد �أو متهم مبلفات ف�صاد �نتمى �إليها و�أن ترتك حرية متابعته لالأجهزة �ملعنية وهي 

�لنز�هة و�لق�صاء بالإ�صافة �إىل �ل�رشطة فيما يتعلق مبن يحاول �لهرب".
و�أ�صاف، �أنه "على �لرغم من �أن ت�صنيف �لعر�ق ليز�ل متدنيًا على �صعيد �لف�صاد �ملايل 
و�لإد�ري طبقًا للموؤ�رش�ت �لعاملية فاإن ما يتم �تخاذه �لآن من �إجر�ء�ت عقابية ر�دعة 

ومن مالحقات مدرو�صة يعد موؤ�رش� �إيجابيًا باجتاه �حلفاظ على �ملال �لعام".
و�أ�صار �إىل �إن "�لإجر�ء�ت �لتي تتخذها �حلكومة يف هذ� �خل�صو�س من �صاأنها �أن تعيد 
ثقة �ملو�طن باأجهزة �لدولة �لرقابية و�لتنفيذية وت�صاعف من م�صوؤولية �جلميع باجتاه 

بناء �ملوؤ�ص�صات على �أ�ص�س علمية �صليمة".

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

بالضرورة عن رأي الصحيفة

اأعلنت حكومة اقليم 
كرد�ستان برئا�سة م�سعود 
بارزاين )املنتهية واليته( 

اأنها �ستم�سي قدمًا يف 
اال�ستفتاء على الرغم من 

طلب الواليات املتحدة وعدد 
من الدول املجاورة تاأجيله، 
وانطلقت احلمالت الدعائية 

لال�ستفتاء املقرر اجراوؤه 
يف اخلام�س والع�سرين من 

ال�سهر اجلاري، لالنف�سال عن 
العراق واإعالن دولة كردية 

م�ستقلة، على الرغم من رف�س 
احلكومة العراقية والدعوات 

الدولية اىل تاأجيله.

تابعتها  تقارير  يف  مطلعة  م�صادر  وقالت   
)�جلورنال( �إن "�لقليم �صي�صمح ل�صكان �ملناطق 
�لد�صتور  م��ن   140 �مل���ادة  �صمن  �مل��ذك��ورة 
و�أ�صافت  �ل�صتفتاء".  يف  بالت�صويت  �لعر�قي 
�مل�صاركة  ملو�طنيها  �صيحق  �لتي  "�ملناطق  �أن 
و�حلمد�نية  وبرطلة  �صنجار  هي  �ل�صتفتاء  يف 
وو�ن��ة  وتلكيف  وخممور  و�صيخان  وخانقني 
و�لقو�س وجلولء  و�لعيا�صية وبع�صيقة  وربيعة 

وجبارة وطوز خرماتو وقره تبة وزّمار".
�ل�صتفتاء  �صناديق  و�صع  �صيتم  �نه  و�أو�صحت 
يف �ملناطق �خلا�صعة ل�صيطرة قو�ت �لبي�صمركة.
و�صف  يلدرمي  علي  بن  �لرتكي  �ل��وزر�ء  رئي�س 
�لثالثاء، عزم �لقليم �إجر�ء ��صتفتاء �لنف�صال، 
�عالن  بعد  �لول  هو  رد  يف  �ل��ف��ادح  باخلطاأ 

�حلملة �لدعائية لال�صتفتاء.
�أعلنت  تركيا  �أّن  ل��ه،  كلمة  يف  �و�صح  يلدرمي 
موقفها �لر�ف�س لال�صتفتاء منذ �لبد�ية، و�أّن هذ� 
�ملوقف مل يتغري، د�عيًا �إد�رة �لقليم �إىل �لعدول 

عن قر�ر �ل�صتفتاء.
�أزم��ات  تعاين  "�ملنطقة  قائاًل:  يلدرمي  وتابع 
م�صكلة  �صيولد  �ل�صتفتاء  �إج��ر�ء  و�إّن  عديدة، 
ولن  �ملنطقة  على  بالنفع  يعود  ول��ن  جديدة، 

