
خرائ��ط البح��ث ميكن له��ا ايجاد اي منطق��ة يف العامل 
�سمن معلومات الغوغ��ل الوا�سعة اال ان منطقة ال�سحل 
التابع��ة اداري��ا لق�ساء عن��ه غربي االنب��ار وع�سائريا 
لناحية البغ��دادي ال ميكن ايجادها يف الدليل العاملي 
والت��ي هي بني فكي داع�ش وبعيدة عن عيون واهتمام 

حكومة االنبار .
حت��رَك موفد اجلورن��ال نيوز يف عرب��ة ع�سكرية �سمن 
رتل امني مك��ون من 12 عجلة ع�سكرية لقوات اجلي�ش 

ومقاتل��ي الع�سائر من ناحية البغدادي 100 كم غربي 
الرم��ادي وكان الطري��ق ترابي��ا خط��را بوج��ود حقول 
االلغ��ام والعب��وات النا�سفة التي زرعه��ا تنظيم داع�ش 
خ��ال �سيطرت��ه على منطقة ال�سحل الت��ي يقطنها اكرث 
من 100 عائلة قبل عام ون�سف حتى مت حتريرها من 

قبل قوات ال�رشطة االحتادية واحل�سد ال�سعبي .
وقب��ل و�سولن��ا اىل منطق��ة ال�سح��ل وداخ��ل العرب��ة 
الع�سكري��ة حتدثنا م��ع رئي�ش جمل�ش البغ��دادي ال�سيخ 
مال اهلل ب��رزان العبيدي الذي ق��ال ملرا�سل )اجلورنال 
ني��وز(، ان" م�ساف��ة الو�س��ول اىل منطق��ة ال�سح��ل من 

ناحية البغدادي �ساعة ون�سف تقريبا وتبعد ما يقارب 
40 ك��م يف عم��ق ال�سح��راء الغربية، منطق��ة ال�سحل 
ان�سئ��ت قبل عهد امللك في�سل ب�سن��وات عديدة و�سميت 
ال�سح��راء  ع��ن  لكونه��ا منطق��ة منخف�س��ة  بال�سح��ل 
وحتيطه��ا اجلبال من كل النواح��ي وتتجمع فيها مياه 
االمط��ار وال�سيول ل�سق��ي االرا�س��ي الزراعية التي هي 

اجمل ما فيها".
واأ�س��اف ان" منطقة ال�سحل ال ميكن الو�سول اليها برا 
اال ملن يعرف ت�ساري�ش ال�سحراء ومن اهل املنطقة او 
مم��ن زارها �سابقا، �سيطر عليها تنظيم داع�ش قبل عام 

ون�س��ف تقريبا ومت تطهريه��ا بعملية امني��ة م�سرتكة 
لق��وات ال�رشطة االحتادي��ة والفرق��ة ال�سابعة ومقاتلي 

الع�سائر".
وبني ان" منطق��ة ال�سحل ال توجد �سمن خرائط البحث 
ولي�ش فيها ماء وال كهرباء مطلقا ولي�ست فيها مدار�ش 
او مراك��ز لل�رشط��ة او دوائر خدمية لكونه��ا بعيدة عن 

عيون حكومة االنبار املحلية".
وتابع" منطقة ال�سحل م��ن اجمل املناطق ال�سحراوية 
اخل���رشاء الت��ي فيها عي��ون امل��اء واالب��ار واال�سجار 
واملحا�سي��ل التي مت��ول اهل املنطقة مب��ا يحتاجونه 

م��ن غ��ذاء وماء وام��ن وا�ستق��رار عا�س��وه يف ال�سنوات 
املا�سي��ة". حترك الرتل مرة اخ��رى وانتقلنا اىل عجلة 
العقيد اي��اد العبيدي اآمر الفوج الث��اين ملقاتلي ع�سائر 
الغربية وحتدث ملرا�سل )اجلورنال نيوز(، ان" امل�سافة 
الت��ي تف�سلنا عن تنظيم داع�ش م��ن منطقة ال�سحل اىل 
ال�سواتر الدفاعية للتنظيم 900 م فقط وميكن م�ساهدة 
حركة عنا�رش داع�ش وعجاته��م عرب ا�ستخدام اجهزة 
املراقبة )الدربيل(، وقواتنا ت�سيطر على منطقة ال�سحل 
بالكام��ل حتى عائاتها مل يت��م اخاوؤهم من منازلهم 
وارا�سيه��م". وا�س��اف ان" اهايل ال�سح��ل مل ي�ساركوا 

يوم��ا باالنتخابات التي ن�سم��ع عنها من خال النا�ش 
الذي��ن ياأتون الينا لغر�ش طلب امل��اء او �رشاء االغنام 
وال نتمل��ك بطاق��ة انتخابية ومل نح�س��ل على البطاقة 
التموينية لكوننا غري موجودين عند م�سوؤويل الدولة".

