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فيما ك�شفت م�شادر مطلعة عن ع�شيان مرتقب �شت�شهده عدد من 
ت�رسيبات  العقود،ت�شري  موظفي  له  يح�شد  واملحافظات  ال��وزارات 
ا�شحاب  تثبيت  ال��وزراء  ملجل�س  العامة  االمانة  رف�س  عن  اخرى 
العقود على املالك الدائم. وقالت امل�شادر يف حديث ل�"اجلورنال 
نيوز"، ان "هناك حمالت تن�شيقية نظمها عدد من ا�شحاب العقود 
وع�شيان  موحدة  بتظاهرات  اخلروج  على  للتح�شيد  الوزارات  بني 
االمانة  موافقة  عدم  على  احتجاجا  املحافظات  عموم  يف  مدين 
العامة ملجل�س الوزراء على تثبيتهم �شمن املالك احلكومي الدائم 
وتوفري درجات وظيفية لهم يف موازنة العام املقبل. وانطلقت االحد 
الكهرباء للمطالبة بتثبيتهم  امام وزارة  العقود  تظاهرة ال�شحاب 
على املالك الدائم ويقول احد موظفي العقود يف وزارة ال�شحة )ع . 
ك( ، ان "احلكومة تعهدت يف وقت �شابق بتثبيتنا على املالك الدائم 
العقود  تثبيت  بعدم  الوزراء  امانة جمل�س  بقرار  تفاجئنا  اننا  اال   ،
"ا�شبح م�شتقبلنا جمهول وم�شرينا  2019". وا�شاف  يف موازنة 
بات مرتبط مبزاجيات امل�شوؤولني ونحن ا�شحاب عوائل. اىل ذلك 
ك�شف النائب عن حتالف الفتح عدي عواد عن رف�س امانة جمل�س 
الوزراء تثبيت ا�شحاب العقود يف املوازنة، عادا القرار باملجحف 
بحق �رسيحة كبرية من ا�شحاب العقود واالجراء اليوميني. وطالب 
اع�شاء مبجل�س النواب ميثلون كتاًل خمتلفة ، بت�شكيل جلنة حتقيق 
منت�شبي  تثبيت  رف�س  الوزراء  ملجل�س  العامة  االمانة  قرار  ب�شان 
تواقيع  وثيقة حتمل  الدولة. وجاء يف  دوائر  العقود كموظفني يف 
عدد من النواب التي وجهت اىل رئي�س جمل�س النواب انه ” اإ�شتنادا 
تواقيع  لكم  تدرج  الداخلي  النظام  من   )  83  ،  82  ( املادتني  اإىل 
( ونرفق لكم طيا كتاب   50  ( النواب بعدد  اع�شاء جمل�س  ال�شادة 
اب   28 يف   )29800( املرقم  ال���وزراء  ملجل�س  العامة  االمانة 
اللجنة  خالل  من  انبثقت  التي  التو�شيات  رف�س  الذي   ،  2018
امل�شكلة باالأمر الديواين رقم )38( ل�شنة 2018 وتوجيهات جل�شة 
ع�رس  اخلام�شة  االعتيادية  اجلل�شة  يف  املاأخوذة  ال��وزراء  جمل�س 
املنعقدة بتاريخ 10 ني�شان 2018، راجني ت�شكيل جلنة حتقيقية 
لبيان ا�شباب عدم تعيني العقود واالجراء على الرغم من اإدراج ذلك 

يف املوازنات املالية ال�شابقة.

