
التوا�صل  م��واق��ع  على  نا�صطون  ر���ص��د   
مل  الذين  املر�صحني  من  ع��دد  االجتماعي 
خالل  انتخابي  �صوت  اي  على  يح�صلوا 

انتخابات 2018 الربملانية.
"18 مر�صحا مل يحل�صوا على   وذك��روا  ان 
اأي �صوت انتخابي واحد مبا فيه ت�صويتهم 
النتيجة  ان  ذل��ك  يعني  فيما  الأنف�صهم، 
ان  مبينني  )�صفر("،  هي  ح�صدوها  التي 
حمافظات   6 على  ت��وزع��وا  "املر�صحني 
وهي بابل، االنبار، بغداد، دياىل، نينوى و 
من  املر�صحني   5" ان  وا�صافوا  كربالء".   
وهم،  احل��ظ  يحالفهم  مل  االن��ب��ار  حمافظة 
مبارك  ح��م��ادي،  ابراهيم  نا�رص  اينا�س 
الغفار  عبد  �صكرية  ف��رح��ان،  ح��اج  احمد 
عبد،  جا�صم  اهلل  عبد  هاين  حممد،  ا�صماعيل 
اىل  وا�صاروا  زيدان".   عايد  خميلف  واحمد 
االول   3 هم  بابل  حمافظة  "مر�صحني  ان 
حمدية رزاق جبري، الثاين عمران جا�صم علي 
الفتني  حممود"،  كمال  و�صام  هو  واالخ��ري 
رقية  هم  االربعة  بغداد  "مر�صحني  ان  اىل 
االم��ري،  عبد  علي  ا�صعد  عبداحلميد،  جميد 
ح��ردان  عبد  حممد  كرميري،  �صباح  رفعت 
جاءت  فقد  دي��اىل  "اما  وتابعوا  جراح".  
بخا�رص واحد وهي طيبة خليل احمد جميد، 
يف حني املثنى جاءت بخا�رصين اثنني وهم 
ا�صيا علوان عجيل، وو�صام م�صعد دريول، اما 
اخلا�رصين يف كربالء ونينوى هم نباأ فريد 

�صيهود وحافظ عبد احلافظ طاهر".
امل�صتقلة  ال��ع��ل��ي��ا  امل��ف��و���ص��ي��ة  واأع��ل��ن��ت 
اأي��ار  م��ن  ع�رص  التا�صع  يف  لالنتخابات 
لالنتخابات  النهايئة  النتائج  اجل���اري 
الت�رصيعية والتي اأظهرت خ�صارة العديد من 
بدورته  النواب  جمل�س  يف  البارزين  النواب 
طبقة  ف��وز  النتائج  اأف���رزت  كما  احلالية، 
نيابية جديدة مل ت�صهدها ال�صاحة ال�صيا�صية 

يف املدة املا�صية.

ناشطون يرصدون 18 مرشحا كانت نتيجتهم "صفر" باالنتخابات
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بغداد_الجورنال

الحدباء تعانق رمضان بطعم موصلي بعد فراق لسنوات مجلس بغداد يناقش تسعيرة االمبير ويتوعد 
اصحاب المولدات بغرامات

