
ك�شف اخلبري يف اجلماعات املت�شددة ه�شام الها�شمي 
الن�شائية  اخلن�شاء  كتيبة  وعمل  التنظيمي  الهيكل  عن 
م�ؤكدا  و�ش�رية،  العراق  يف  تنت�رش  والتي  داع�ش  يف 
غري  من  هن  الكتيبة  يف  املفارز  م�ش�ؤوالت  اغلب  ان 
�شباط/ �شهر  "يف  ان��ه  الها�شمي  وق��ال  املحليات. 
والفل�جة،  الرقة  مدينتي  يف   2014 عام  من  فرباير 
وكانت  الن�شائية،  اخلن�شاء  كتيبة  تاأ�شي�ش  اأُع��ل��ن 
وال�شيطرات  باحل�اجز  والتدقيق  التفتي�ش  وظيفتها 

من  جزءا  لت�شبح  الكتيبة  هذه  تط�رت  ثم  الداع�شية، 
وا�شبحت  احلدود،  واإقامة  والتحقيقات  احل�شبة  ملف 
وت�شاعدها  امل�ش�ؤولة  هي  اجلري�شي  رميا  ال�شع�دية 
ت�شكيل جمم�عة  القحطاين، ومت  ندى  اي�شا  ال�شع�دية 
وجميع  حممد،  اأق�شى  الربيطانية  بقيادة  عمارة  اأم 
اأفرادها من املقاتالت االأجنبيات الل�اتي ي�شتخدمهن 
اإىل  اأوروبا  التنظيم ال�شتجرار املقاتلني والفتيات من 
بالقدوم  واقناعهم  معهم  الت�ا�شل  طريق  عن  �ش�رية 

واالنخراط يف �شف�ف التنظيم".
وا�شاف "تبداأ عملية التجنيد بالتزكية، حيث ان معظم 

عنا�رش هذه الكتيبة هن من ا�رش داع�شية )زوجة، ام، 
تذهب  ذلك  بعد  داع�شي،  معتقل  او  قتيل  اخت(  بنت، 
ال�الء  يف  وعقائدية  �رشعية  دورة  لتاأخذ  امل�شجد  اىل 
والرباء ثم دورة لتعلم م�شائل اجلاهلية و�ش�ابط االأمر 
لتعلم  اأمنية  ودورة  املنكر  عن  والنهي  باملعروف 
امل�شتبه  مع  والتحقيق  املعل�مات  وجمع  التج�ش�ش 
القتال  فن�ن  لتعلم  وبدنية  ع�شكرية  ودورة  بهن، 

والتعامل مع ال�شالح اخلفيف".
اإدارة  يف  رئي�شيًا  دوراً  اخلن�شاء  كتيبة  وبني"ت�ؤدي 
الن�شاء  واعتقال  ومراقبة  وال�شبايا  الن�شاء  �شج�ن 

وترتدي  ومعاقبتهن،  التنظيم  اأوامر  يخالفن  الل�اتي 
عنا�رش اخلن�شاء الرداء ال�رشعي الذي فر�شه التنظيم، 
واإغالق العيادات الن�شائية التي يديرها رجال، لت�شبح 
اإىل  احلاجة  ب�شبب  متييز،  م��شع  الن�شائية  العيادات 
"يتم  انه  اىل  النظر  اإجها�ش".الفتا  عمليات  اإج��راء 
والقب�شات  والكلبچات  لل�شالح  بحملهن  متييزهن 
م�ش�ؤوالت  "اأغلب  ان  اىل  الها�شمي  وا�شار  الال�شلكية". 
و�ش�رية،  العراق  يف  املحليات  غري  من  هن  املفارز 
وتعمل مثل هذه املفارز يف ار�ش التمكني، ففي العراق 
ظهرت هذه الكتائب يف احل�يجة وال�رشقاط والقيارة 