 بغداد - اجلورنال:طالب النائب عن كتلة التغيري الكرد�شتانية غالب حممد، اليوم االثنني، احلكومة بالغاء 
ال�رسيبة املفرو�شة على بطاقات التعبئة االلكرتونية للهاتف النقال. وقال حممد يف مومتر �شحفي عقده يف 
جمل�س النواب، انه ب�شبب تعر�س العراق م�شبقا الزمة مالية خانقة نتيجة االنخفا�س با�شعار النفط، فر�شت 
الهاتف  تعبئة  ال�رسائب  ان من بني  اىل  وا�شار  املواطن.  نتائجها  امر حتمل  ال�رسائب وهو  انواع  احلكومة 
النقال، الفتا اىل ان االيرادات اخلا�شة بهذه ال�رسيبة �شمن موازنة 2019 بلغت "858،000،000 مليون 
قوي،  اقت�شاد  بناء  يف  ال�شابقة  احلكومات  ف�شل  املواطن  حتّمل  احلكومة  ان  "يبدو  وا�شاف  عراقي.  دينار 

مت�شائال "ملاذا التقوم احلكومة با�شتيفاء ال�رسائب امل�شتحقة من �رسكات الهاتف"؟.

عن  والنائب  النيابية  النزاهة  جلنة  ع�شو  اكد 
حمافظة نينوى عبد الرحيم ال�شمري عزم اللجنة 
على فتح ملفات ف�شاد االجهزة االمنية واالدارية 
متكاملة  خطة  هناك  ان  مبينًا  املحافظة،  يف 

لفتح جميع ملفات الف�شاد.
جلنة  ان  �شحفي  ح��دي��ث  يف  ال�شمري  وق���ال 
متكاملة  خطة  و�شعت  ال��رمل��ان��ي��ة  ال��ن��زاه��ة 
الف�شاد  ملفات  كل  و�شتفتح  نينوى،  ملحافظة 

املق�رسة  واالداري��ة  االمنية  باجلهات  اخلا�شة 
يف  كبرية  التحديات  ان  وا�شاف  املحافظة.  يف 
جميع  مبحا�شبة  حم�شوم  امرها  ولكن  نينوى 
�شغري،  ام  كان  كبرياً  نينوى  بحق  املق�رسين 
و�شيتم  م��وج��ودة  امللفات  جميع  ان  خا�شة 
التخاذ  النيابية،  النزاهة  جلنة  ام��ام  طرحها 
ال�شمري،  واو�شح  بحقها.   الالزمة  االج��راءات 
احلالية  الوزارات  تراقب عمل  النزاهة  “جلنة  اأن 
وال�شابقة، و�شتعمل على احالة الكثري من امللفات 

اىل التحقيق �شواء يف املا�شي او احلا�رس".

غرفة  ت�شكيل  عن  رفيعة  امنية  م�شادر  ك�شفت 
�شوريا  وق���وات  ال��ع��راق  ب��ني  م�شرتكة  عمليات 
داع�س  تنظيم  مقرات  على  للهجوم  الدميقراطية 

االرهابي قرب احلدود العراقية.
ل�"اجلورنال  ح��دي��ث  يف  امل�����ش��ادر  وق���ال���ت 
نيوز"،اليوم االثنني، ان " قوات �شوريا الدميقراطية 
عمليات  غرفة  خالل  من  العراقي  اجلانب  ابلغت 
م�شرتكة بانها �شتبداأ بالهجوم على اوكار داع�س 

يف دير الزور".
العراق  م��ن  "ق�شد"طلبت  ق��وات   " ان  وا���ش��اف 
مقرات  ق�شف  ال��دويل  التحالف  مع  بالتن�شيق 
داع�س باملدفعية وتقدمي اال�شناد لها يف عمليتها 

املرتقبة".
من  املدعومة  الدميقراطية  �شوريا  قوات  وقالت 
بريا  هجوما  ا�شتاأنفت  اإنها  املتحدة  ال��والي��ات 
له  معقل  اآخ��ر  يف  االره��اب��ي  داع�س  تنظيم  �شد 
قرب احلدود مع العراق بعد تعليق الهجوم ال�شهر 

املا�شي يف اأعقاب ق�شف تركي ل�شمال �شوريا.
واأ�شافت القوات التي يقودها اأكراد اأنها ا�شتاأنفت 
عملياتها يف منطقة دير الزور ”نتيجة االت�شاالت 
وق��ادة  لقواتنا  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة  ب��ني  املكثفة 

التحالف .
 وقالت قوات �شوريا الدميقراطية يف بيان ”قواتنا 
)معركة  واإنهاء  با�شتكمال...  وملتزمة  م�شتمرة 

دحر االإرهاب( بالق�شاء على داع�س.
 13 على  مقتل  ال�شعبى  احل�شد  ق��وات  واأعلنت 

"داع�س" ب�رسبات �شاروخية  تنظيم  عن�رسا من 
ا�شتهدفت مواقع التنظيم داخل االأرا�شى ال�شورية.

