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على  ال�سيا�سية  الكتل  بيين  اليي�ييراع  حجم  ات�سع 
املنا�سب ال�سيادية يف الدولة حتى و�سل اىل منا�سب 
ت�سعى  اذ   ، املحافظات  جمال�س  وروؤ�ساء  املحافظن 
الكتل التي مل حت�سل على حقائب وزارية يف احلكومة 
احلكومات  يف  املنا�سب  على  اال�ستحواذ  اىل  اجلديدة 
املحلية بعد فوز عدد من املحافظن وروؤ�ساء املجال�س 

املحلية باالنتخابات الربملانية االخرية.
احلكمة  تيار  اتفاق بن  �سيا�سية عن  وك�سفت م�سادر 
و�سائرون على تقا�سم املنا�سب يف املحافظات، بينما 
حمافظ  من�سب  على  للح�سول  الن�ر  ائتالف  ي�سعى 
لكتلة  التابع  احلايل  باملحافظ  االطاحة  بعد  النجف 

دولة القانون لوؤي اليا�ري.
�سائرون  من  كلتي  لي"اجلورنال"،ان  امل�سادر  وقالت 
واحلكمة اتفقا على منح ائتالف احلكيم ح�سة حمافظ 
الذي  بينهما  التحالف  جنح  ان  بعد  ،وذلييك  الب�رة 
حممد  احلكمة  مر�سح  فوز  يف  مرحلي،  بانه  يو�سف 
متكن  فيما  وا�سط،  حمافظ  ملن�سب  املياحي  جميل 
ال�سدريون من ا�ستعادة من�سب حمافظ بغداد باختيار 
فا�سل ال�سويلي رغم الت�سكيك بقانونية جل�سة انتخابه.
�سائرون احلكمة، )غري  �سيا�سية يف حراك  وترى قوى 
مفهوم(، ويقرتب من منطق اال�ستحواذ، وجتاوزا على 
تفاهمات،  تقت�سي  التي  ال�سيعية  ال�سيعية  االتفاقات 

حتى على م�ستوى احلقائب الوزارية.
ميرران  التحالفن،  كال  بان  ذاتها  امل�سادر  واأفييادت 
القانوين  للن�ساب  ال�سوري  االحقاق  عرب  خطتهما 
عن  واحد،  زائد  بالن�سف  املحافظات  جمال�س  داخل 
مثل  بهما  بااللتحاق  االأخييرى  االأطييراف  اغييراء  طريق 
ي�سعى  الن�ر  ائتالف  ان  اىل  م�سرية  الف�سيلة،  حزب 
مبحافظ  االطاحة  اىل  املذكورة  الكتل  مع  بالتن�سيق 
وابرز  املن�سب  على  للح�سول  اليا�ري  لوؤي  النجف 
من  االتفاقات  هذه  وتاتي  الزريف.  عدنان  املر�سحن 

اجل تعوي�س كل من احلكمة والن�ر لعدم ح�سولهما 
من  كل  والق�ساء  اجلديدة  احلكومة  يف  متثيل  على 
ائتالف دولة القانون وبدر من املنا�سب يف احلكومات 

املحلية باملحافظات، بح�سب تلك امل�سادر.
من  العيداين،  ا�سعد  الب�رة  حمافظ  حذر  جهته،  من 
ا�سعال  وجود موؤامرة من خارج املحافظة تهدف اىل 
الفتنة فيها، م�سددا على اأن الب�رة �ستبقى ع�سية على 

من يريد االطاحة بها.
“حمافظة  اإن  �سحفي،  ت�ريح  يف  العيداين  وقييال 
املحافظة  خييارج  من  مييوؤامييرة  اىل  تتعر�س  الب�رة 
متهما  جمددا”،  فيها  الفتنة  وا�سعال  بها  لالطاحة 
تلك  وراء  بالوقوف  املحافظة  خارج  من  “�سخ�سيات 

املوؤامرة”.
واأ�ساف العيداين، اأن “الفا�سدين عاثوا بالب�رة ف�سادا 
ويحاولون االن العودة مرة اأخرى ولكن الب�رين هم 

