
الفائزين  النواب  م�صري  عن  الأح��د،  حرب،  طارق  القانوين  اخلبري  ك�صف 
القانونية. وقال  الناحية  الآن، من  الد�صتوري اىل  اليمني  يوؤدوا  الذين مل 
حرب ان "الد�صتور العراقي والنظام الداخلي للربملان مل يحدد مدة زمنية 
للنائب الفائز، لكي يوؤدي اليمني الد�صتوري بعد فوزه، فالتاأخري عن ذلك 
انه  القانوين  اخلبري  وبني  منه".  ذهبت  اأو  �صقطت  ع�صوية  عن  يعني  ل 
الفائز،  النائب  وحمافظة  قائمة  �صمن  الأكرب(  )اخلا�رس  للمر�صح  "ميكن 
تقدمي طلب اىل جمل�س النواب العراقي، لكي ي�صعد هو بدل عنه، ما دام مل 
يوؤد اليمني الد�صتوري وف�صل بقاءه من من�صبه كمحافظ اأو وزير، ويحق 
لرئا�صة جمل�س النواب، تبديل النائب الفائز، باملر�صح اخلا�رس الأكرب، كون 
عدد النواب مل يكتمل وعدد ا�صواته ناق�صة". ون�رست و�صائل اعالم، لئحة 
باأ�صماء جمموعة من املر�صحني الفائزين الذين مل يوؤدوا اليمني الد�صتوري 
تنفيذية.  منا�صب  منهم  البع�س  ل�صغل  الآن،  حتى  النواب  جمل�س  امام 
ممن  الفائزين  املر�صحني  فاأن  النواب  ملجل�س  الداخلي  النظام  وبح�صب 
ي�صغلون منا�صب يف ال�صلطة التنفيذية، ي�صمح لهم اداء اليمني الد�صتوري 
ملمار�صة العمل النيابي بعد انتهاء ولية احلكومة وعدم توليهم من�صبا 
تنفيذيا جديدا. و�صمت الالئحة كبار امل�صوؤولني، وبينهم وزراء وحمافظني 
كامل  نوري  الوزراء(،  )رئي�س  العبادي  كاظم  وهم: حيدر جواد  حاليني، 
حممد ح�صن املالكي )نائب رئي�س اجلمهورية(، اياد ها�صم ح�صني عالوي 
النفط(، عبد  )وزير  اللعيبي  رئي�س اجلمهورية(، جبار علي ح�صني  )نائب 
ال�صباب والريا�صة(، فالح  الر�صا باقر حممد عبطان )وزير  احل�صني عبد 
الفهدواي  حمادي  عبد  حممد  قا�صم  الزراعة(،  )وزير  خلف  زيدان  ح�صن 
الداخلية(،  )وزير  العرجي  ح�صني  جالل  حممد  قا�صم  الكهرباء(،  )وزير 
كاظم فنجان ح�صني �صيدان )وزير النقل(، حممد اقبال عمر حممود )وزير 
عبد  حممود  العمل(،  )وزير  ال�صوداين  حامت  �صبار  �صياع  حممد  الرتبية(، 
الر�صا طالل )حمافظ وا�صط(، عطوان �صيد ح�صن ثامر العطواين )حمافظ 
راكان  املثنى(،  الزيادي )حمافظ  �صلطان  �صكر  احل�صن  فالح عبد  بغداد(، 
�صعيد علي ر�صوان )حمافظ كركوك وكالة(، ا�صعد عبد المري عبد الغفار 

العيداين )حمافظ الب�رسة(.

ما مصير النواب الذين لم يؤدوا اليمين الى اآلن؟
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بغداد - الجورنال

النزاهة ترصد أضابير متحفظ عليها في قاصات بعض مديري التسجيل العقاري
الفتح: ندعم تشكيل الحكومة الجديدة 

ونراقبها

الحوار: نرفض مبدأ هات وخذ لالستحواذ على 
الوزارات االمنية والسيادية

تدريسي من جامعة ديالى يحصل على براءة 
اختراع

عادل  املكلف  الوزراء  رئي�س  بدعم  التزامه  الفتح  حتالف  اكد  اجلورنال:    - بغداد 
عبد املهدي يف ت�صكيل احلكومة اجلديدة ويف املرحلة املقبلة داخل جمل�س النواب.