وتلعفر  وامل��شل  والبعاج  العليل  وحمام  وال�ش�رة 
الب�كمال  يف  �ش�رية  ويف  وهيت  والقائم  والفل�جة 
الداخل  الزور والرقة، وبح�شب �شهادات وتقارير  ودير 
يف العراق و�ش�رية فاأن عددهن يرتاوح ما بني 800 
اإىل 1000، وهن يف العراق يعتقد اأن عددهن دون ال� 
350، وبح�شب اعرتافات ام �شياف الت�ن�شية )ن�رشين 
ا�شعد ابراهيم( املعتقلة يف اربيل: تتقا�شى كل واحدة 
 250 يف كتيبة اخلن�شاء راتبا �شهريا يرتاوح ما بني 
بك�ن  االخ��ت��الف  وي��اأت��ي  اأم��ريك��ي،  دوالر  اإىل600 
املقاتلة عزباء اأم متزوجة، باالإ�شافة اإىل عدد االأطفال 

لديها، كما تعد اجلن�شية من اأهم ميزات زيادة الراتب، 
وتعد اجلن�شية اخلليجية واالأوربية ذات مرتبة متقدمة، 
اأّن من بني ال�شيدات االأجنبيات يف  وكان الفتا للنظر 
ب�»اأم  عرفت  اأي�شا،  بريطانية  »راب«  مغنية  الكتيبة 
التنظيم،  ق��ادة  اأب��رز  اأح��د  زوج��ة  كانت  وهي  ح�شني« 
»اأب� ح�شني«، الربيطاين من اأ�ش�ل باك�شتانية، وفق ما 
اأخبار  اأب� حممد، لكن ومنذ مقتل االأخري، غابت  ي�شري 
االجتماعي،  الت�ا�شل  و�شائل  عن  حتى  »ج�نز«  تايل 
واأغلق  »ت���ي��رت«  م�قع  على  نا�شطة  كانت  بعدما 

ح�شابها عّدة مرات ".
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بغداد �� خا�ش : ك�شف م�شدر نيابي مطلع، عن اأن ا�شتداد اخلالف بني الكتل ال�شيا�شية 
اإىل  م�شرياً  املالية،  امل�ازنة  قان�ن  ي�شمها، يف م�رشوع  م�اد، مل  10 ع�رشة  يرتكز على 
تاأجيل جمل�ش الن�اب، الت�ش�يت على قان�ن م�ازنة 2017 من االثنني اىل جل�شة اخلمي�ش 
املقبل. ويف حني ا�شتبعد نائب مت�شائم، ح�شم الت�ش�يت على قان�ن امل�ازنة خالل االأ�شب�ع 
احلايل، الأن النقا�ش على النقاط اخلالفية قد يت�شمر بني الكتل ال�شيا�شية اىل االأ�شب�ع املقبل.  نفى 
اأن يك�ن اجتماع اللجنة مع رئي�ش ال�زراء حيدر العبادي، اأم�ش االأول، وراء اخلالفات على امل�ازنة، 
م�ؤكداً اأن االجتماع تناول ملفات عامة يف امل�ازنة ف�شال عن �شبب حتديد �شعر برميل النفط على اأ�شا�ش 
42 دوالراً، لك�نه حدد بني ت�قعات متفائلة واخرى مت�شائمة لل�ش�ق النفطية العاملية. وحاولت )اجل�رنال( 
االت�شال باأع�شاء اللجنة املالية يف جمل�ش الن�اب، حتى �شاعة اإعداد هذا التقرير يف �شاعة متاخرة من م�شاء 

اأم�ش االثنني، اإال اأنها مل تتلَق رداً من اأي من اأع�شاء اللجنة، يف حني اعتذر بع�شهم لك�نه يف اجتماع. 
التفا�شيل امللحق االقت�شادي

مديرية  اأف���راد  اإن  االثنني  العراقية  ال��دف��اع  وزارة  قالت  حني  يف 
حت�ي  داع�ش  لتنظيم  خزينة  اكرب  �شبط�ا  الع�شكرية  اال�شتخبارات 
املتاجرة  عرب  ال��دوالرات  مباليني  و�شك�كا  وخطرة  "مهمة  وثائق 
والرتكمان  وال�شبك  امل�شيحيني  من  التنظيم  عليها  ا�شت�ىل  باأرا�ش 
�شيا�شيني  القارب  ا�شماء  ورود  عن  امنية  معل�مات  ال�شيعة.ك�شفت 