من �سيت�سدون لهم”.
جمل�س  اأع�ساء  “بع�س  اأن  اإىل  الب�رة  حمافظ  ولفت 
ا�ستطاعوا  املتظاهرين  اإىل  باالإ�سافة  املحافظة 
الوقوف بوجه الفا�سدين”، م�سددا على ان “املحافظة 

�ستبقى ع�سية على من يريد البعث بها.
اخلزعلي  فالح  الب�رة  حمافظة  عن  النائب  وكييان 
احلكمة  بن  عقد  اتفاق  عن  �سابق  وقت  يف  ك�سف  قد 
بغداد  يف  املحافظن  منا�سب  لتقا�سم  و�سائرون 

وال�رة.
حتالف  عن  املر�سح  انتخب  بغداد  جمل�س  ان  يذكر 
لبغداد  جييديييدا  حمافظا  ال�سويلي  فا�سل  �سائرون 
واملخت�سن  اخلييرباء  بع�س  �سكوك  اثييارت  جل�سة  يف 
عطوان  ال�سابق  املحافظ  لكون  انعقادها  بقانونية 
يف  االن  حتى  الد�ستوي  اليمن  يييوؤدي  مل  العطواين 

جمل�س النواب.
حراكا  ي�سهد  الب�رة  حمافظة  جمل�س  ان  اىل  ي�سار 
�سداد  علي  احلكمة  تيار  مر�سح  النتخاب  �سيا�سيا 

كمحافظ جديد للمحافظة

بغداد - اجلورنال: ك�سف النائب عن حتالف �سائرون، ق�سي اليا�ري عن وجود توجه برملاين 
لتغيري الهيئات امل�ستقلة والدرجات اخلا�سة التي ن�سب مدراءها بالوكالة، موؤكدا عدم ال�سماح 

با�ستمرار اإدارة تلك املنا�سب باالإ�سافة اإىل الوزارات ال�ساغرة بالوكالة.
اإدارةالهيئات  اإنهاء  ب�ساأن  توجه  لديه  النواب  جمل�س  اإن  �سحفي  حديث  يف  اليا�ري  وقال 

امل�ستقلة والدرجات اخلا�سة بالوكالة.
واأ�ساف اليا�ري، ان �سائرون لن ي�سمح با�ستمرار اإدارة تلك املنا�سب باالإ�سافة اإىل الوزارات 
ا�سماء  م�ستوى  على  تغيريات  �سي�سهدان  املقبلن  اليومن  ان  اإىل  م�سريا  بالوكالة،  ال�ساغرة 

مر�سحي لوزارات ال�ساغرة الذين مت رف�س متريرهم يف اجلل�سات ال�سابقة.

فالح  البناء  حتالف  يف  القيادي  اعلن 
ملن�سب  برت�سيحه  مت�سكه  الفيا�س 
وزارة الداخلية ،فيما اف�سح عن موقف 

عبد املهدي من تر�سيحه.
وا�ساف الفيا�س يف كلمة له باحتفالية 
حتالف البناء مبنا�سبة يوم الن�ر على 
داع�س، اأنه "من هذا املكان، اأوؤكد، واأنا 
اأحد املر�سحن يف كابينة رئي�س جمل�س 
الوزراء عادل عبد املهدي، باأن ال اهرب 

من اأية م�سوؤولية اُكلف بها.

وزييير  ملن�سب  "تر�سحي  ان  واو�ييسييح 
جمل�س  رئي�س  بيد  مرتوك  اأمر  الداخلية 
اليييوزراء عييادل عبد املييهييدي، وهييو من 
احلق  كامل  اأ�سع  انييا  يريده  ما  يقرر 
ولن  اتنازل  لن  لكني  املهدي،  عبد  بيد 

ان�سحب".
وتابع "ال اأمتنى اأن يخ�سع عبد املهدي 
اأخييرى،  جهة  اأييية  ل�سغط  وال  ل�سغطنا 
ومن موقع التم�سك باأية م�سوؤولية اأكلف 
اليوم"،  املوقف  هذا  اأعلنت  فاأين  بها، 
انكم  يل  قييال  املهدي  "عبد  اأن  مبينًا 

اهل للم�سوؤولية وهو من ر�سحني".