العمليات فى احل�شد قا�شم م�شلح فى  وقال قائد 
ت�رسيح نقله املوقع الر�شمى للح�شد اإن "�شواريخ 
ال�شعبى حققت �رسبات دقيقة فى مناطق  احل�شد 
الفوقانى  الباغوز  و  و�شو�شة  وم��وزان  املرا�شدة 
وموقعا  ميدانيا  م�شت�شفى  م�شتهدفة  ال�شورية"، 

وخمباأ اأ�شلحة تابعة لداع�س
اأن  اأكدت  املوثوقة  "م�شادرنا  م�شلح:  واأ�شاف 
امل�شت�شفى  تدمري  عن  اأ�شفر  ال�شاروخى  الق�شف 

وقتل 13 اإرهابيا وجرح 7 اآخرين.  
بتاأمني  املهدي،   الوزراء  عادل عبد  رئي�س  وامر 
وزارة  وجه  كما  �شوريا،  مع  كامل  ب�شكل  احلدود 
اأمن املدن من اجلي�س، وعقد عبد  الداخلية بت�شلم 

والع�شكرية  االأمنية  بالقيادات  اجتماعا  املهدي 
اخلطط  عن  ل  مف�شّ عر�س  اإىل  خالله  من  ا�شتمع 
واأكد  ال�شورية.  العراقية  احلدود  وتاأمني  االأمنية، 
�شوريا  م��ع  االإره����اب  �شاحة  اأن  امل��ه��دي،  عبد 
حدودنا  تاأمني  وعلينا  للعدو  بالن�شبة  م�شرتكة 
اجلهود  »ا�شتمرار  اأهمية  على  و�شدد  كامل  ب�شكل 
اخلاليا  بتتبع  واال���ش��ت��م��رار  واحل���ذر  واحل��ي��ط��ة 
العراقي،  ال���وزراء  رئي�س  اأم��ر  كما  االإره��اب��ي��ة   
امللف  ال�شتالم  خطة  ب��اإع��داد  الداخلية،  وزارة 
االأمني داخل املدن من اجلي�س. وقال وكيل وزارة 
وجه  الوزراء  رئي�س  اإن  اخلزعلي،  عقيل  الداخلية 
الوزارة  اأداء  تطوير  »�رسورة  ب�  الوزارة  م�شوؤويل 
االأمني داخل املدن،  لت�شلم امللف  و�شياغة روؤية 

بح�شب االخت�شا�س.

يف الوقت الذي نفى فيه م�شدر مقرب من زعيم ائتالف 
رجح  للمعار�شة،  االجتاه  نيته  العبادي  حيدر  الن�رس 
تاأ�شي�س  يف  امل�شي  اإمكانية  االئتالف  يف  قياديون 
اإيجابية داخل قبة الرملان، وال �شيما  جبهة معار�شة 
�شيادي  موقع  اأي  على  يح�شل  مل  الن�رس  ائتالف  اأن 
اإن  �شحفية،  ت�رسيحات  يف  امل�شدر  وقال  وزاري.  اأو 
اأنه خلخلة  اأن يفهم على  "العبادي ال يفكر فيما ميكن 
مفهوم  اأن  �شيما  وال  ال�شيا�شي،  اأو  االأم��ن��ي  للو�شع 
املعار�شة يف العراق ال يزال يحمل مدلوالت �شلبية يف 