عشرات المصابين بسرطان الدم مهددين بفقدان 
حياتهم ويعتزمون تنظيم اعتصامات

ارتفاع اعداد اإلجازات الممنوحة ألصحاب مطاعم 
العاصمة في رمضان إلى ثالثة أضعاف

بغداد_اجلورنال:  ناق�س جمل�س حمافظة بغداد، مو�صوع الت�صعرية املوحدة لالمبري 
من  كل  على  مالية  غرامات  فر�س  موؤكداً  العا�صمة،  مبناطق  باملولدات  اخلا�صة 
االزيرجاوي  بالت�صعرية املحددة من قبله. وقالت ع�صو املجل�س ج�صومة  يلتزم  ال 
با�صحاب  اخلا�صة  االمبري  ت�صعرية  مو�صوع  يناق�س  بغداد  حمافظة  “جمل�س  ان 
املولدات فيالعا�صمة”، مبينة اأن “ت�صعرية االمبري يف املولدات احلكومية �صتكون 
اقل مما �صيتم ت�صعريه على ا�صحاب املولدات االهلية، حيث يح�صل �صاحب املولدة 
احلكومية على ح�صة وقودية وتكون املولدة تابعة ملجل�س املحافظة على عك�س 
الت�صعرية  مو�صوع  مناق�صة  يف  تاأخر  “املجل�س  اأن  واأ�صافت  االهلية”.  املولدات 
�صتكون  حيث  اخل�صخ�صة،  لنظام  تخ�صع  بغداد  مناطق  من  الكثري  هناك  الن 
ومناق�صة  درا�صة  اىل  ذلك  يحتاج  حيث  املا�صي،  العام  خطة  عن  خمتلفة  اخلطة 
واكدت  الكهرباء”.  على  وتوؤمن ح�صوله  البغدادي  املواطن  تخدم  ب�صيغة  للخروج 
اأن “املجل�س �صيفر�س عقوبات وغرامات مالية على ا�صحاب املولدات املخالفني 
قبل  من  ال�صكاوى  تقدمي  بعد  قبله،  من  املفرو�صة  والت�صعرية  املجل�س  ل�صوابط 

املواطنني”.

بغداد_اجلورنال: اأعلن رئي�س جمعية اللوكيميا يف العراق حممد كاظم جعفر، 
الدم مهددين بفقدان  الع�رصات من امل�صابني مبر�س �رصطان  اأن  االأربعاء، 
تظاهرات  بتنظيم  مهددا  عالجهم،  من  الثالث  اخلط  توفري  لعدم  حياتهم 

واعت�صامات �صعبية لل�صغط على اجلهات من اجل اال�صتجابة ملطالبهم.
 وقال جعفر يف ت�رصيح  �صحفي اإن “احلكومة وفرت اخلط االأول من عالج 
مر�صى �رصطان الدم )اللوكيميا( وامل�صمى ب�)عالج الكلفك( ومل توفر اخلط 
“هناك  اأن  واأ�صاف  املر�صى”.  انتكا�صة  حلاالت  املنقذ  يعترب  كونه  الثاين 
البالد”،  اإىل عالج ثالث غري متوفر حاليا يف  ٢٥٠ من امل�صابني بحاجة 
بفقد  ومهددين  اخرى  بعد  �صاعة  ال�صحية  ت�صوء حالتهم  “هوؤالء  اأن  موؤكدا 
قرروا  وعوائلهم  “املر�صى  اأن  اإىل  جعفر  وا�صار  حلظة”.  اية  يف  حياتهم 
اعت�صامات”،  �صتعقبها  اال�صتجابة  عدم  حال  ويف  رم�صان  عقب  التظاهر 
عمر  انتهاء  حال  يف  بها  واملماطلة  مطالبهم  “ت�صويف  من  خ�صيته  مبديا 

احلكومة وحتويلها اىل ت�رصيف اعمال”. 

بغداد_اجلورنال: اأعلن نائب حمافظ  بغداد جا�صم موحان البخاتي، االأربعاء، 
عن منح 400 اجازة ر�صمية ال�صحاب املطاعم خالل �صهر رم�صان، اي ما 

يعادل ثالثة ا�صعاف ما منحته خالل العام املا�صي.
وقال البخاتي يف ت�رصيح �صحايف اإن “حمافظة بغداد منحت بالتن�صيق مع 

جمل�صها اكرث من 400  اجازة الفتتاح املطاعم خالل رم�صان املبارك”.
واأ�صاف البخاتي، اأن “االجازات متنح وفقا للتعليمات النافذة التي تن�س 
لل�صائمني،  ابواب املطاعم ونوافذه مراعاة  بي�صاء على  اغطية  على و�صع 
ف�صال عن منح االجازة للمطعم مب�صافة بعيدة عن اقرانه كي ال يكون مربرا 
لالفطار، عالوة على عدم الرتويج للماأكوالت واالجهار يف االفطار احرتاما 

لل�صهر الف�صيل”.
واو�صح، اأن “خطة املحافظة تاأتي ان�صجاما مع توجهات احلكومة لتعظيم 
املوارد املالية، اذ مت ا�صتيفاء مبالغ مالية من ا�صحاب املطاعم وفقا للجنة 
خمت�صة مرتبطة مبحافظ بغداد، اعتمادا على معيار املوقع والزبائن وحجم 

البناية لكل مطعم”.