حممد  البناء  حتالف  عن  النائب  ك�سف 
الييبييلييداوي عيين و�ييسييول ميي�ييسييودة قييرار 
القانونية  اإىل  االأمريكية  القوات  �سحب 
النيابية من اجل �سياغته وطرحه على 
اإىل  تتجه  احلكومة  اأن  مبينا  الت�سويت، 
�سحب جميع القوات االأجنبية من العراق.
اإن  �سحفي  ت�ريح  يف  البلداوي  وقال 
االأمريكية  القوات  �سحب  قرار  “م�سودة 
من العراق هي االآن يف اللجنة القانونية 
قانوين  ب�سكل  ل�سياغتها  النيابية 

النواب  جمل�س  اأمام  للت�سويت  وطرحها 
قريبا"

االأمريكية  القوات  “وجود  اأن  واأ�ساف 
االأمنية  بامل�سالح  ي�ر  الييعييراق  يف 
للعراق ويهدد االأمن الوطني”، م�سريا اإىل 
ان “تنظيم داع�س االرهابي هو �سنيعة 

الواليات املتحدة االأمريكية".
“الربنامج  ان  الييبييلييداوي  واأو�يييسيييح 
القوات  �سحب  يت�سمن  اجلديد  احلكومي 
االأجنبية من العراق ويتوافق ب�سكل كبري 
مع توجهات الربملان يف اإنهاء التواجد 

االمريكي”. 

يعقد املركز االأمني الرباعي امل�سرتك يف بغداد موؤمتره 
متهيدا  الوحدة(،  يف  )القوة  �سعار  حتت  الرابع  ال�سنوي 
 ( املركز  دول  جيو�س  اأركييان  روؤ�ساء  بن  موؤمتر  لعقد 
العراق، رو�سيا، �سوريا، اإيران(. وبح�سب وثيقة اأ�سدرها 
عقدها  التي  واالجتماعات  اأن�سطته  ي�ستعر�س  املركز 
االأمني  والتن�سيق  اال�ستخباراتية  املعلومات  لتبادل 
تنظيم  م�سلحي  �سد  واحليييرب  االإرهييياب  مكافحة  يف 
وتفيد  و�سوريا.  العراق  من  كل  يف  االإرهابي  "داع�س" 
من  اإرهييابييي،  األييف   23 من  اأكيير  مبقتل  االإح�سائيات 

بينهم 430 قياديا. وياأتي انعقاد هذا االجتماع للمركز 
النت�سار  االأوىل  الذكرى  مع  بالتزامن  الرباعي  االأمني 
التنظيم  هذا  من  اأرا�سيه  وحترير  "داع�س"  على  العراق 
االإرهابي. ويف اأواخر العام 2015 اتفقت كل من رو�سيا 
الرباعي  املركز  تاأ�سي�س  على  و�سوريا  واإيران  والعراق 
اإطار  يف  املعلومات  وتبادل  التن�سيق  بهدف  بغداد  يف 
الرباعي  احلرب على االإرهاب. وياتي انعقاد االجتماع 
احلدود  على  امل�سبوق  غري  االمريكي  االنت�سار  �سل  يف 
ان  رفيعة  امنية  م�سادر  وت�سيف  �سوريا.  مع  العراقية 
وا�سنطن ترى ان االجتماع الرباعي يف بغداد يعزز من 
بعد  ال�سعبي  احل�سد  قوات  يف  املتمثل  العراقي  التواجد 

التفاهمات مع دم�سق قد ي�سمل االنت�سار داخل االرا�سي 
احل�سد  قوات  وتعزز  امريكا.   التريده  ما  وهذا  ال�سورية 
ال�سعبي انت�سارها على احلدود العراقية مع �سوريا ملنع 
طرتهم  الذين  االرهابي  داع�س  تنظيم  عنا�ر  ت�سل�سل 
القوات العراقية العام املا�سي وحترير جميع االرا�سي.  
يف  م�سلح  قا�سم  ال�سعبي  احل�سد  يف  القيادي  ويقول 
"اجلورنال  "رويرتز"،وترجمته  وكالة  نقلته  ت�ريح 
تنظيم  عنا�ر  خمابئ  حتديد  ت�ستطيع  قواته  نيوز"،ان 
داع�س االرهابي عرب احلدود يف �سوريا، مبينا ان قواته 
تراقب بحذر الطائرات احلربية االأمريكية التي حتلق يف 
�سماء املنطقة. وي�سيف م�سلح "االأمريكيون يتج�س�سون 