تعامل�ا جتاريا من التنظيم االرهابي.
وقال م�شدر يف اال�شتخبارات الع�شكرية اإن "ال�ثائق حتت�ي على قيمة 
عالية من املعل�مات عن املجاميع االإرهابية واأ�شمائهم وعناوينهم 
من الذين يتاجرون باالأرا�شي التي مت م�شادرتها و�شلبها من ال�شبك 
من  هروبهم  اأو  تهجريهم  مت  الذين  وال�شيعة  والرتكمان  وامل�شيحيني 
قرى �شهل امل��شل". وذكرت وزارة الدفاع اأن "ال�شجالت وال��ش�الت 
والعق�د التي مت العث�ر عليها ت�شري اإىل مبالغ مباليني الدوالرات كانت 
ت�شت�فى من جراء بيع الدور واالأرا�شي ال�شكنية والزراعية امل�شادرة".
ا�شماء املتاجرين ارتبطت ب�شيا�شيني  من جانبه اكد م�شدر امني ان 
هذه  خالل  من  داع�ش  ام���ال  بغ�شيل  كبري  ب�شكل  ا�شهم�ا  عراقيني 

االعمال االجرامية املنافية للق�انني الدولية.
ان هذه  امنية  لدواع  نف�شه  الك�شف عن  الذي رف�ش  امل�شدر  وا�شاف 
اال�شماء �شتقدم اىل اجلهات املعنية حيث وردت معل�مات عن بع�ش 
اقاربهم  التجاراملذك�رين من خالل  ال�شخ�شيات من املتعاملني مع 
يف هذه العمليات غري ال�رشعية .من ناحيته قال اخلبري االمني امري 
ال�شاعدي، االثنني، ان عث�ر الق�ات االمنية على م�شت�دع خزن داع�ش 
لل�ثائق املالية للتنظيم �شيمّكن جهاز املخابرات من و�شع حد حلركة 

االم�ال للتنظيم يف املناطق التي ي�شيطر عليها.
على  عرثت  االمنية  الق�ات  ان  ني�ز(،  ل�)اجل�رنال  ال�شاعدي  وذكر 
لتنظيم  التابعة  االم���ال  روؤو���ش  حركة  كيفية  ت��شح  مهمة  وثائق 
ي�شيطر عليها يف امل��شل والرقة  التي  االرهابي يف املناطق  داع�ش 
اقارب امل�ش�ؤولني املتعاونني مع تنظيم  باال�شافة اىل وج�د بع�ش 

داع�ش االرهابي من خالل ال�شيطرة على دور امل�شيحيني يف مناطق 
�شهل نين�ى. ال�شاعدي ا�شاف ان ال�ثائق التي عرث عليها ك�شفت عن 
و�ش�ل ب�شائع حديثة ال�شنع دخلت عرب امل�انئ العراقية و�ش�ال اىل 

املناطق التي ي�شيطر عليها تنظيم داع�ش يف حمافظة نين�ى .
"تذهب  االأم���ال  تلك  اأن  امل�شدر  عن  الدفاع  وزارة  بيان  نقل  كما 
ل�رشاء االأ�شلحة واالعتدة واملتفجرات وامل�اد التي تدخل يف عمليات 

التفخيخ ال�شتهداف املدنيني وق�اتنا االأمنية".
الع�شكرية مازالت تق�م بعمليات  "اال�شتخبارات  اأن  البيان  وجاء يف 
درا�شة وحتليل واأر�شفة تلك ال�ثائق لغر�ش ا�شتخدامها كمربز جرمي 
�شد اجلماعات املتعاونة والداعمة لع�شابات داع�ش لغر�ش اأحالتهم 

للق�شاء يف حالة اإلقاء القب�ش عليهم".
وكانت جملُة امريكية قد ك�شفت عن وثائَق ا�شت�لت عليها املخابرات 
اأن بع�ش  اإىل  اأ�شارت  اأمريكية عام الفني وع�رشة  االأمريكيُة يف غارة 
ورافع  النجيفي  اثيل  مثل  العراق  يف  البارزين  ال�شنة  ال�شيا�شيني 
العي�شاوي وديلداري الزيباري وغرِيهم تعاون�ا مع داع�ش عام الفني 

