
ك�شفت جلنة االمن والدفاع الربملانية، ام�س الثالثاء، عن 
االأموال  ار�شال  �شيا�شية تقف وراء  اأحزابًا  تتبع  اجندات 
املهربة من بغداد اىل عنا�رص تنظيم “داع�س” االرهابي 

يف نينوى.
لـ  ت�رصيح  يف  الــزامــلــي  حــاكــم  اللجنة  رئي�س  وقـــال 
من  وا�شحًا  تق�شرياً  “هناك  ان  نــيــوز«،  »اجلــورنــال 
اال�شتخبارات  واأجــهــزة  العراقية  املالية  املوؤ�ش�شات 
بغداد  من  تخرج  كانت  التي  االأمــوال  حركة  تتبع  يف 
�شيطرة  حتت  تقع  التي  املناطق  اىل  ثم  ومن  اأربيل  اىل 
اىل  املهربة  االأمـــوال  و�شلت  حيث  نينوى،  يف  داع�س 
ا�شتغل  داع�س  تنظيم  ان”  مبينا   ،“ ــدوالرات  ال ماليني 
اأي�شا حتويل االأموال با�شم منظمات حتمل بعداً ان�شانيًا 

للتغطية واإبعاد ال�شبهات”.
�شيا�شية  اأحــزابــًا  تتبع  اجــنــدات  “هناك  ان  واأ�ــشــاف، 
داع�س  اىل  االأمـــوال  ار�شال  يف  م�شالح  لها  تكون  قد 
يف  احلكومة  عاتق  على  تقع  امل�شوؤولية  ان”  مبينا   ،“
حتديد اجلهات التي اأر�شلت هذه االأموال وعلى الرغم من 
تعقيداتها فانه يجب وقف الدعم املايل لهذه التنظيمات 

واحلد منها عرب االأجهزة اال�شتخبارية”.
عن  ك�شفت  الرو�شية  الر�شمية  �شبوتنيك  �شحيفة  وكانت 
يوميا  الــدوالرات  “داع�س” على ماليني  تنظيم  ح�شول 
عرب حتويل االأموال من بغداد اىل املو�شل عرب م�شارات 
لدعم  الرتكية  عنتاب  وغــازي  اأربيل  يف  متثلت  عديدة 
التنظيم االإرهابي واتباع طرق معقدة ملنع تعقب حركة 

هذه االأموال.
واأعلن رئي�س جمل�س الوزراء القائد العام للقوات امل�شلحة 
مدينة  حترير  املا�شي،  متــوز   10 يف  العبادي  حيدر 
املو�شل من �شيطرة تنظيم “داع�س” االإرهابي بالكامل 

بعد ت�شعة اأ�شهر من القتال املتوا�شل.

” قيادات  ان  ال�شابط يف ت�رصيح �شحفي  وا�شاف 
متوز  نهاية  ال�شجن،  من  الفرار  من  متكنت  عديدة 
مرة  من  اأكــر  ف�شلت  اخلطة  اأن  مبينًا   ،2013″
للع�شائر  امل�شلحة  االنتفا�شة  لكن  كثرية،  الأ�شباب 
مكنت  املالكي،  نوري  ال�شابق،  الــوزراء  رئي�س  على 