يف ح��ني قالت فاطم��ة هوا���ش البالغة م��ن العمر 30 
عام��ا ملرا�س��ل )اجلورن��ال ني��وز(، ان" ن�س��اء منطق��ة 
ال�سح��ل يطال��ن بتوفري مدر�س��ة لتعلي��م االطفال وان 
تك��ون فيها ماكات تدري�سي��ة لكوننا ال نعرف القراءة 
والكتاب��ة ونطال��ب بتزويدنا ب��ادوات خياطة ومكائن 

لن�ستخدمها يف خياطة ماب�ش اطفالنا واهلنا".

المستشفيات الحكومية واجهت ليلة "عصيبة" إلجبارها على إصدار شهادات وفاة ألشخاص لم يقتلوا في التظاهرات
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بغداد- خا�ش : ك�سفت مديرية �سحة حمافظة بغداد٬ عن تعر�ش اأطباء اإىل تهديدات 
الإ�سدار �سهادات وفاة "مزورة"  ال�سخا�ش على اأنهم اأ�سيبوا خال تظاهرات ال�سبت.
االأطباء  تهدد  م�سلحة  جماعات  "هناك  اإن  قولها٬  املديرية  عن  امني  م�سدر  ونقل 
خال  ناري  بطلق  اأ�سيبوا  اإنهم  بادعاء  م��زورة  وفاة  �سهادات  اإ�سدار  على  وجتربهم 
التظاهرات". وحّذر امل�سدر كل من ت�سول له نف�سه بتهديد االأطباء باإجراءات رادعة"٬ موؤكداً 

اأنه "�ستتم ماحقة من قام بتهديد االأطباء".
للمطالبة  بغداد،  العا�سمة  و�سط  التحرير  �ساحة  يف  ال�سبت٬  خرجت  وا�سعة  تظاهرات  وكانت 

با�ستقالة املفو�سية العليا امل�ستقلة لانتخابات، بينما  �سقط عدد من امل�سابني اأثناء التظاهرات.
اىل ذلك ك�سفت قيادة عمليات بغداد م�رشع وا�سابة 8 من منت�سبيها خال تظاهرات ال�سبت٬ م�سرية 
اىل العثور على ا�سلحة و�سكاكني لدى املتظاهرين٬ فقد اعلن حمافظ بغداد علي التميمي٬ ال�سبت٬ م�رشع 

اربعة متظاهرين وا�سابة 320 اخرين خال التظاهرة التي �سهدتها بغداد.

 

اإجراءات  اأن القوات االأمنية فر�ست  اأمني ، االأحد،  اأعلن م�سدر   
�ساحة  تظاهرة  اأحداث  خلفية  على  بغداد  العا�سمة  يف  م�سددة 
امل�سدر،  وقال  تداعيات.  من  اأعقبها  وما  اأم�ش  يوم  التحرير 
الطرق  يف  م�سددة  اأمنية  اإج��راءات  اتخذت  االمنية  'القوات  اإن 
بغداد'.واأ�ساف  العا�سمة  و�سط  الرئي�سية  واجل�سور  وال�سوارع 
اأن 'هذه االإجراءات تاأتي من اأجل حماية املواطنني على خلفية 
امنيا عقب  توترا   ، العا�سمة بغداد  ال�سبت'.و�سهدت  اأحداث يوم 
منع متظاهري �ساحة التحرير من االقرتاب من مداخل املنطقة 
مام ادى اىل حدوث ا�ستباكات.كما اأعلنت خلية االإعام احلربي، 
ق�سف  اإىل  بغداد  و�سط  اخل�رشاء  املنطقة  تعر�ش  ال�سبت  ليل 
البلديات  منطقتي  من  اأُطلقت  اأنها  واأكدت  كاتيو�سا،  ب�سواريخ 