ي�صاهم يف حل �أي �أزمة يف �ل�رشق �لأو�صط".
و�أق�����ّر م�����ص��در م��ن د�خ����ل �لحت����اد �ل��وط��ن��ي 
بوجود  ل�)�جلورنال(  ت�رشيح  يف  �لكرد�صتاين 
نو�ب  بني  �لروؤى  يف  و�ختالف  د�خلية  م�صاكل 
�لحتاد حول مو�صوع �ل�صتفتاء، قائال �ن "32 
�صخ�صية من د�خل �لحتاد �لوطني �لكرد�صتاين 
�حل��ايل،  �ل��وق��ت  يف  �ل�صتفتاء  �ج���ر�ء  ترف�س 
وتقف مع تاأجيله يف �لوقت �لر�هن". و��صافت 

كرد�صتان  "�قليم  �ن  دلري  �ل�صيخ  ريز�ن  �لنائبة 
يحتاج �ىل حلول لالو�صاع �لقت�صادية وتفعيل 
ملن�صب  �صخ�صية  وتر�صيح  �لقليم،  ب��رمل��ان 
�ل�صتفتاء  �ىل  �لتوجه  ثم  ومن  �لقليم  رئا�صة 

وبناء �لدولة �لكردية".
ك��رك��وك  حم��اف��ظ��ة  جمل�س  ت�����ص��وي��ت  وح���ول 
قالت  �ل�صتفتاء  يف  �ملحافظة  م�صاركة  على 
دلري يف ت�رشيح  �ل�صيخ  ريز�ن  �لكردية  �لنائبة 
�ن  �ملحافظة  جمل�س  "على  �ن  ل���)�جل��ورن��ال( 

ثم  ومن  لالقليم  �ملحافظة  �صم  على  ي�صوت 
"كيف  مت�صائلة  �ل�صتفتاء"،  يف  م�صاركتها 
لي�صت  وه��ي  �ل�صتفتاء  يف  حمافظة  ت�صارك 
�لعر�قية  �حلكومة  وترف�س  �لقليم".  �صمن  من 
د�صتور  مع  يتو�فق  ل  �إن��ه  وتقول  �ل�صتفتاء، 
ي�صب  ول   ،2005 عام  يف  �أق��ر  �ل��ذي  �لعر�ق، 
�قت�صادًيا  ول  �صيا�صًيا  �لأك���ر�د  م�صلحة  يف 
�لتغيري  حركة  عن  �لنائبة  وقالت  قومًيا.  ول 
�لكردية �صريين ر�صا يف ت�رشيح ل� )�جلورنال( 

ل  ثابت  �ل�صالمية  و�حلركة  كتلتها  موقف  �ن 
وتاأجيله  �ل�صتفتاء  ملوعد  �لر�ف�س  وهو  يتغري 
هو طريق �ل�صلم لالقليم و�لعر�ق". و��صافت �ن 
"�قليم كرد�صتان مير بو�صع �قت�صادي و�صيا�صي 
مربك، ويجب و�صع حلول لهذ� �مل�صاكل و�همها 
�ل�صتفتاء".  موعد  حتديد  قبل  �لقليم  رئا�صة 
�ل�صتفتاء  موعد  تاأجيل  يتم  �ن  ر�صا  وتوقعت 
خالل  بارز�ين  م�صعود  قبل  من  �خر  ��صعار  �ىل 
�ليام �ملقبلة نتيجة �ل�صغوط �لدولة و�ملحلية 

برملان  بتفعيل  ر�صا  وطالبت  يو�جهها".  �لتي 
�ل�صتفتاء  �جل  من  ولي�س  د�ئم  ب�صكل  �لقليم 
مع  و�لتفاو�س  بغد�د  مع  �حل��و�ر  و�د�م��ة  فقط، 
بني  �لعالقة  �مل�صاكل  حلل  �ملركزية  �حلكومة 

�لطرفني".
�ملتحدة  و�ل��ولي��ات  تركيا  م��ن  ك��ل  وترف�س 
و�لحتاد  و�إي��ر�ن  ورو�صيا  و�أملانيا  �لأمريكية 
�لأوروبي �إجر�ء �ل�صتفتاء، م�صددة على �رشورة 