علينا". لكن ميكننا االحتفاظ باحلدود،متعهدا مبحاربة 
قوات  ولعب  املقد�سة.  واأ�رحته  العراق  يلم�س  من  كل 
احل�سد ال�سعبي دوراً هامًا يف حماربة داع�س االرهابي، 
مدينة  حول  موؤخراً  تراكمها  على  القوات  تلك  وركييزت 
االرهابي   داع�س  تنظيم  من  ا�سُتعيدت  التي   ، القائم 
لالإرهابين  معقل  اآخيير  وكانت   ،  2017 نوفمرب  يف 
اأبو �سيف   ، القادة  اأحد  العام املا�سي. وقال  العراق  يف 
على  االآن  ت�سيطر  ال�سعبي  احل�سد  قييوات  اإن   ، التميمي 
امتداد 240 كلم من احلدود يف املنطقة بدوره ي�سيف 
م�سلح "نحن م�ستعدون لتويل امل�سوؤولية االأمنية". "لقد 
من  م�ساعدة  اإىل  بحاجة  نكن  ومل  املناطق  هذه  حررنا 

االأمريكين.  واحتفظت القوات االأمريكية بقواعدها على 
الطريق املوؤدي اإىل القائم ، ويف �سوريا ، يدعم التحالف 
ي�سيطرون  الذين  االأكراد  يقودها  التي  القوات  االأمريكي 
داع�س  هجوم  ويقاتلون  الييفييرات  �ييرق  مناطق  على 
املتجدد بن احلن واالخر. وكما يدعم التحالف اجلي�س 
األقت  عندما  يونيو  يف  التوتر  وزاد  العراق.  يف  العراقي 
يف  املتحدة  الواليات  على  اللوم  ال�سعبي  احل�سد  قوات 
22 من مقاتليها يف غارة جوية بالقرب من  ا�ست�سهاد 
احلدود وهددت بالرد. وقال فيليب �سميث املحلل مبعهد 
احل�سد  قوات  تراكم  اإن  االأدنى  ال�رق  ل�سيا�سة  وا�سنطن 
الطرفان  اأراد  اإذا  حتى  �سدام  حدوث  بخطر  فعليًا  ينذر 

جتنبه. ويرى م�سلح اإن هناك 20 األف مقاتل مت ن�رهم 
اإىل مناطق  القائم  بالقرب من احلدود حتت قيادته من 
يف اجلنوب الغربي قرب االأردن واأن املزيد من التعزيزات 
جاهزة. ويقول التحالف االأمريكي اإنه يركز على هزمية 
تنظيم داع�س الذين يقدر املحللون عددهم باالآالف على 
املتحدث  ريييان  �سون  الكولونيل  وقييال  احلييدود.  طييول 
با�سم قوات التحالف "التحالف له عالقة متميزة بقوات 
الوثيق مع  بالتن�سيق  تتم  القرارات  العراقية وكل  االمن 
وقال    ، احل�سد  قوات  ي�سمل  ال  التن�سيق  لكن  �ركائنا، 
الواليات املتحدة لكنه ال  "اإن اجلي�س ين�سق مع  م�سلح 

يفهم التهديد الذي ي�سكله الوجود االأمريكي. 