و�سارع فل�سطني �رشقي العا�سمة.
ان  احلائري،  كاظم  الديني  املرجع  مكتب   مدير  اعلن  ذلك  اىل 
ال�سدر  مقتدى  العراق  يف  ال�سدري  التيار  زعيم  اقنع   االخري 
قم  مدينة  يف  املكتب  مدير  وق��ال   . التظاهرات  عن  بالتخلي 
ات�سااًل  اأج��رى  احلائري،  كاظم  “املرجع  ،اإن  العبادي  علي   ،
هاتفًيا مع زعيم التيار ال�سدري مقتدى ال�سدر، ون�سحه ب�سحب 

املتظاهرين من العا�سمة بغداد منًعا الإراقة الدماء”.
كاظم  املرجع  لطلب  ا�ستجاب  “ال�سدر  اأن  العبادي،  واأ�ساف 
احلائري ووعده ب�سحب املتظاهرين”، مبيًنا اأن “ال�سدر طالب 
املرجع احلائري بال�سغط على الكتل ال�سيا�سية ال�سيعية ورئي�ش 
احلكومة حيدر العبادي من اجل االإ�رشاع يف حتقيق االإ�ساحات 

وتغيري جمل�ش املفو�سية العليا لانتخابات”.
ال�سدر،  مقتدى  ال�سيد  ال�سدري  التيار  زعيم  اعلن  جانبه  من 
وممن  التخريبية  واالأع��م��ال  العنف  ُم�ستخدمي  من  ب��راءت��ه 
يحاولون زعزعة االمن يف بغداد، وذلك بعد �ساعات من ن�سوب 
لها، وما  بدا وكاأنه حمرك رئي�سي  م�سادمات خال تظاهرات 

اعقبها من هجوم ب�سواريخ الكاتيو�سا على املنطقة اخل�رشاء.
وقال بيان لل�سدر "اإن اأي اأحد من الثوار التابعني لنا وغريهم 
عمل  ب��اأي  القيام  ح��اول  اأو  ين�سحب  ومل  العنف  ا�ستعمل  اإذا 
تخريبي يزعزع االأمن يف بغداد اأو اأي �سرب من ار�ش الوطن فاأنا 
براء منه و�سوف يكون عمله املمقوت واأداً  مل�رشوع االإ�ساح".
وجاء بيان ال�سدر بعد انباء عن تعر�ش املنطقة اخل�رشاء و�سط 
العا�سمة بغداد اىل هجوم �ساروخي بقذائف الكاتيو�سا، م�ساء 

ال�سبت.
اىل ذلك اأعلن املتحدث با�سم التيار ال�سدري “�ساح العبيدي” 
للمطالبة  ال�سلمية  التظاهرات  هي  للتيار  املقبلة  اخلطوات  اأن 
بتغيري مفو�سية االنتخابات احلالية ، خ�سو�سًا واأن املفو�سية 
“وبعد  اأنه  واو�سح  قليلة.  اأ�سهر  بعد  مهامها  �ستنتهي  احلالية 
اأكرب بتظاهرات �سلمية  اإ�رشار  التكتيكي �سيكون لنا  االن�سحاب 
قانوين  مطلب  وهو  املتظاهرين  مطالب  تلبية  اأجل  من  اأي�سا 

متمثل بتغيري مفو�سية االنتخابات”.
وكانت الهيئة ال�سيا�سية للتيار ال�سدري ،حّملت يف وقت �سابق 
من االحد ،احلكومة العراقية ما ح�سل من تداعيات اأمنية اأدت 
بتغيري  املطالبة  التظاهرات  يف  وجرحى  �سحايا  �سقوط  اىل 

مفو�سية االنتخابات.
اج��راءات  ان  وال��دف��اع  االم��ن  جلنة  يف  م�سدر  اك��د  جانبه  من 
حكومية اكرث �رشامه �ستواجه اية افعال عنف غري من�سبطة يف 
االيام املقبلة ،موؤكدا و�سع جميع القوات يف العا�سمة يف حالة 