�حلفاظ على وحدة �أر��صي �لعر�ق.
�لدميقر�طي  �حل��زب  ع��ن  �لنائبة  جهتها  م��ن 
�ل�صتعد�د  �ن  ل�)�جلورنال(  ��صو�ق �جلاف بينت 
حلدث 25 �يلول جار على قدم و�صاق، وبح�صور 

ممثلني من جميع �لكتل �ل�صيا�صية يف �لقيلم".
من  حق  �لقليم  "��صتفتاء  �ن  �جل��اف  وقالت 
وبينت  عام،  مئة  منذ  �مل�صلوبة  �لك��ر�د  حقوق 
�ن �لكرد و�ل�صيعة كانو� يعانون ظلمًا ��صتمر 35 
�صنة �ما �لن فان �لكر�د يعانون �لظلم وحدهم 
�صاأن  كرد�صتان  �قيلم  "��صتفتاء  �ن  و��صافت   ."
�ير�ن  �جلو�ر، وعلى  بدول  له  د�خلي ول عالقة 
وتركيا حل م�صاكلهما �لد�خلية ومن ثم �لتدخل 

يف �صوؤون �لقليم".
لها  �صيا�صية  عملية  "كل  �ن  و�و���ص��ح��ت 
عن  �لنف�صال  و��صتفتاء  وموؤيدون،  معار�صون 
�لعر�ق م�رشوع قائم على �لرغم من �ل�صغوطات، 
وثو�ره  �صهد�ئه  ثوب  �لكردي  �ل�صعب  و�صيختار 

و�خلروج للت�صويت على ��صتفتاء �لقليم".
 25 يف  �ل�صتفتاء  �إج��ر�ء  على  �لأك��ر�د  وي�رش 
�لثالث،  �لإقليم  حمافظات  يف  �جل��اري  �أيلول 
�إىل  �إ�صافة  و�ل�صليمانية،  ودهوك،  �أربيل،  وهي 
�أربيل وبغد�د، منها  مناطق متنازع عليها بني 
�لتي  كركوك  وحمافظة  دي��اىل،  مناطق  بع�س 

�صوت جمل�صها على م�صاركتها بال�صتفتاء.

سبع عشرة مدينة متنازع عليها تشترك في االستفتاء وسط ضغوطات محلية ودولية
حدث 25 أيلول يواجه ضغوطات

بغداد – خاص

 
عالية  �لقانون  دول��ة  �ئتالف  عن  �لنائبة  نا�صدت 
�لإج��ر�ء�ت  باتخاذ  �لأعلى  �لق�صاء  جمل�س  ن�صيف 
ويجعل  �لق�صاء  �صفة  ينتحل  من  كل  �صد  �لقانونية 
نف�صه ناطقا ر�صميا با�صمه، مبينة �أن �لنائب �ل�صابق 
للمرة  �لق�صاء  با�صم  ناطقًا  نف�صه  جعل  �ملال  حيدر 
�ىل  موجه  طلب  ب�صدور  �دعائه  خالل  من  �لثانية 
يف  ن�صيف  وقالت   . عني  �حل�صانة  برفع  �لربملان 
�أعلن  بيان �طلعت عليه »�جلورنال« �ن” حيدر �ملال 
للمرة �لثانية عرب و�صائل �لإعالم �صدور طلب موجه 
من �لق�صاء �ىل �لربملان برفع �حل�صانة عني بتهمة 
�ل�صب و�لت�صهري كما يّدعي، فقد �أعلن �ل�صيء ذ�ته يف 
موؤمتر �صحفي عقده يف 24 متوز �ملا�صي، و�إعالنه 
حم�س  كان  �صابقًا  �أعلنه  ما  �أن  يعني  )�أم�س(  �ليوم 

جرمية  وهذه  �لعر�قي،  �لق�صاء  با�صم  وتلفيق  كذب 
جعل  لأن��ه  �لوىل  مرتني،  �لقانون  عليها  يحا�صب 
مار�س  لأن��ه  و�لثانية  �لق�صاء،  با�صم  ناطقًا  نف�صه 