وت�شعة حينما كانت الق�ات االأمريكيُة تعاين اأحلك �شاعاتها
ال�شخ�شيات تعاونت مع ما ي�شمى  اأن هذه  وا�شافت ف�رين ب�لي�شي 
بداع�ش اآنذاك مل�شاحلهم ال�شخ�شية والبع�ش االآخر من اجل اإ�شعاف 

يد االأكراد يف املناطِق املختلطة عرقيًا �شمايل العراق.
وك�شفت ب�لي�شي نقال عن وثائق للمخابرات االمريكية مت جمعها من 
بيت االمري ال�شابق لتنظيم داع�ش اب� عمر البغدادي .وت�ؤكد ال�ثائق ان 
جمم�عة كبرية من قيادي ال�شنة الكبار كان�ا يعمل�ن ل�شالح اب� عمر 

البغدادي ويكتب�ن له تقارير عن �ش�ؤون الدولة العراقية.
وذكر التقرير ان اأبرز االأ�شماء التي ك�شفت عنها املخابرات االمريكية 
العي�شاوي  مكتب  ومدير  ال�شابق  املالية  ووزي��ر  النجيفي  :اثيل  هم 
جملة  ك�شفت  حيث  نين�ى،  حمافظة  جمل�ش  رئي�ش  نائب  وزيبارى 
ال�شابق  نين�ى  حمافظ  تقدمي  عن   ،”FOREIGN POLICY“
اثيل النجيفي، م�شاعدات مالية للتنظيم االرهابي خالل العام 2010 

بقيمة 40 ملي�ن دوالر .

عادت الطفلة، �شجى دل�شاد، البالغة من العمر 
�شن�ات ق�شتها   5 بعد  عائلتها،  اإىل  عامًا   12

يف اإحدى دور االيتام يف مدينة ال�شليمانية.
واتهمت املحكمة يف عام 2012 والدي الطلفة 
�شجى باأنهما خطفاها، وقررت و�شعها يف دار 
التي  ال�شحية  االج��راءات  انتظار  يف  االيتام 

امرت بها املحكمة للتحقق من ن�شبها .  

بتحديد  اخلا�شة  الفح��شات  اإج���راء  وبعد 
الطفلة  اأن  التحاليل  اأثبتت   ،"DNA"الن�شب
�شجى ابنة ال�شخ�شني املتهمني بخطفها، اإال اأن 

هذه االإجراءات ا�شتمرت نح� 5 اأع�ام.
والدا الطفلة ابديا فرحهما بالقرار لكنهما �شكا 
والتي  البطيئة  الق�شائية  االج��راءات  ظلم  من 
التي  االع����ام  ط���ال  ابنتهما  عنهما  اب��ع��دت 
كل  عن  تع�ي�شهما  ب�رشورة  مطالبني  م�شت 

تلك املدة .

الدولة  االحتادية خزينة  الق�شائية  ال�شلطة  منحت 
واحد من  بعد عقد  ملياراً   161 اأكرث من  العراقية 
اأن  اإىل  الق�شاء  يف  م�ش�ؤول�ن  ويلفت  ا�شتقاللها، 
تت�شاعد  املحاكم  يف  واجلبايات  الر�ش�م  مبالغ 
اإىل  اقت�شادي  خبري  اأ���ش��ار  حني  يف  با�شتمرار، 
االأم���ال  هذه  من  العراقية  الدولة  اإف��ادة  اإمكانية 
على  تعتمد  التي  املالية  للم�ازنة  مهم  كم�شدر 

النفط فقط.
ال�شلطة  م�ؤ�ش�شات  يف  احلا�شل  الت��شع  واأدى 
الق�شائية من خالل افتتاح املحاكم ودور الق�شاء 
يف املدن والقرى يف جميع اأنحاء البالد اإىل زيادة 

هذه االإيرادات، على الرغم من تاأكيد الق�شاء اهمية 
عدم  بغية  املحاكم  يف  الر�ش�م  قيم  رف��ع  ع��دم 