وذكر القيادي يف الئتالف حممد الغبان ،ان " رئي�س الوزراء املكلف يحظى بدعم 
مر�صح  دعم  على  وال�صالح  البناء  بني  التفاق  وبالتايل   ، ال�صيا�صية  القوى  اغلب 
واحد هو خطوة مهمة لت�صكيل حكومة وطنية تخدم املواطن". وا�صاف ان " ت�صمية 
ال�صيا�صية  العملية  لر�صم  ال�صا�س  تكون  لن  لكنها  د�صتورية  خطوة  الكرب  الكتلة 
�صخ�صية  اختيار  على  التوافق  اقت�صت  العامة  امل�صلحة  لن   ، احلكومة  وت�صكيل 
فاعال  ورقيبا  للحكومة  داعما  �صيكون  الفتح  حتالف  ان"  مبينا   ، الوزراء"  رئي�س 
عليها داخل الربملان يف اقرار الت�رسيعات املهمة التي مت�س حياة املواطنني ب�صكل 
مبا�رس ". وكان جمل�س النواب انتخب بالغلبية منت�صف ال�صبوع املا�صي ، مر�صح 
املهدي  عبد  عادل  كلف  الذي   ، للجمهورية  رئي�صا  �صالح  برهم  الوطني  الحتاد 

بت�صكيل احلكومة اجلديدة. 

بغداد - اجلورنال: دعت جبهة احلوار الوطني، الحد، اىل منح رئي�س الوزراء حرية 
ابدت رف�صها ملبداأ  فيما  وال�صيادية،  المنية  للوزارات  امل�صتقلني  املهنيني  اختيار 
ت�صكيل  ال�صيا�صي حول  "يف ظل احلراك  انه  بيان،  "هات وخذ". وقالت اجلبهة يف 
احلكومة عادت اجلهات التي تتعامل وفق مبداأ املقاي�صة للن�صاط من جديد، فيما 
"اننا  مبينة  طمعها"،  من  واحلد  ملجابهتها  خال�صة  وطنية  ا�صوات  بقوة  ظهرت 
امام فر�صة تاأريخية لتدعيم مبادىء ال�صالح وابعاد الفا�صدين عن ادارة الدولة". 
والف�صائل على  الحزاب  الهادفة ل�صتحواذ  ال�صغوطات  "نرف�س  وا�صافت اجلبهة 
الوزارات المنية وال�صيادية"، داعية اىل "منح رئي�س الوزراء حرية اختيار املهنيني 
امل�صتقلني من ا�صحاب الكفاءة من اجل حتقيق المن الوطني وتعزيز ثقة املواطنني 
وانهاء  للدولة  املوؤ�ص�صي  البناء  ب�"اإ�صتكمال  اجلبهة  وطالبت  امل�صلحة".  بقواتهم 

بغداد - اجلورنال: اأعلنت جامعة دياىل، الحد، عن ح�صول تدري�صي من كلية الهند�صة 
على براءة اخرتاع عن ت�صميم رافعة ذكية حلمل املر�صى واملعاقني.

 وقالت اجلامعة يف بيان، اإن "التدري�صي يف ق�صم هند�صة القدرة واملكائن الكهربائية 
بكلية الهند�صة بجامعة دياىل املدر�س احمد ابراهيم جابر ح�صل على براءة اخرتاع 
حلمل  ذكية  لرافعة  اخرتاعه  عن  النوعية  وال�صيطرة  للتقيي�س  املركزي  اجلهاز  من 

املر�صى واملعاقني وذوي الحتياجات اخلا�صة".
"هذا امل�رسوع ي�صف التحكم الآيل يف ت�صميم وتنفيذ رافعة  اأن  واأ�صافت اجلامعة، 
ذكية حلمل ونقل املر�صى وذوي الحتياجات اخلا�صة الذي يوفر امل�صاعدة والرعاية 
عند نقل املري�س من مكان اىل مكان اآخر، والرافعة الذكية جمهزة باأجهزة اإ�صت�صعار 
متعددة قادرة على التفاعل مع م�صغل اجلهاز وبيئته وجمموعة من العجالت امل�صيطر 
عليها من قبل حمرك كهربائي من نوع خا�س وذات موا�صفات وكفاءة عالية وهي 
ت�صاعد يف احلد من الإ�صابات اأ�صفل الظهر التي حتدث عند النا�س الذين لديهم �صخ�س 

معاق او م�صاب يف املنزل ب�صبب حمله و نقله من مكان اىل اآخر".
املر�صى  ونقل  حتريك  على  القدرة  لها  الذكية  الرافعة  اختبار  "نتائج  اأن  وتابع، 

واملعاقني باأوزان ت�صل اىل اكرث من 150 كغم وب�رسعة خمتلفة".