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

بالضرورة عن رأي الصحيفة

اأكد قحطان اجلبوري، 
الناطق الر�سمي با�سم 

حتالف »�سائرون« الذي 
يرعاه زعيم التيار ال�سدري 

مقتدى ال�سدر، اأنه »رغم 
كثافة اللقاءات احلالية 

بني القادة ال�سيا�سيني يف 
البالد حاليًا فاإنها ال تكاد 
تخرج عن كونها لقاءات 

بروتوكولية الأغرا�س ج�س 
النب�س«، بينما حّذر ح�سني 

دروي�س العاديل،

»الن�رص«  ائتالف  با�صم  الر�صمي  الناطق   
العبادي،  حيدر  الوزراء  رئي�س  يتزعمه  الذي 
يعني  مما  الطائفية  اال�صطفافات  عودة  من 
اإن  العودة اإىل املربع االأول.  وقال اجلبوري 

»حتالف )�صائرون( لي�صت لديه خطوط حمراء 
على �صعيد التحالفات مع اأي جهة �صيا�صية 
الذي  بالربنامج  االلتزام  �رصيطة  البالد  يف 
نوؤمن به والذي طرحناه منذ البداية وخ�صنا 
التحالف  واأ�صبحنا  اأ�صا�صه  االنتخابات على 

الفائز باملرتبة االأوىل«.

هو  اإلينا  بالن�صبة  »الربنامج  اأن  وي�صيف 
ك�صبنا  اأ�صا�صه  وعلى  يهمنا  ما  الأن  االأ�صا�س 
وتقدمي  الدولة  بناء  كيفية  هي  املواطن  ثقة 
اخلدمات، وبالتايل فاإننا منفتحون على من 
يوؤمن بهذا امل�رصوع وهو ما عربرّ عنه بو�صوح 
ال�صدر يف �صل�صلة تغريدات موؤخراً«. وحول ما 

اإذا كان حتالف »�صائرون« ي�رص على مر�صح 
اجلبوري  يقول  ال��وزراء،  رئا�صة  على  معني 
مر�صح  عن  حاليًا  احلديث  ب�صدد  ل�صنا  »اإننا 
الرتكيز  ب�صدد  ول�صنا  الوزراء  لرئا�صة  معني 
على هذه امل�صاألة وهو ما يجعلنا نقطة جذب 
من  به  نوؤمن  مما  انطالقًا  اجلميع  قبل  من 
والعرقية«،  للطائفية  بالفعل  عابر  م�رصوع 
بني  حاليًا  اجل��اري��ة  »ال��ل��ق��اءات  اأن  مبينًا 
كونها  تخرج عن  تكاد  ال  ال�صيا�صيني  القادة 
عملية ج�س نب�س وبالتايل يغلب عليها البعد 
الربوتوكويل اأكرث من البحث يف التفا�صيل«.

على �صعيد مت�صل ورغم اأن العبادي ال يزال 
اإع��ادة  �صعيد  على  ت��داواًل  االأك��رث  اال�صم  هو 
با�صم  املتحدث  ف��اإن  ثانية  لوالية  تكليفه 
مما  حذر  العاديل،  ح�صني  »الن�رص«  ائتالف 
الطائفية.  اال�صطفافات  اإىل  العودة  اه  �صمرّ
بني  من  »هناك  قال  له،  بيان  يف  العاديل 
اجلبهات  بناء  اإع��ادة  يحاولون  من  ال�صا�صة 
وجبهات  حتالفات  لبناء  كاأ�صا�س  الطائفية 
�صيا�صية تتقا�صم ال�صلطة لتعيد العراق ملربع 
وطالب  ل��ل��دول��ة«.  امل��ك��ون��ات  حما�ص�صة 
بالوقوف  الوطنية  والقوى  »ال�صعب  العاديل 
املكونات  دولة  اإنتاج  تعيد  حماولة  اأي  �صد 