التاأهب الق�سوى .
عمليات  غرفة  ان  ا�سمه  عن  الك�سف  رف�ش  الذي  امل�سدر  واكد 
التظاهرات با�رشاف رئي�ش  العمليات يف مواجهة  تدير  خا�سة 
الوزراء ووزير الداخلية وان اخلطوات املقبلة �ستكون ذات تاثري 
كبري يف احلد من اعمال العنف يف مثل هذه التظاهرات املتوقع 

ا�ستمرارها اال�سبوع املقبل.
التتمة يف ال�صفحة 2

االإ�سامي��ة يف  املقاوم��ة  اأعلن��ت بع���ش ف�سائ��ل 
الب�رشة ا�ستعدادها حلماية املحافظة يف حال عجز 
احلكومة املحلي��ة واالأجهزة االأمنية عن الك�سف عن 
الع�ساب��ات التي ت�سببت مبقت��ل االأمني العام حلزب 
اهلل الع��راق يف الب���رشة با�سم املو�س��وي .وقال  اأبو 
عل��ي ال�سلمي الذي ينتم��ي الأن�سار اهلل االأوفياء  يف 
املوؤمتر ال�سحفي ال��ذي عقد يف جمل�ش عزاء االأمني 
الع��ام حل��زب اهلل الع��راق يف الب���رشة ال�سي��د با�سم 
املو�س��وي ان��ه �سيت��م الوقوف ي��داً واحدة م��ن اأجل 
الك�س��ف ع��ن كل اخلي��وط املت�سبب��ة به��ذا التده��ور 
وننتظ��ر دور احلكوم��ة يف الك�س��ف ع��ن الع�سابات 
االإجرامي��ة املت�سبب��ة مبقت��ل ال�سي��د املو�س��وي .من 

يف  ال�سيا�س��ي  املجل���ش  رئي���ش  ا�ستنك��ر  جانب��ه 
حمافظ��ة الب���رشة جن��اح ال�ساعدي احلادث��ة وقال 
نحن كمجل���ش �سيا�سي يف حمافظة الب�رشة نطالب 
احلكوم��ة املحلية يف املحافظة ب��اأن حتفظ �سامة 
واأم��ن الب���رشة يف ظل االنت�س��ارات الت��ي يقدمها 
اأبن��اء احل�س��د والق��وات االأمني��ة . اىل ذل��ك ك�س��ف 
م�سدر امني يف حمافظة الب�رشة عن تعر�ش مبنى 
مفو�سي��ة االنتخاب��ات يف املحافظ��ة اىل اعت��داء 
باطاق ن��ار كثيف من قبل جه��ات جمهولة ت�سبب 
يف ح��رق اإحدى املركب��ات وقامت الق��وات االأمنية 
يف الب���رشة بفتح حتقي��ق ملعرفة اأ�سب��اب االعتداء 
الذي تعر�ش له مبن��ى املفو�سية الواقع يف منطقة 
الطوي�س��ة مركز حمافظة الب�رشة حيث توجد مفرزة 

حلماية املفو�سية ومع ذلك مت االعتداء عليها.

رج��ح النائب عن ائتاف دول��ة القانون جا�سم حممد 
جعفر٬ دخول حزب الدعوة االإ�سامية بقائمة منفردة 
ع��ن بقية الكت��ل ال�سيا�سي��ة يف االنتخاب��ات املقبلة. 
وق��ال جعف��ر يف ت�رشيح �سحف��ي٬ اإن "حزب الدعوة 
تعل��م م��ن التج��ارب االنتخابية ال�سابق��ة وخ�سو�سا 
ح�سل��ت  ح��ني   ٬2014  –  2010 انتخاب��ات  يف 
بع���ش الق��وى على اأ�س��وات رئي���ش ال��وزراء ال�سابق 

نوري املالك��ي فراأينا من ال���رشورة ا�ستثمار احلزب 
الأ�س��وات عنا�رشه ودخ��ول االنتخاب��ات منفرداً عن 
بقي��ة الكيان��ات". واأ�س��اف اأن "اأول م���رشوع حلزب 
الدع��وة هو تكوين ورقة انتخابية خا�سة به واإ�سافة 
م�ستقل��ني٬ واملرحل��ة الثاني��ة و�س��ع ورق��ة خا�س��ة 
بائتاف دولة القانون٬ اأما الثالثة فهي مع التحالف 
الوطن��ي"٬ مبينًا اأن "الت�ساورات والنقا�سات موجودة 
االآن ب��ني الكتل يف اإن�ساء حتالفات انتخابية ولكن مل 

حت�سم ب�سكل نهائي .