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

بالضرورة عن رأي الصحيفة

واأو�صح املركز، اأن العتداء الإرهابي مت بوا�صطة �صيارة 
مفخخة نوع "كيا"، كانت مركونة يف حي نزال مبدينة 
الفلوجة، حيث اأ�صفر احلادث عن اإ�صابة منت�صبني اإثنني 

من ال�رسطة، و3 مدنيني.
من جانبها اأقرت ع�صو ائتالف الن�رس، جميلة العبيدي، 
املقبلة  احلكومة  ت�صكيل  ب�صاأن  ال�صيا�صي  احلراك  بتاأثري 

على الو�صع الأمني ب�صكل مبا�رس.
حكومة  كل  ت�صكيل  اق��رتاب  "مع  اإن��ه  العبيدي  وقالت 

نالحظ اأن هناك موجة من العنف ت�رسب البالد".
وبينت اأن "ذلك يعني اأن هناك قوى �صيا�صي ت�صغط على 
عرب  املنا�صب  على  ح�صولها  اأجل  من  القرار  اأ�صحاب 

ال�صارع".
ال�صيا�صي عندما تف�صل يف التفاق  "القوى  اأن  واأ�صافت 
فيما بينها تتجه اإىل ال�صارع لت�صفي ح�صاباتها، ليكون 

املواطن الب�صيط هو ال�صحية".
"اأين احلقيقة"    عن هذا املو�صوع يقول �صيف برنامج 
البلداوي:" اأن  الفقار  ذو  "�صبوتنيك"  رادي��و  اأث��ري  على 
اأمريكية  ق��وات  ت��واج��د  ت�صهد  تكريت  �صمال  مناطق 

هذه  وقامت  اليوم،  ولغاية   2017 عام  منت�صف  منذ 
القوات باإن�صاء قواعد ع�صكرية ثابتة بالقرب من منطقة 
ال�صتحواذ  اأجل  اأن هناك مفاو�صات من  ال�صينية، كما 
ملجاميع  ن�صاط  مع  ذلك  �صبايكر.  وتزامن  قاعدة  على 
ارهابية فردية ين�صب البع�س منها اإىل تنظيم "داع�س"، 
القوات  �صيطرة  حتت  زال��ت  ل  املناطق  تلك  ان��ه  علما 

العراقية."
ال�صيا�صية  القوى  بع�س  اأن  "هناك  البلداوي،  واأو�صح 
متار�س �صغوطا ع�صكرية من خالل زعزعة الأمن غايتها 
اجلديدة،  احلكومة  يف  املكا�صب  بع�س  على  احل�صول 

خ�صو�صا يف املناطق املحاذية لالأنبار ودياىل وجبال 
امل�صلحة،  وغالبا  املجاميع  فيها  تن�صط  حمرين  التي 
اإىل  اإ�صافة  اإرهابية،  تفجريات  املناطق  هذه  ت�صهد  ما 

عمليات ت�صفية ملن �صاهم يف حترير هذه املناطق."
 تابع البلداوي، "غالبا ما ترافق عملية ت�صكيل احلكومة 
انتخاب  فقبل  وقتل،  تفجريات  من  اإرهابية  عمليات 
بغداد  يف  تفجري  عمليات  جربت  اجلمهورية  رئي�س 
يف  الغتيال  عمليات  اإىل  اإ�صافة  املحافظات   وبع�س 
بغداد والب�رسة و�صالح الدين واملو�صل والأنبار، وهذا 
كله يدخل �صمن اإطار ال�صغوط ال�صيا�صية  للح�صول على 