اتفاق سياسي لتعويض الكتل المتضررة من التوزيع الوزاري بمناصب في المحافظات

مسودة قرار اخراج القوات االجنبية على طاولة البرلمان

التحالف الرباعي يجتمع في بغداد في ضل االنتشار االميركي على الحدود

توجه برلماني إلنهاء ملف إدارة الهيئات المستقلة بالوكالة

الفياض يعلن تمسكه بالترشيح لحقيبة الداخلة
بغداد - الجورنال

بغداد - الجورنال

بغداد – حسين فالح

جانب من رفع السيطرات في بغداد

بغداد – الجورنال 

بغداد - الجورنال

رئيس التحـــــــــــــــــرير

ALJOURNAL

 رقم االعتماد في نقابة الصحفيين العراقيين »1591«               

العراق يكشف عن مستقبل »اوبك« 
ويحدد موقفه من انسحاب قطر

دعاوى "منع المعارضة" تشيع في المحاكم لحلحلة ازمات الدور المستأجرة

المنتخب الوطني يكتفي 
بوديتين تحضيراً لكأس آسيا

صفحات منوعةيـومية سيــاسيــة اقتصادية مستقلة journaliraq.com8
Sun.16 Dec. 2018 issue no 529 االحد 16 كانون االول 2018 العدد

  رقم االيداع في دار الكتب والوثائق ببغداد 2128 لسنة 2015

A L J O U R N A L  N E W S P A P E R

بدون  امل�ستاأجرين ملنازل  املواطنن  الكثري من  يواجه 
"غ�سب"  املوؤجرين مدعن  قبل  من  دعاوى  اإيجار  عقد 
اغلبهم  كون  امل�سكالت  هذه  وتقع  للعقار،  امل�ستاأجرين 
بعقد  ذلييك  توثيق  دون  ال�سفهي  االتييفيياق  على  اعتمد 
وحيثياتها  الييدعيياوى  ولكرة  اإيييجييار(،  )عقد  حتريري 
حلل  املعار�سة"  "منع  دعيياوى  العراقي  الق�ساء  اوجد 
قا�سي  العالق  علي  القا�سي  وقييال  امل�سكالت.  هييذه 
القوانن  يف  يوجد  "ال  اإنييه  البياع  بييداءة  حمكمة  اأول 
اأنها  اإال  معار�سة(،  منع  )دعيياوى  م�سمى  والت�ريعات 

ترد يف التطبيق العملي.
وا�ساف العالق اأنه "لكرة ا�ستخدام هذه املفردة فاأنها 

التمييز  ينبغي   ، الق�سائي  التعامل  يف  �سائدة  اأ�سبحت 
من  هي  فاالأخرية   ، التعر�س  منع  دعييوى  وبن  بينها 
من   11 املييادة  يف  عليها  املن�سو�س  احليازة  دعيياوى 
حائز  قبل  من  تقام  وانها  املدنية  املرافعات  قانون 

العقار على من يتعر�س حليازته لذلك العقار.
واأ�سار القا�سي اإىل اأن "دعوى منع املعار�سة تقام من 
اإذا كانت تلك احليازة غري  العقار على حائز  قبل مالك 
اأبيح له  اأي احلائز لي�س مب�ستاأجر ولي�س من   ، م�روعة 

اإ�سغال العقار.
عليهم  تقام  الييعييقييارات  "م�ستاأجري  ان  اىل  وا�ييسييار   
العقار يف حن  اإيجار  الدعاوى الإخالئهم وفقا لقانون 
الأحكام  وفقا  العقارات  غ�سب  من  على  الدعاوى  تقام 
ين�س  الييذي  العراقي  املييدين  القانون  من   197 املييادة 

مع  ل�ساحبه  العقار  رد  عليه  العقار(  )غا�سب  اأن  على 
لي�س  وهو  العقار  ل�سغله  املييادي  )البدل  اأي  مثله  اجر 
املطالبة  عند  يقدر  املثل  "اجر  اأن  اإىل  م�سريا   ، اإيجارا( 
اأن  "يحدث  القا�سي  وتابع  خمت�سن.  خرباء  بوا�سطة 
العقار،  غ�سب  مدعيا  امل�ستاأجر  على  املوؤجر  ي�ستكي 
باأنه  الدعوى  للمدعى عليه يف  امل�ستاأجر دفوعه  فيقدم 
م�ستاأجر ولي�س غا�سبا . وحيث اأن عقد االإيجار يعد من 
بالبينة  اإال  اإثباتها  يجوز  ال  التي  القانونية  الت�رفات 
االإثبات  77 من قانون  للمادة  التحريرية املقيدة وفقا 
النافذ، ولعجزه عن اإثبات دفوعه كونه م�ستاأجرا متنحه 
املحكمة حق تكليف خ�سمه املدعي مالك العقار اليمن 
قانون  من   114-118 املادة  الأحكام  وفقا  احلا�سمة 
االإثبات. وي�سور القا�سي بع�س احلاالت حيث يقول "قد 