مت  التي  االم��وال  م�سري  عن  للتحري  بغداد  حمافظة  جمل�ش  ي�سعى 
ا�ستيفاوؤها من املواطنني �سمن »منظومة �سقر بغداد« االمنية،وك�سف 
ع�سو اللجنة االمنية يف املجل�ش، �سعد املطلبي عن كتب ر�سمية وردت 
ان  اىل  ت�سري  املحافظة،  داخل  واملدققني  املفت�سني  من  اللجنة  اىل 
املركبات  ا�سحاب  املواطنني  من  ا�ستيفاوؤها  مت  التي  االموال  جميع 
�سمن م�رشوع )�سقر بغداد(، قد اختفت وال احد يعرف اي جهة ت�سلمت 
مليار   20 يعادل  ما  اي  دوالر  مليون   18 بنحو  تقدر  والتي  املبالغ 

دينار.
للم�رشوع  املنفذة  ال�رشكة  تعاقدت مع  قد  املحافظة كانت  بان  ونوه 
انه  تت�سمن  باآلية  تعمل  مبنظومة  مرتبطا  حا�سوب  جهاز  وخ�س�ست 

عندما يتم قطع و�سل جباية ل�سيارة فان املحافظة يكون لديها علم 
ان  النظر اىل  اإ�سعار خا�ش بذلك، الفتا  التي ُجبيت مبوجب  باملبالغ 
هذا اجلهاز مل يعمل �سوى يوم واحد فقط وبعدها توقف ومن ثم فانه 
التي جتبى ب�سبب عدم املقدرة  ال احد يعلم حتى االن حركة االموال 

على اح�ساء وتدوير املعلومات.
باملو�سوع  حتقيق  اج��راء  ب�سدد  املجل�ش  ان  اىل  املطلبي  وا�سار 
واحالته على جمل�ش الق�ساء االعلى، ف�سا عن ان املجل�ش اوقف عمل 
ال�رشكة واتخذ قرارا بتجميد ال�سيطرات التي تعمل على هذه املنظومة 
واألزم بازالة الافتات املثبت عليها ا�سم ال�رشكة مع مطالبتهم بتقدمي 
اىل  وتقدميها  املواطنني  من  ا�ستح�سلت  التي  باملبالغ  ح�سابات 

املحافظة العادة االموال اىل املواطنني وفق اآلية �ستحدد الحقا. 
درا�سة  اعداد  املجل�ش  عزم  عن  املطلبي  ك�سف  �سلة،  ذي  �سياق  ويف 

واملت�سمن  املحافظة،  نفذته  مراقبة  ن�سب كامريات  جدوى مل�رشوع 
�رشاء اكرث من 500 كامريا ون�سبها يف بغداد من دون اعداد اية درا�سة 
قيمة  كرب  من  الرغم  على  بامل�رشوع  االمنية  اللجنة  اعام  او  جدوى 
امنية يتم  اآلية عملها غري مرتبطة مبنظومة  ان  مبالغها، عاوة على 
من خالها اباغ اجهزة الرد ال�رشيع واال�ستخبارات او االمن الوطني 
باأي حدث طارئ، ومن ثم فانها مل تك�سف عن اي خرق امني ح�سل. 
ع�سو اللجنة االمنية يف املجل�ش اكد ان لدى وزارة الداخلية م�ساريع 
امنية تغني عن م�رشوع )�سقر بغداد(، م�سريا اىل ان املجل�ش �سيعمل 
ن�سبت  التي  الكامريات  مواقع  فح�ش  على  ج��دوى  درا�سة  مبوجب 
واعادة توزيعها ح�سب الروؤية االمنية للجهات املتخ�س�سة كالداخلية 
ان�ساء منظومة دقيقة  وعمليات بغداد مبوجب خارطة مدرو�سة بغية 

ت�سرتك بها كل اجلهات االمنية.