فالعمليات  اجلديدة،  احلكومة  يف  وال��وزارات  املنا�صب 
انه  يبدو  لكن  اأكرث،  يتوقع  كان  بل  متوقعة،  الإرهابية 
على  ال�صيا�صيني  للح�صول  بني  النظر  وجهات  تقارب 
اأدى  ما  هو  اجلديدة  احلكومة  يف  وال��وزارات  املنا�صب 
اإذا  ما  حالة  الرهابية.  ويف  العمليات  من  اىل  التقليل 
اأن  املمكن  فمن  بينها،  فيما  ال�صيا�صية  الكتل  اختلفت 

ن�صهد ت�صعيد اأمنيا يف الأيام املقبلة."
ودان رئي�س جمل�س النواب حممد احللبو�صي، التفجريين 
الدين،  و���ص��الح  الن��ب��ار  حمافظتي  يف  وقعا  اللذين 
المني  اجلهد  تكثيف  ���رسورة  يوؤكد  ذل��ك  اأن  م��وؤك��داً 

وال�صتخباري.
التفجريات  “ندين  �صحفي  بيان  يف  احللبو�صي  وق��ال 
النبار  حمافظتي  يف  البرياء  ا�صتهدفت  التي  الغادرة 
الفلوجة  �صهدته  “ما  اأن  اىل  م�صربا  الدين”،  و�صالح 
المني  اجلهد  تكثيف  ���رسورة  يوؤكد  اليوم  وال�صينية 
والجهزة  املحلية  ال�رسطة  اعداد  وتعزيز  وال�صتخباري 

المنية يف تلك املحافظات”.
يف  الر�س  م�صك  اجراءات  “تعزيز  اىل  احللبو�صي  ودعا 
تلك  “ابناء  ب��اأن  ثقته  عن  معربًا  املحررة”،  املناطق 
الوراء  اىل  ال�صاعة  عقارب  بعودة  ي�صمحوا  لن  املناطق 
التي  والت�صحيات  حتققت  التي  بالنت�صارات  والتفريط 

قدمت لأجل تطهريها من رج�س داع�س الرهابي”.
اما نائب رئي�س الربملان ب�صري احلداد ، �صدد على �رسورة 
معاجلة الخطاء المنية التي ادت اىل حدوث التفجريات.
وقال احلداد يف بيان ، ”ن�صتنكر وب�صدة العمل الرهابي 
اجلبان الذي طال البرياء يف مدينه الفلوجة وال�صينية

معاجلة  ���رسورة  على  الوقت  نف�س  يف  موؤكدا   ،“ اليوم 
الخطاء التي اأدت اىل تكرار هذه العمال“.

المنية  ال��ق��وات  يق�صة  ”وجوب  على   ، البيان  واك��د 
التي حتاول  الإرهابية  الع�صابات  و�صدتها يف حماربة 
النيل من حلمة و�صمل العراقيني، وتهدف اىل اإعادة البلد 
”اليقظة  اىل  نف�س  الوقت  يف  داعيا  الظالمية“،  للفرتة 
يكون  ان  نف�س  ل  ت�صول  لكل من  الفر�صة  اعطاء   وعدم 

طرفا يف تخريب العراق“.
الدين  �صالح  حمافظة  يف  ال�صينية  مدينتي  اأن  يذكر 
ال�صبت،  اليوم  �صهدتا،  النبار  حمافظة  يف  والفلوجة 
انفجارين ا�صتهدفا مدنيني، ما ادى اىل �صقوط الع�رسات 

من املواطنني بني �صهيد وجريح.

ما عالقة العمليات اإلرهابية بملف تشكيل الحكومة العراقية
بغداد - متابعة

الوقاي�ة  دائرة  من  ا�صتق�صائي  فريٌق  اأو�صى 
تعمل  مركزية  بتاأليف جلنة  النزاهة  هياأة  يف 
يوَجد  التي  الأ���ص��اب��ري  مو�صوع  ح�صم  على 
املديرية  فروع  من  فرع  كل  يف  حتفٌظ  عليها 
ال�صوابط  وح�صب  العقاري  للت�صجيل  العامة 
قاعدة  وج���ود  ل��ع��دم  ال��ن��اف��ذة؛  والتعليمات 
اأو  باملالكني  يتعلق  فيما  مالئمة  بيانات 
الأنظمة  كون  الت�صجيل؛  موانع  اأو  احلجوزات 