االإثقال على امل�اطنني.
املتحدث  ب��ريق��دار  ال�شتار  عبد  القا�شي  وق��ال 
املحاكم  "اإيرادات  اإن  الق�شائية  لل�شلطة  الر�شمي 
املجباة  املبالغ  يف  ملح�ظا  ازدي����ادا  �شهدت 
خالل االأع�ام املا�شية وب�شكل ت�شاعدي من عام 
ال�شلطة  "اإيرادات  اأن  بريقدار  واأ�شاف  اآخر".  اإىل 
بلغت  ا�شتقاللها  من  االأول  العقد  خالل  الق�شائية 
اأكرث من 161 مليارا و426 ملي�ن دينار"، م�شريا 
من  حت�شليها  جرى  املبالغ  هذه  "معظم  اأن  اإىل 

اأقيام ر�ش�م الدعاوى".
التفا�شيل امللحق االقت�شادي

املحافظات  ب��ني  اخلفية  احل���دودي���ة   ال�����رشاع��ات 
اجلن�بية باتت ازمة جديدة ت�شاف اىل ازمات البالد 
هذا  تق�د  من  هي  امل�شلحة  الع�شائر  وان  خ�ش��شا 
باحلرب  االحتادية  احلك�مة  تن�شغل  بينما  ال�رشاع، 
�شد "داع�ش" واعمار املدن املدمرة من جراء العمليات 
مبا  مهتمة  وغري   ، وغربها  البالد  �شمال  الع�شكرية 
يجري يف املدن اجلن�بية، وال�رشاع احلدودي مر�شح 
املحافظات  جمال�ش  انتخابات  اقرتاب  مع  للت�شاعد 
خطر  ت�تر  مالمح  املقبل.  العام  اإج��راوؤه��ا  املزمع 
والب�رشة  واملثنى  قار  ذي  اجلن�ب  حمافظات  بني 
نفط  �رشكات  بداأت  بعدما  جديدة  نفطية  م�اقع  على 
يف  وتقع  قليلة،  اأ�شهر  قبل  ا�شتثمارها  يف  عاملية 

مناطق حدودية متنازع عليها بني هذه املدن وامتدت 
ال�رشكات  تعر�ش  مع  االأزم��ة  وتفاقمت  الع�شائر.  اإىل 
النفطية العاملة يف تلك املناطق اىل تهديدات من قبل 
و�شط �شمت حك�مي عما يجري  املت�شارعة  الع�شائر 
ال�رشاعات  فيها  ا�شتعلت  التي  اجلن�بية  امل��دن  يف 
الع�شائرية. ان�شم علي عبا�ش )34 عاما( وه� عاطل 
عن العمل، اإىل تظاهرة دعت اإليها ع�شريته )اآل عب�ش( 
للمطالبة  املثنى  حمافظة  يف  اله�ي�شلي  منطقة  من 
على  عليها  املتنازع  املنطقة  يف  اأجدادهم  باأرا�شي 
يتدفق  بينما  قار  ذي  حمافظة  جارتها  مع  احل��دود 
مئات العمال مع حفاراتهم يف م�رشوع الإن�شاء خمازن 

وق�د نفطية تنفذها �رشكة )CPP( ال�شينية.
�شعرت  اأن  بعد  التظاهرة  يف  "�شاركت  يق�ل  عبا�ش 
غزي(  )اآل  ع�شرية  �شيطرة  جراء  من  والغ�شب  بالغنب 

من حمافظة ذي قار على اأر�شنا وادعائهم امتالكها، 
علمًا اأنهم ي�شع�ن لال�شتح�اذ على جميع فر�ش العمل 
يف امل�رشوع اجلديد من خالل التن�شيق مع حك�مة ذي 
قار وتركنا نحن نعاين البطالة". اإحدى املناطق التي 
اال�شتك�شافية  "الرقعة  ب�  وت�شمى  متزايدا  ت�ترا  ت�شهد 
العا�رشة" بني حمافظتي ذي قار واملثنى، ومتتد على 
اأكرث من 5000 كيل� مرت مربع ، ويعمل على تط�يرها 
و"انبك�ش"  الرو�شية  اويل"  "ل�ك  �رشكتي  حتالف 
واإج��راء  التنقيب  حق  على  ح�ش�لهما  بعد  اليابانية 
وزارة  من  لرتخي�ش  وفقا  واالإنتاج  التط�ير  عمليات 
يف  غزي"  "اآل  ع�شائر   .2012 عام  االحتادية  النفط 
متتد  كبرية  م�شاحات  ا�شتملكت  التي  قار  ذي  جانب 
اإىل الغرب من املحافظة وتتداخل مع حدود حمافظة 
من�شد  الفالح  ق�ل  حد  على  بحقها  متم�شكة  املثنى 