على ح�صاب دولة املواطنة واملوؤ�ص�صات«.
الكتلة  ب�صاأن  ال�صيعي  احل���راك  مقابل  يف 
احلراكني  ف��اإن  بعد،  يتبلور  مل  ال��ذي  االأك��رب 
ال�صني والكردي بداآ ياأخذان �صكاًل اآخر يتمثل 
ال�رصكاء  بني  املواقف  وح��دة  اإىل  بالعودة 
والكردي.  ال�صني  البيتني  داخ��ل  املختلفني 
رفيع امل�صتوى من احلزب  وكرديًا فاإن وفداً 
الدميقراطي الكرد�صتاين بداأ، اأم�س، مباحثات 
يف بغداد تهدف اإىل تلبية مطالب الكرد التي 
الكرد-  امل�صوؤولون  يعلن  -مثلما  تتعدى  ال 

رئا�صة  موقع  وح�صم  بالد�صتور  االل��ت��زام 
مقابل  كرديًا  ا�صتحقاقًا  بو�صفه  اجلمهورية 
ح�صة  م��ن  ال��ربمل��ان  رئا�صة  من�صب  بقاء 

العرب ال�صنة.
الكردي  ال��وف��د  لقائه  خ��الل  ال�صدر  واأك���د 
يف  اجل��دي��دة،  احلكومة  تعالج  اأن  ���رصورة 
العالقة  امل�صكالت  جميع  القادمة،  املرحلة 
اخلا�س  املكتب  وق��ال  واأرب��ي��ل.  بغداد  بني 
العراق  ب��اأن  »اإميانًا  اإن��ه   ، بيان  يف  لل�صدر 
على  وحر�صًا  اأبنائه  كل  بها  ي�صتظل  خيمة 
زال  ما  اجلميع،  ترعى  ة  اأبويرّ حكومة  انبثاق 
والنقا�صات  احل��وارات  ُيجري  ال�صدر  مقتدى 
ال�صيا�صية امل�صتفي�صة وتبادل الروؤى مو�صاًل 
ا�صتقبل،  اأن��ه  اإىل  م�صرياً  بالنهار«،  الليل 
العا�صمة  يف  اإقامته  مقر  يف  اأم�س،  م�صاء 
احلزب  عام  �صكرتري  م��رياين  فا�صل  بغداد، 
املرافق  وال��وف��د  الكرد�صتاين  الدميقراطي 
وبنكني  ك��وران  خ�رصو  من  كل  بع�صوية  له 

ريكاين و�صوان حممد طه واأوميد �صباح.
اإىل ذلك، اأو�صح م�صدر يف رئا�صة اجلمهورية 
»من�صب  اأن  ا�صمه،  اإىل  االإ�صارة  �رصيطة عدم 
رئا�صة اجلمهورية من ح�صة االحتاد الوطني 
دائمًا  الدميقراطي  احل��زب  الأن  الكرد�صتاين 
االآن  ولكنه  بغداد  من  اأكرث  االإقليم  اإىل  ينظر 
ب�صدد اإجراء مفاو�صات مع االحتاد الوطني 
مقابل  عليه  يح�صل  اأن  ميكن  م��اذا  ب�صاأن 
االحتاد  داخ��ل  املن�صب  بقاء  على  موافقته 
الوطني«. وحول ما اإذا كان الرئي�س العراقي 
الدكتور فوؤاد مع�صوم مر�صحًا للبقاء  احلايل 
مل  مع�صوم  »الرئي�س  اإن  قال  ثانية  لوالية 
االأمر  ِر مباحثات حول هذا  يقرر بعد ومل تجَ
حتى االآن رغم عدم وجود مر�صحني بارزين 

االآن لتويل هذا املن�صب«.