التنظيم من تنفيذ خمططه”.
“داع�س”  يف  ــارزاً  ب ع�شواً   90 “نحو  ان  واو�شح 
يخ�شعون للتحقيق يف �شجن حم�شن �شمايل بغداد، 
مت اعتقالهم خالل املعارك التي جرت يف حمافظتي 
الرتكماين  اأحمد  اأبو  املدعو  بينهم  ونينوى،  االأنبار 
اأبو بكر  “داع�س”،  اأذرع زعيم  اأحد  اأهايل تلعفر،  من 
البغدادي، املهمة يف اجلناح العراقي بالتنظيم. وكان 
اأبو  �شجن   ،2013 يوليو   22 يف  هاجموا،  م�شلحون 
من  الع�رصات  قتل  بعد  ومتكنوا،  بغداد،  غربي  غريب 
عنا�رص االأمن، من اقتحام ال�شجن املح�شن واإطالق 
�رصاح اأكر من األف �شجني، اغلبيتهم من االإرهابيني. 
ومن  “القاعدة”،  تنظيم  اإىل  الفارين  اأغلب  وينتمي 
اعتقلوا من قبل  ال�شجناء  “داع�س”. وكان  ثم تنظيم 
احلكومة  اإىل  بت�شليمهم  قام  الذي  االأمريكي،  اجلي�س 
 .2011 العراقية عقب ان�شحابه من البالد يف العام 
غريب  اأبــو  �شجن  من  فــروا  �شجناء  حاليًا  وي�شغل 
“وايل  بينهم  التنظيم،  يف  مهمة  قيادية  منا�شب 
البوكمال”  و”وايل  خــريي،  القادر  عبد  اجلزيرة”، 
لوالية  ال�رصعي  و”املفتي  امل�شهداين،  طه  ال�شورية، 
امللقب  وهيب  و�شاكر  طــه،  حممد  )الــرقــة(،  اخلري” 
من�شب  توىل  اأنه  يعتقد  والــذي  وهيب،  اأبو  بال�شيخ 
بغارة  “الوايل” ال�شابق  االأنبار” بعد م�رصع  “وايل 
اأمريكية مطلع العام احلايل، ف�شاًل عن حممود كاظم، 
امللقب بالدكتور حممود، امل�شوؤول عن تطوير برنامج 
حمليًا،  ب�شناعتها  التنظيم  يقوم  التي  ال�شواريخ 
وتعول  كيلومرتاً.   30 من  اأكر  بع�شها  مدى  ويبلغ 
بغداد على معتقلي التنظيم للح�شول على معلومات 
كثرية حول قيادات “داع�س” وطرق متويله، وماكينة 

التجنيد االإقليمية التي ي�شتقدم من خاللها املقاتلون 
التي  احلالية،  قياداته  اأبــرز  عن  ف�شاًل  العراق،  اإىل 
باأ�شماء  العراق،  تنت�رص يف مناطق داخل  اأنها  يعتقد 

مزيفة واأ�شكال خمتلفة.
تنظيم  يف  القيادي  فاإن  العراقي،  للم�شوؤول  ووفقًا 
بعد  اعتقل  الــذي  الرتكماين،  اأحمد  اأبــو  “داع�س”، 

متوز  مطلع  القدمية،  املو�شل  منطقة  يف  اإ�شابته 
االنتقال  اأن خطة  معه  التحقيق  اأكد خالل  املا�شي، 
اإىل العراق، وال�شيطرة على مدن حدودية مع �شورية، 
كانت اأحد اأهداف التنظيم منذ مطلع 2013، اإال اأنها 
كانت متعلقة مبدن حدودية، مثل القائم والرطبة يف 
املو�شل،  قرب  ومناطق  و�شنجار  والبعاج  االأنبار، 

االأ�شد  ب�شار  نظام  عن  االإمــدادات  طريق  قطع  بهدف 
الــقــادم مــن بــغــداد، وخــلــق مناطق نــفــوذ جــديــدة، 
مهاجمة  بعد  العراقي  اجلي�س  �شالح  على  واحل�شول 
اأعد من قبل  اأن املخطط، الذي  اإال  قواعده احلدودية، 
يف  احلظ  يحالفه  مل  ال�شجن،  داخــل  بــارزة  قيادات 
التنظيم  عنا�رص  قلة  بينها  كثرية،  الأ�شباب  التنفيذ 