برعاية  املدين  املجتمع  منظمات  من  بع�ش  بادرت 
"النقد  م�رشوع  باإقامة  دي��اىل  حمافظة  يف  دولية 
يف  حم��ددة  فئات  ت�سغيل  بهدف  العمل"،  مقابل 
املحتاجني  ي�سمل  الذي  امل�رشوع  املجتمع.ويت�سمن 
مقابل  يومية  اأج����وراً  منحهم  اجلن�سني  ك��ا  م��ن 
واملدار�ش  العامة  االأماكن  تنظيف  باأعمال  قيامهم 
اأح��د  وه��و  ع��دن��ان،  اإي��ه��اب  املحافظة.وقال  داخ��ل 
باأجر  اأيام،   7 "نعمل منذ  امل�رشوع:  امل�ستفيدين من 
مطالبًا:  عمل"،  ي��وم  كل  عن  دينار  األ��ف   25 يبلغ 
"احلكومة العراقية بااللتفات اىل الفقراء والنازحني 
�سربية  قالت  جانبها،  لهم".من  عمل  فر�ش  وتوفري 
ون�سكر  نازحون  "نحن  نازحة:  مواطنة  وهي  �ساكر 
يومية  اأج���وراً  مبنحنا  ت�ساعدنا  التي  املنظمات 
حني  العي�ش".يف  لقمة  توفري  خالها  من  لن�ستطيع 
قالت اأم ح�سني: "اأنا نازحة من العظيم، جئنا لنعمل 

اأم��وال، يف حني مل  على  للح�سول  امل�رشوع  هذا  يف 
قالت  احلكومة".بدورها،  من  �سيء  اأي  على  نح�سل 
ح�سن،  ب�رشى  املدين،  املجتمع  منظمات  عن  املمثلة 
االإقت�سادية  احلالة  تفعيل  اىل  يهدف  "امل�رشوع  اإن 
والن�ساء  املحتاجة.  واحل��االت  واالأرام��ل  للنازحني 
يف  كبري  دور  لهن  كان  امل�رشوع  يف  عملن  اللواتي 
تنظيف مدار�ش بعقوبة".ويف ظل ارتفاع ن�سبة الفقر 
امللحة  وحاجتهم  املحافظة  على  النازحني  وتوافد 
اليجاد عمل من اجل توفري لقمة العي�ش لهم، جاء هذا 
امل�رشوع لتوفري فر�ش عمل موؤقتة لعدد من الفقراء 

والنازحني واالأرامل.
من جانب اخر طالب النائب عن حمافظة �ساح الدين 
باتخاذ  الدين  عمليات �ساح  قيادة  الدوري،  �سياء 
النازحني اىل مناطقهم املحررة  قرار باعادة جميع 
من دون ا�ستثناء وتاأجيل ق�سية النزاعات الع�سائرية 
العائات اىل ما  التي حتول دون رجوع املئات من 

بعد ا�ستقرار الو�سع االمني يف هذه املناطق.

الحكومة تتوعد بإجراءات أكثر صرامة والحائري ينصح الصدر بالتخلي عن التظاهرات منعًا إلراقة الدماء

اختفاء 20 مليار دينار مبالغ جباية »صقر بغداد« بـ"قدرة قادر" وأشباح سرقت حاسوب "اإليصاالت"

"النقد مقابل العمل" مشروع "مبتكر" لتوفير فرص عمل مؤقتة للمحتاجين

الحشد مهددًا حكومة البصرة: سننزل إلى الشارع 
لحفظ األمن إذا عجزِت عن كشف المجرمين

الدعوة: سندخل بقائمة منفردة في االنتخابات 
حتى ال يستولي اآلخرون على أصواتنا

بغداد ــ  فاطمة عدنان

بغداد- حيدر الدعمي

بغداد  ــ  محمد الجابري

بغداد – خاص

بغداد ــ  لميس عبد الكريم

األنبار - عمر الدليمي

رئيس التحرير ALJOURNAL

 رقم االعتماد في نقابة الصحفيين العراقيين »1591«                 رقم االيداع في دار الكتب والوثائق ببغداد 2128 لسنة 2015

الجماهير العراقية تبعث الرسائل 
إلى »الفيفا« وتقهر أعداء الحياة 

"السحل" ال تجدها حتى على خرائط غوغل.. منطقة بدائية أهلها ال يعرفون الحكومة وأبرز مطالبهم إبر الخياطة!!

ناحية الموفقية.. سلة الغذاء الواسطية 
تأريخ مجيد ومواقف خالدة لرجالها

وسط انتشار أمني كثيف في بغداد 