الغالب.
حلكومة  دعمه  البداية  منذ  اأعلن  "العبادي  اأن  واأو�شح 

ا�شتكمال  هو  اإمنا  جناحها  اأن  يرى  الأنه  املهدي؛  عبد 
من  ب��دءا  حكومته  حققتها  التي  النجاحات  ل�شل�شلة 
الن�رس على تنظيم داع�س وتوحيد البلد وتخطي االأزمة 

االقت�شادية".
واأو�شح امل�شدر، اأن "العبادي يعمل على تقوية ائتالف 
مع  والعرقية،  للطائفية  عابرا  م�رسوعا  بو�شفه  الن�رس 
التاأكيد على اتخاذ مواقف بناءة من احلكومة والعملية 

ال�شيا�شية باجتاه ت�شحيح امل�شار وجتاوز االأخطاء.
يف  امل�شي  اإمكانية  رجحوا  الن�رس  يف  قياديني  لكن   
الرملان،  قبة  داخل  اإيجابية  معار�شة  جبهة  تاأ�شي�س 
موقع  اأي  على  يح�شل  مل  الن�رس  ائتالف  اأن  �شيما  وال 
ندى  االئتالف،  عن  النائبة  وقالت  وزاري.  اأو  �شيادي 
يذهب  دائما  املعار�شة  "مفهوم  اإن  ج��ودت،  �شاكر 

باجتاه �شلبي، وهو اأمر غري �شحيح، بل هو داعم اأ�شا�شي 
لتوجهات احلكومة وجممل العملية ال�شيا�شية، وبالتايل 

فاإن التفكري فيه لي�س خطاأ مثلما يت�شور الكثريون.
الذي  الن�رس  ائتالف  اأن  الوا�شح  "من  اأن��ه  واأ�شافت 
42 مقعدا مت  ولديه  االنتخابات  الثالث يف  الفائز  يعد 
عر  االنتخابي  ا�شتحقاقه  �شعيد  على  متاما  تهمي�شه 
للنقاط،  طبقا  الوزارية  واحلقائب  امل�شوؤوليات  توزيع 
"منح االئتالف احلرية  اأن  وهو اأمر ال مرر له"، مبينة 
لرئي�س الوزراء الختيار الكابينة ال يعني جتاهل ائتالف 
اأن  عن  ف�شال  ال�شيا�شية،  العملية  يف  موقعه  وله  كبري 
الن�رس على داع�س  العبادي هو من حقق  زعيمه حيدر 
وهو من حفظ وحدة البالد، وكان ينبغي اأن يح�شل اإما 
على من�شب نائب رئي�س اجلمهورية اأو وزير اخلارجية، 

لكن مل يح�شل على �شيء.
ب�شكل  بعد  تقرر  مل  واإن  النيابية،  كتلتها  اأن  واأ�شافت 
اخل��ي��ارات  ك��ل  ف��اإن  املعار�شة،  اإىل  ال��ذه��اب  ر�شمي 

مفتوحة يف النهاية".

حاجة  عراقيون  واأكادمييون  �شيا�شيون  اأكد  ذلك،  اإىل 
لتقومي  الوحيد  اخليار  بو�شفها  املعار�شة؛  اإىل  العراق 
�شيا�شية  منظومة  بناء  على  واحل��ث  احلكومة  عمل 
اأحد  جديدة وفاعلة بعد ثالث دورات برملانية مل يفكر 
خاللها يف التوجه اإىل املعار�شة والعمل بكل قوة من 
هذا  ويف  ال�شلطة.  كعكة  من  ح�شة  على  احل�شول  اأجل 
ال�شميدعي  اإبراهيم  العراقي  ال�شيا�شي  يقول  ال�شياق، 
"املحا�ش�شة يف هذه احلكومة هي االأ�شواأ بعد عام  اإن 