�لكذب با�صم �لق�صاء “.
بال�صتجو�بات  �ملال  عالقة  ما   ”: ن�صيف  وت�صاءلت 
وبالدور �لرقابي �لذي مياَر�س يف جمل�س �لنو�ب وما 
�لدو�فع ور�ء حماولته �صحب �لتو�قيع و�ل�صم�رشة مع 
بع�س �صعاف �لنفو�س؟ ” ، مبينة :” �ن هناك جلنة 
وقد  �ل�صدد  بهذ�  �لنو�ب  جمل�س  يف  �ُصكلت  حتقيقية 
�أدليت باإفادتي �صد ممار�صات �ملال، كما قدم �لنو�ب 
�ملال  �أن  و�أك��دو�  �لتحقيقية  �للجنة  �أم��ام  �إفاد�تهم 
�أجل �صحب تو�قيعهم و�ل�صغط عليهم  �ت�صل بهم من 
قدمت  كما  �لنو�ب،  ملجل�س  �لرقابي  �ل��دور  لإعاقة 
ز�ً بتو�قيع �لنو�ب  طلبا �ىل رئي�س جمل�س �لنو�ب معزَّ
مبنع دخول �ملال �ىل كافيرتيا �ملجل�س “. وبينت :” 

لقد �أقمت على �ملال 6 دعاوى ق�صائية �أمام حمكمة 
�لنو�ب  �لرقابي ملجل�س  �لدور  �لكر�دة لإعاقته  بد�ءة 
��صتجو�ب وزير  �لأول  ��صتجو�بني،  �إعاقة  وحماولته 
��صتناد�ً �ىل  �لزر�عة  ��صتجو�ب وزير  �لتجارة و�لثاين 
ما بينته �لنائبة زينب �لطائي عندما �أعلنت من خالل 
موؤمتر �صحفي قيام �ملال ب�صحب �لتو�قيع وحماولته 
�لعد�لة  ميز�ن  �ن   ”: وتابعت   .“ �ل�صتجو�ب  �صحب 
وحكمة �لقا�صي ت�صتوجب تبليغي بالدعوى ومعرفة 
متار�س  �لتي  �ل�صعب  ممثلة  بني  �ل�صببية  �لعالقة 
يقول  كما  هو  فهل  عادي،  ومو�طن  �لرقابي  دورها 
�ملثل )�بن عم �خلياط �لذي خيط بدلة �لعري�س؟ ( فما 
رفع  ليطلب  �ل�صخ�س  هذ�  ميتلكها  �لتي  �ل�صفة  هي 
�لرقابي  بالدور  تتعلق  ق�صية  ب�صبب  عني  �حل�صانة 
 .“ �لعر�قي  لل�صعب  �لإجابة  نرتك  �لنو�ب؟  ملجل�س 
رئي�س  بدور  فيه  �أ�صيد  �لذي  �لوقت  يف   ”: و�أ�صافت 

�لف�صاد  مو�جهة  يف  �جلبوري  �صليم  �لنو�ب  جمل�س 
�لتي  �لكثرية  �ل�صتجو�بات  خالل  من  و�لفا�صدين 
�أود �لتاأكيد  جرت يف �ملجل�س خالل �لدورة �حلالية، 
�لناعقني و�أ�صاليبهم �ملري�صة لن توقفنا  �أ�صو�ت  �أن 
كافة،  �ل��وز�ر�ت  يف  و�ملف�صدين  �لف�صاد  مو�جهة  عن 
�قتالع  نحو  يتوجه  �ليوم  �لبلد  يف  �لعام  فالو�صع 
�لف�صاد من جذورها، وكلنا ن�صمع ونرى ما  مافيات 

يح�صل من �لقب�س على �لفا�صدين ومالحقتهم “.
باأن  �لفا�صدين  مع  ناعق  كل  �ُب�رش  كما   ”: و�أ�صافت 
�جلل�صة �لقادمة �صت�صهد �إعادة �لت�صويت بالقناعة �و 
عدم �لقناعة باأجوبة وزير �لتجارة وكالة، ولن نرتك 
�لعام  �أية فر�صة لأي فا�صد ومنظومته ل�رشقة �ملال 
�أو �لتالعب بقوت �ل�صعب �لعر�قي من خالل �لإخفاق 
يف تاأمني مفرد�ت �لبطاقة �لتموينية �أو �إدخال �صموم 

لل�صعب �لعر�قي، وهذ� ما بينته خالل �ل�صتجو�ب “.
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