امل�صتعملة قدمية جدا.
قام  ال��ذي  الفريق،  “ر�صد  ان��ه  بيان  وذك��ر 
العامة  امل��دي��ري��ة  اإىل  ميداني��ة  ب��زي��ارات 

للت�صجيل العقاري وبع�س فروعها يف حمافظة 
عليها  املتحفظ  الأ�صابري  بع�س  بغداد، وجود 
العقاري  الت�صجيل  مديري  بع�س  قا�صات  يف 
مديرية  يف  احل���ال  ه��و  ك��م��ا  وم��ع��اون��ي��ه��م، 
مبينا   ،”)2 )الر�صافة/1و  العقاري  الت�صجيل 
يف  ال��دق��ة  وع��دم  الأخ��ط��اء،  ح��الت  “تكرار 
ت�صجيل املعاملة وتدقيقها يف عدد الأ�صهم، اأو 
اإذ يقوم املوظفون بال�صطب  ا�صم مالك العقار، 
بدون  ال�صهم  اأو  بال�صم  احلا�صل  اخلطاأ  على 
مل  معامالت  ووجود  ت�صحيح،  معاملة  اإجراء 
اأع�صاء  اأن بع�س  اإىل  �صهور، لفتا  لعدة  تدقق 
الخت�صا�س  من  لي�صوا  التدقيقية  الهيئات 
انه  واأ�صاف،  التدقيقي”.  العمل  ميار�صوا  ومل 

ن�صخٌة  املر�صلة  تقريره،  يف  الفريق  “�صخ�س 
حتديد  ت��ع��ذر  ال��ع��دل،  وزي���ر  مكتب  اإىل  منه 
فقدان  حالة  يف  املق�رس  املوظف  م�صوؤولية 
اأو  املخالفات  بع�س  وج��ود  اأو  الإ���ص��ب��ارة 
�صعاف  بع�س  قبل  من  احلا�صلة  التجاوزات 
كان  منها  “البع�س  اأن  اإىل  لفتا  النفو�س”، 
التحفظ،  �صبب  كتابة  ب��دون  عليها  متحفظا 
�رسعة  يف  تاأخري  حالت  ح�صول  اإىل  اإ�صافة 
�صطر  ب�صبب  ال��ع��ق��اري��ة؛  امل��ع��ام��الت  اإجن���از 
مديريتني  اإىل  الكرخ  العقاري  الت�صجيل  دائرة 
وجود  اىل  ب��دوره  اأدى  ال��ذي  وثانية(  )اأوىل، 
بالأمالك  املتعلقة  العقارية  الأ�صابري  بع�س 
فقدان  وح��الت  املديريتني،  بني  و�ِصجالتها 

�ِصجالت واأ�صابري”.
عليا  مركزية  جلنة  “تاأليف  اىل  البيان،  ودعا 
لإعادة النظر مبو�صوع الأبنية املوؤجرة لدوائر 
الأ�صباب  على  والوقوف  العقاري،  الت�صجيل 
امل�صاريع  بع�س  يف  التلكوؤ  حلالت  احلقيقية 
اإىل  التي و�صلت  العدلية  اخلا�صة باملجمعات 
جمموع  وو�صل  البناء،  من  متقدمة  مراحل 
الإيجارات  بدلت  على  �رِسَفت  التي  املبالغ 
اأربعة  قرابة   2008-2017 من  ل��الأع��وام 
امل�صتحقة  الديون  بلغت  فيما  دينار،  مليارات 
عن بدلت اإيجارها لعامي )2016-2017( 
تلك  اأغ��ل��ب  اأن  علما  دي��ن��ار،  مليار  ب��ح��دود 

البنايات عبارٌة عن دور قدمية”ز

بغداد - الجورنال

شهد العراق ثالث تفجيرات 

أسفرت عن مقتل مواطن 

وإصابة 38 أخرين، وكشفت 

وزارة الصحة العراقية، أن 

الحصيلة النهائية لتفجير 

مصفى الصينية في مدينة 

تكريت بلغت قتياًل و32 

جريحا.

وذكرت الوزارة، أن االنفجار 

نتج عن إلقاء عبوة ناسفة 

على سيارة تقل عمال في 

مصفى الصينية.