2003، حيث و�شلنا اإىل املحا�ش�شة ال�شخ�شية ب�شبب 
كرثة ت�شظي املكونات واالأحزاب، وبالتايل فاإن خروج 
املعار�شة  اإىل  وذهابه  املعادلة  هذه  من  �شخ�س  اأي 
االإيجابية هو اأمر مهم". واأ�شاف اأن "العبادي يف حال 
اختار املعار�شة �شيكون عامل جناح اإيجابيا للحكومة 
�شخ�شية  اأنه  وبخا�شة  العبادي،  ميتلكها  مزايا  ب�شبب 
مل�شلحته  يعمل  ال  اأن��ه  اأي  باالأ�شا�س،  عدائية  غ��ري 
ال��وزراء  رئي�س  اإىل  اأق��رب  يجعله  ما  وهو  ال�شخ�شية؛ 

احلايل عادل عبد املهدي.
على  العبادي  ح�شول  "عدم  اأن  ال�شميدعي،  واأو�شح 
اأن  ميكن  املعار�شة  نحو  وتوجهه  احلكومة  يف  ح�شة 
يكون داعمًا بقوة لعبد املهدي؛ الأنه )العبادي( هو من 
منحه حرية االختيار دون اأن ي�شع �رسوطًا عليه، حيث 

اإنه يهمه جناح احلكومة الأنه امتداد ملا حققه هو من 
جناح.

املركز  م�شت�شار  ح�شني،  با�شل  اأكد  نف�شه،  ال�شياق  يف 
جناح  "خيار  اأن  اال�شرتاتيجية،  للدرا�شات  العراقي 
املعار�شة يف العراق يبقى م�شاألة ن�شبية، لكنه يف حال 
العبادي  مثل  �شخ�شية  وراءه  ويقف  منظما  عمال  كان 
اأتوقع له النجاح، وال �شيما اأنه ي�شتطيع اأن يحمي نف�شه 
من البط�س والتنكيل، ف�شاًل عن ذلك فاإن وراءه منظومة 
العملية  اأطراف  من  اأحد  "لي�س هناك  واأ�شاف  تدعمه.  
اأر�شية  لها  باتت  بينما  املعار�شة  جرب  ال�شيا�شية 
ال�شلطة  لف�شل  نتيجة  العراق  يف  اليوم  متاما  منا�شبة 
ونقمة النا�س وال�شارع على جممل ما هو موجود على 

�شعيد العملية ال�شيا�شية".

عصيان مرتقب يربك عمل وزارات الدولة بعد رفض تثبيت موظفي العقود

غرفة عمليات مشتركة بين العراق و"قسد"النهاء تواجد داعش قرب الحدود

القوى السياسية تتراجع عن خيار المعارضة البرلمانية 

مطالبات بالغاء ضريبة المبيعات على بطاقات تعبئة 
الهاتف النقال
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A L J O U R N A L  N E W S P A P E R

فاقمت اأزمة ال�شكن يف العقود االأخرية تق�شيم وبيع 
االأرا�شي الزراعية الداخلة �شمن الت�شميم االأ�شا�س 
هذه  اأن  متخ�ش�شون  ق�شاة  اأك��د  فيما  للمدينة، 
الظاهرة اأ�شهمت ب�شكل كبري يف انت�شار الع�شوائيات 
مقرتح  ال�شيادي  كاظم  النائب  وقدم  امل��دن.  يف 
قانون بيع وايجار الع�شوائيات اىل الرملان. وقال 
ال�شيادي يف موؤمتر �شحايف �شابق ان "ذلك جاء 
على  القانون  الدراج  نائبا   64 تواقيع  جمع  بعد 

جدول اعمال الرملان وعر�شه على النواب.

متخ�ش�شون  ق�شاة  �شخ�س  ذلك  اإىل  وباالإ�شافة 
اإىل "الق�شاء" ظهور م�شكالت ونزاعات عدة حتدث 
اغلبها بني البائع وامل�شرتي الأن القانون العراقي 
عمليات  بخالف  العقار  لبيع  حم��ددا  �شكال  ر�شم 

البيع التي جتري لهذه امل�شاحات الزراعية.
طريق  عن  اإال  قانونيا  االأرا�شي  بيع  يح�شل  وال 
وبا�شتيفائه  املخت�شة  العقاري  الت�شجيل  دائ��رة 
ال�شكل الذي ن�س عليه القانون طبقا لن�س املادة 
)508( من القانون املدين العراقي النافذ، بخالف 
اغلب هذه البيوعات التي تعقد على �شكل مكاتبات 
)البائع  الطرفني  التفاق  ا�شتنادا  خارجية  وعقود 