اإنهم عر�ش�ا  جابر)65 عاما(، مربرا م�قفهم بالق�ل 
امل�شاعدة مع كل اجلهات احلك�مية الإن�شاء امل�شاريع 

النفطية، لكنهم واجه�ا �شغ�طًا من اأطراف اأخرى.
وع�شائرها  املثنى  "حمافظة  ان  جابر  من�شد  ويق�ل 
مار�شت �شغ�طا وتدخالت يف عمل ال�رشكات النفطية 
واإق�شاء  فيها  العمل  فر�ش  جميع  باحتكار  وقام�ا 
العاملني من اأبناء الع�شائر من حمافظة ذي قار وه� 
ما ترف�شه ع�شائر املنطقة". ومل يكن الت�تر الع�شائري 
واالتهامات املتبادلة بني احلك�مات املحلية ملح�ظا 
العام  خالل  بق�ة  ظهر  لكنه  املا�شية،  االأع�ام  خالل 
هذه  يف  �شخمة  نفطية  اآب��ار  اكت�شاف  بعد  احل��ايل 
فيها،  للعمل  العاملية  النفط  �رشكات  وتدفق  املنطقة 
الع�شائر للح�ش�ل على وظائف الأبنائها  بينما ت�شعى 

العاطلني عن العمل.

الي�م  العدل٬  ل���زارة  العام  املفت�ش  مكتب  اجنز 
يف  التزوير  ق�شية  ب�شاأن  االداري  التحقيق  االحد٬ 
ت�شل  والذي  املدائن  العقاري-  الت�شجيل  مديرية 

قيمته االجمالية اىل نح� 169 مليار دينار.
"املكتب  ان  العكيلي٬  ح�شن  العام  املفت�ش  وقال 
اجنز التحقيق االداري الذي طلبته حمكمة حتقيق 
التي  التزوير  عمليات  بخ�ش��ش  النزاهة  ق�شايا 
الت�شجيل  مديرية  يف  ال�شجالت  بع�ش  ط��ال��ت 
اىل  بها  القيام  ين�شب  والتي  املدائن٬  العقاري/ 
مبينا  املذك�رة"٬  املديرية  م�ظفي  من  بع�ش 

وقامت  املكتب  من  تدقيقية  هيئة  ت�شكيل  "مت  انه 
قيمتها  وب��ل��غ��ت  امل����زورة  امل��ع��ام��الت  بح�رش 
رهن  مبالغ  اىل  ا�شافة  دينار  مليار   351.69
�شندات ومعامالت مزورة تقدر  بنًاء على  مت�شلمة 
املبلغ  اجمايل  ليك�ن  دينار  مليار   100 بنح� 

3.169 مليار دينار".
اىل  احيل�ا  املق�رشين  "امل�ظفني  ان  اىل  وا�شار 
اإخفاء  من  اليهم  ن�شب  عما  ملحا�شبتهم  الق�شاء٬ 
الرهن  و�شجالت  واملعامالت  ال�شندات  اوليات 
النزاهة  لهياأة  الت��شية  ومت��ت  بها٬  اخلا�شة 
مبفاحتة امل�شارف املعنية لغر�ش ابراز االوليات 

املت�افرة لديهم".

خزينة التنظيم العمالقة تكشف المستور..

اقارب "سياسيون " تعاملوا تجاريا مع داعش وبضائع موانئنا الحديثة بحوزة االرهابيين!!

بتحريض من الحكومات المحلية 

صراعات نفطية عشائرية على حدود المحافظات الجنوبية تنذر بتفجراالوضاع 

نهب منظم بالمليارات في عقارات اطراف بغداد

بعد 5 سنوات في دار االيتام طفلة 
تعود لخاطفيها!

القضاء يمنح خزينة الدولة أكثر من 
161 مليار دينار من المحاكم!!
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المرأءة العاملة في المحال التجارية... 
انتقادت مجتمعية غير مقدرة لظروفها

قصة داعش والنساء.. هكذا يقمع ارهابيو التنظيم النساء في مناطق سيطرتهم