و”جبهة  احلــر  ال�شوري  للجي�س  الــقــوي  وال�شغط 
يف  التنظيم  نفوذ  مناطق  على  ـــذاك  اآن الن�رصة” 
الرتكماين  فاإن  االعرتافات  ووفق  اأنه  وبني  �شورية. 
حتريرهم  بعد  �شورية  اإىل  انتقلوا  اآخرين  ومئات 
هناك  التنظيم  مع  العمل  يف  وا�شتمروا  ال�شجن،  من 
انتفا�شة  تن�شب  اأن  قبل  اأ�شهر،  خم�شة  من  الأكــر 
الع�شائر  بع�س  ورفع  املالكي،  نوري  �شد  الع�شائر 
ال�شالح، خ�شو�شًا يف االأنبار، ما �شكل غطاًء منا�شبًا 
اإىل  التوغل  �شهلت  التي  احلدودية،  املدن  ملهاجمة 
نينوى  عا�شمتي  غربًا،  والرمادي  �شمااًل  املو�شل 
فاإنه  الرتكماين  اعرتافات  “بح�شب  وتابع  واالأنبار. 
كان على راأ�س قوة تبلغ اأكر من 200 م�شلح دخلت 
من  مقاتلني  ب�شفة  ال�شورية،  البوكمال  من  االأنبار 
ع�شائر الدليم، ورفعوا اأعالم تلك الع�شائر، ومل يرفعوا 
علم داع�س يف البداية. وبح�شب اعرتافات الرتكماين، 
�شنة  دين  ورجــال  قبليني  زعماء  ت�شفية  متت  فقد 
والقائم،  والرمادي  واملو�شل  الفلوجة  يف  بارزين 
ب�شبب  باأيام،  العراقية  للمدن  التنظيم  اجتياح  قبل 
ويرف�شون  التنظيم  �شيواجهون  باأنهم  اعتقادهم 

وجوده يف العراق”.
وتتطابق اعرتافات الرتكماين مع ما اأعلنته ال�رصطة 
يف كانون االأول 2013، وذلك قبل اجتياح “داع�س” 
لالأنبار باأيام قليلة، اإذ وقعت يف تلك املدة 11 حالة 
اغتيال، طالت رجال دين وزعماء قبائل ووجهاء لهم 
ثقلهم يف املجتمع االأنباري، اأعقبتها عمليات اغتيال 
مماثلة يف املو�شل و�شواحيها طالت اأي�شًا �شباطا 

يف اجلي�س العراقي ال�شابق.
يف  اأخرى  قيادات  مع  للتحقيق  الرتكماين  ويخ�شع 
التنظيم يف �شجن الكاظمية �شديد التح�شني على نهر 
معهم  التحقيق  على  ويتناوب  بغداد،  �شمايل  دجلة 

�شباط عراقيون واآخرون من اجلي�س االأمريكي.
التحقيق  فريق  �شباط  اأحــد  وهــو  امل�شدر  ــرى  وي  
من  وغريه  الرتكماين  "اعرتافات  اأن  املعتقلني،  مع 
قبل  من  الإعالنها  �شاحلة  تكون  ال  قد  القيادات 

احلكومة، اأو الك�شف عن اأجواء حماكمتهم".
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بغداد_ الجورنال نيوز

غير مسموح للحكومة معرفتها.. )الجورنال( تتقصى حقيقة ما تخفيه القوات األميركية قرب الحدود العراقية السورية

الحشد الشعبي يطالب الحكومة بـ”تحقيق 
عاجل” في الضربات األميركية

حركة التغيير تجتمع للرد على مقترح حزب 
بارزاني

التحالف الوطني: أغلبية الكتل السياسية ضد التصويت 
على تمديد عمل مجالس المحافظات

احل�شيني،  علي  ال�شمال  حمور  ال�شعبي  احل�شد  يف  القيادي  ا�شتنكر   : متابعة  بغداد_ 
االأمريكية على قطعات من احل�شد  الطائرات  التي نفذتها  ال�رصبات اجلوية  الثالثاء، 
ال�شعبي، مطالبًا احلكومة بفتح حتقيق عاجل وتعوي�س عوائل ال�شهداء من قبل اإدارة 

التحالف الدويل وب�شكل ر�شمي.
احل�شد  ا�شتهدفت  التي  اجلوية  “ال�رصبات  ان  �شحفي،  ت�رصيح  يف  احل�شيني،  وقال 
ال�شعبي، يوم اأم�س )االثنني( يف مناطق احلدود العراقية ال�شورية، م�شتنَكرة وندينها 
واأكر  �شهيدا   35 اإىل  و�شلت  احلادث  ل�شهداء  االأخرية  “احل�شيلة  ان  موؤكدا  ب�شدة”، 
من 60 جريحا”. واأ�شاف احل�شيني، ان “على احلكومة االأمريكية تو�شيح ما تفعله 
الطائرات احلربية للتحالف الدويل، وتعوي�س عوائل ال�شهداء ب�شكل ر�شمي”، مطالبا 
للك�شف عن تفا�شيل  بـ”فتح حتقيق عاجل وجاد،  العراقية  الوقت ذاته احلكومة  يف 