من  ويثبت  عرفيا  العقد  ين�شد  حيث  وامل�شرتي( 
قبل جهة خارجية غري حكومية ليكون اأ�شبه بعقود 
بيع ال�شيارات وغريها. وتعليقا على املو�شوع قال 
ا�شتئناف  القا�شي علي حميد العالق نائب رئي�س 
ل�شحيفة  البياع  حماكم  جممع  ورئي�س  الكرخ 
وال  �شكلية  عقود  هي  العقود  "هذه  ان  "الق�شاء" 
ا�شهم  او  عقار  ملكية  لنقل  �شحيحة  عقودا  تعتر 
وتعد باطلة من الناحية القانونية وال يرتتب عليها 

اي اثر قانوين للبيع.
االأخرية  االآونة  "املواطن يف  اأن  اىل  العالق  ولفت 
العقود ال يعتد بها توجه  وبعد تاأكده من ان هذه 

االإقرار  طلبات  ت�شمى  طلبات  ليقدم  املحاكم  اىل 
دعوى  برفع  العقد  او  ال�شند  مالك  ليقوم  بالبيع 
الزراعية  البائع ليقر ببيعه جزءا من االر�س  على 
او اأ�شهما حمددة منها". واأو�شح العالق اأن "هناك 
االق��رار  طلب  طريق  عن  اإم��ا  االإق��رار  لهذا  �شكلني 
طريق  عن  يكون  او  امل�شرتي،  من  املقدم  املبا�رس 
اإقامة دعوى متليك على البائع ليقر ببيعه �شمنا"، 
الفتا اإىل اأن "نتيجة هذه الدعوى الرد كونها تفتقر 
اىل ال�رسوط املذكورة يف القرار رقم )1426( ل�شنة 
1983 و�شكلية نقل ملكية العقار وفق القانون".

القانوين  "االأثر  ان  اال�شتئناف  رئي�س  نائب  واأكد 

�شحتها  فر�س  على  واملحررات  االإق��رارات  لهذه 
يتحدد ب�شمان االلتزام املايل بني الطرفني، ويتيح 
نقل  لعدم  ال�رساء  عن  والنكول  الرجوع  للم�شرتي 
على  احل��ال  واإع��ادة  اليه  املباعة  االأر���س  ملكية 
االقرار مبثابة  ال�رساء فقط، كون  ما هو عليه قبل 
بيعه  مبلغ معني عن  با�شتالم  البائع  اعرتاف من 

الأ�شهم حمددة من اأر�شه الزراعية".
واإن  اخلارجية  "املكاتبات  اأن  العالق  واأك��م��ل   
التي ال ميكن  �شدقت باالإقرار فهي من املحررات 
واالأحكام  املحررات  من  لي�شت  كونها  تنفيذها 
 )14( امل��ادة  احكام  اىل  ا�شتنادا  للتنفيذ  القابلة 

1980".  من  ل�شنة   )45( التنفيذ رقم  من قانون 
رئي�س  الغريري  جبار  حامت  القا�شي  قال  جانبه 
جممع حماكم الدورة اإىل "الق�شاء" انه "يف املدة 
هذا  اإقامة  العالقة  اأ�شحاب  بني  �شاع  االأخ��رية 
النوع من الدعاوى امام حماكم البداءة يف الدورة 
من   )145( امل��ادة  اج��ازت  حيث  بكرثة،  والبياع 
ان  �شند عادي  بيده  املدنية من  املرافعات  قانون 
يطلب من الق�شاء امل�شتعجل دعوة من ين�شب اليه 
هذا ال�شند لُيقر انه بخطه او باإم�شائه او بختمه او 
م�شتحق  غري  به  االلتزام  كان  واإن  اإبهامه،  ب�شمة 

االأداء".