حتدث يف بع�س االأحيان اأن يربم يف الورقة عقد االإيجار 
مع امل�ستاأجر والذين ال ميثلون القدر االأكرب من ال�سهام 
)1+50( اأو االأكر من الن�سف فاأن ما اأ�ستقر عليه ق�ساء 
باقي  بحق  ي�ري  ال  العقد  ذلك  اأن  من  التمييز  حمكمة 
النفع  بن  الدائرة  العقود  من  االإيجار  عقد  الأن  الورثة 
وال�رر وبالتايل فاأن اأ�سحاب ال�رر االأكرب باإمكانهم 
وبكل  حقهم،  ميين  االيييجييار  عقد  نفاذ  بعدم  التم�سك 
من  �سنة   12 بعد  التخلية  حدد  القانون  فان  االأحييوال 
البيت من املوؤجر  اإخالء  الورثة  اأراد  اذا  وفاة امل�ستاأجر 
دعاوى  اإقامة  اأخرى يف  "هناك �سورة  وقال  ال�ساكن.  
اأحدهم  اذا كان  ال�ركاء  قبل  املعار�سة وذلك من  منع 
ولكنهم  الورثة  منزل  يف  ال�سكنى  ليطلب  وعاد  م�سافرا 
على  دعوى  اإقامة  ال�ركاء  اأحد  اأو  فباإمكانه  منعوه، 

ممانعتهم  بعدم  يطالب  العقار  �ساغلي  ال�ركاء  باقي 
احلكم  و�سدور  الدعوى  مو�سوع  العقار  باإ�سغال  له 
يوؤدي  ان  بعد  احلكم  وي�سدر  ال�ركاء.  معار�سة  مبنع 
خاليا  املدعي  معار�سة  مبنع  احلا�سمة  اليمن  املدعي 
من ال�سواغل ويكون القرار قابال لال�ستئناف والتمييز اإذا 
كانت املنفعة ال�سنوية اأكر من مليون دينار، واإذا كانت 
اقل من ذلك فيكون القرار مبنع املعار�سة قابال للتمييز 
اكد  جانبه،  من  فقط.  االحتادية  التمييز  املحكمة  امام 
القا�سي علي عبد الغفور قا�سي بداءة البياع اأن "املادة 
املعار�سة  دعاوى  تناولت  املدين  القانون  من   197
تناولت   161 املييادة  ان  اإىل  اإ�سافة  املغت�سب  للعقار 
اأحكام الغ�سب . ويفهم من منطوق املادة انها تطبق يف 
 197 املادة  اأما   ، ال�ركاء  بن  فيما  املقامة  الدعاوى 

فتقام من قبل املالك على الغري اأي لي�س ب�ريك". وبن 
واأحيانا  العقار  على  اأحيانا  ترد  الغ�سب  دعاوى   " اأن 
اأخرى على املنقول وفقا ملا تناوله امل�رع بحكم املواد 
النافذ وهذه  القانون املدين  192/193/194 ( من   (
ا�ستئنافا  للطعن  االإحكام خا�سعة  الدعاوى تكون فيها 
اأو متييزا ، فيما اإذا كانت قيمتها تزيد عن مليون دينار 
ت�ساوى  قيمته  اأو  دينار  مليون  اقل من  واإذا كان ملبلغ 
كذلك يكون الطعن باحلكم الق�سائي امام حمكمة التمييز 
وفقا لقانون املرافعات املدنية النافذ. وتابع " مبوجب 
املادة 82 من قانون االإثبات ميكن للمحكمة اأن ترجح 
البينات وكون ال�سهادة تختلف من قانون االإثبات عنها 
الأنه   ، اجلزائية  املحاكمات  واأ�سول  املدين  القانون  يف 
ميكن اأن يكون ال�ساهد له �سلة باملدعي او املدعي عليه.