"جس النبض".. دبلوماسية تهيمن على حراكات التحالفات السياسية
بغداد_الجورنال

حمافظة  على  الف�صيل  رم�صان  �صهر  حلول  م��ع   
بعد  املو�صليني  لدى  احلياة  مالمح  ظهرت  نينوى، 
التكفريي  والفكر  االرهابية  املجاميع  من  خلوها 
لعل  اهلل.   اىل  التقرب  بحجة  ال��غ��زوات  ي�صن  ال��ذي 
الذي  االمن  خالل  من  مغاير  ب�صكل  ظهر  ال�صهر  هذا 
تق�صي  ان  ا�صتطاعت  والتي  االمنية،  القوات  تفر�صه 
االرهابيني  ي�صنها  كان  التي  الغزوات  جميع  على 
ال�صكان  بداأ  املرحلة  هذه  يف  االجر.   دعوى  لغر�س 
بتنف�س ال�صعداء، من خالل التجوال يف اال�صواق ليال 
ونهارا وفتح املقاهي واملطاعم، وخروج الن�صاء من 
غري  حجاب،  بال  اخلروج  حتى  وميكنها  نقاب،  دون 

امل�صلمني عادوا اىل املدينة ومار�صوا كامل عاداتهم 
اليوم.   طيلة  االمنية  للقوات  توال  و�صط  وطقو�صهم 
اجلبوري  جنم  الركن  ال��ل��واء  نينوى  عمليات  قائد 
ال�صابق  عن  كبري  ب�صكل  تغريت  "املو�صل  ان  ذك��ر  
وخ�صو�صًا يف �صهر رم�صان بعد ظهور معامل احلياة 
فيها بظل اجلهود الكبرية التي تبذلها القوات االمنية 
واحل�صد ال�صعبي".  وا�صاف ان "القوات االمنية جاهزة 
للت�صدي الي جمموعة ارهابية حتاول تعكري االجواء 
الغزوات وىل يف  "زمن  ان  املو�صليني"، موؤكدا  على 
رم�صان".   ومن جانبه او�صح ا�صتاذ علم النف�س يف 
داع�س  "تنظيم  ان  احلديدي،  املو�صل عمران  جامعة 
املا�صية  ال�4  ال�صنوات  مدى  على  رعب  حالة  �صبب 
ارهابية  ممار�صات  خالل  من  باأكملها،  للمحافظة 

كانوا ي�صنوها بحجة اجلهاد حتت م�صمى الغزوات".
 وا�صار اىل ان "اهايل املو�صل بداأو ميار�صون حياتهم 
ب�صكل طبيعي، من خالل اال�صواق واملقاهي وغريها 
االمور  "هذه  ان  موؤكدا  الثقافية"،  التجمعات  من 

تبعث ر�صائل اطمئنان للعامل بان املو�صل اآمنة".
ال��زه��ور  ���ص��وق  يف  متجر  �صاحب  ق��ال  وب����دوره   
"قبل  انه  الطائي،  علي  ابو  املو�صل  باي�رص  الراقي 
يف  الن�صائية  املالب�س  لبيع  حمل  لديه  كان  �صنوات 
ال�رصجخانة )�صوق �صعبي مكت�س يف امين املو�صل( 
الن�صائية  املالب�س  يعر�س  اأن  مب��ق��دوره  يكن  ومل 
اجلذابة بواجهة املحل الن االرهابيني يرف�صون ذلك، 
وكان قد يت�صبب االمر باأن يتعر�س املحل ومن فيه 
رم�صان  يف  خ�صو�صا  م�صلح  هجوم  اىل  زبائن  من 

ان  االرهابيون".  وبني  وين�صط  ال�صوق  يكت�س  حيث 
وغريها  الداخلية  املالب�س  عر�س  باأمكانه  "اليوم 
ب�صكل طبيعي من دون اأن يتدخل احد به ب�صبب االمن 
ذلك  غ�صون  ويف  االمنية".   القوات  فر�صته  ال��ذي 
اعلن قائد ال�رصطة املحلية حمد النام�س يف ت�رصيح 
�صحفي انه "حتى اللحظة يف �صهر رم�صان مل ن�صجل 
�صبهات  اي  او حتى  اعتداءات  او  امنية  اي خروقات 
يف  متطرفة  جهات  او  خاليا  ان  قبل  من  ذلك  حول 
للقوات  العام  القائد  ان  يذكر  وحميطها".   املو�صل 
املو�صل  مدينة  حترير  اأعلن  العبادي  حيد  امل�صلحة 
من �صيطرة تنظيم داع�س االإرهابي ب�صكل كامل بعد 
زمر  �صد  امل�صرتكة  القوات  خا�صتها  �رص�صة  معارك 

ذلك التنظيم التكفريي. 

بغداد - الجورنال