َ احل�شد بالذات هو امل�شتهدف دائمًا؟”. ومالب�شات �رصب قوات احل�شد ال�شعبي، وملمِ
وكانت طائرات اأمريكية ا�شتهدفت، م�شاء االثنني، قطعات احل�شد ال�شعبي على احلدود 
العراقية ال�شورية، ما ادى اإىل ا�شت�شهاد واإ�شابة الع�رصات من املقاتلني بالتزامن مع 

هجوم لـ”داع�س” على القطعات.

�شيعقد  للحركة  الوطني  املجل�س  اأن  التغيري  حركة  يف  قيادي  :اأعلن  متابعة  بغداد_ 
الكرد�شتاين،  الدميقراطي  احلزب  مقرتح  على  للرد  املقبل،  االأ�شبوع  مطلع  اجتماعا 

ب�شاأن تفعيل الربملان الكرد�شتاين.
ت�رصيحات  يف  التغيري  حركة  يف  الوطني  املجل�س  ع�شو  جناب  ال�شيخ  اآوات  وقال 
واملوؤ�ش�شات  الربملان  تفعيل  م�شطلح  ا�شتخدام  ترف�س  احلركة  ان   ": �شحفية 
الت�رصيعية، بل يجب ا�شتخدام م�شطلح اإعادة الربملان الكرد�شتاين اىل و�شعه الطبيعي 
وتطبيع الن�شاط النيابي يف اإقليم كرد�شتان "، موؤكدا :" اأن امل�شكلة تكمن يف احلالة 

غري الطبيعية التي ُفر�شت على الربملان، ويجب اأن تتم اإزالة هذه احلالة ".
واأبدى ع�شو املجل�س الوطني حلركة التغيري تفاوؤله يف التو�شل اإىل اتفاق مع احلزب 
تعكر  مل  اإذا  الطبيعي  و�شعه  اإىل  الربملان  اإعادة  �شتتم  اأنه  اىل  م�شريا   ، الدميقراطي 
امل�شوؤولية  بروح  يتمتعون  ال  الذين  الدميقراطي  احلزب  م�شوؤويل  بع�س  ت�رصيحات 

،الو�شع ، بح�شب تعبريه.

بغداد_ اجلورنال : اأكد النائب عن التحالف الوطني هالل ال�شهالين، الثالثاء، ان الكتل 
النيابية ترف�س الت�شويت على املادة )46( املتعلقة بتمديد عمل جمال�س املحافظات.
وقال ال�شهالين يف بيان اطلعت عليه "اجلورنال"، اإن "اغلبية النواب ومن كتل خمتلفة 

�شد الت�شويت على املادة 46 املتعلقة بتمديد عمل جمال�س املحافظات".
واأ�شاف، اأنه "مت تاأجيل الت�شويت على مقرتح التعديل، الذي ين�س على عدم التمديد 
وفقا  املجال�س  انتخابات  اجــراء  حلني  باقليم  املنتظمة  غري  املحافظات  ملجال�س 
الكتل  للنقا�س بعد اجتماع قادة  �شُيعر�س جمددا  "املقرتح  اأن  القانون"، مبينا  لهذا 

اال�شبوع املقبل".
واأكد ال�شهالين، اأن "التوجه االكر قبوال مي�شي نحو عدم التمديد للمجال�س املحلية، 
اجراء  حلني  املحافظني  عمل  على  والرقابة  اال�ــرصاف  مهمة  الربملان  يتوىل  وان 
التي  املالية  والتخ�شي�شات  النفقات  �شي�شهم يف خف�س  االمر  هذا  االنتخابات، الن 

تذهب اىل تلك املجال�س يف حال متديد عملها للمدة املقبلة".

بتخطيط منذ 2013... الموصل سقطت وسط ساحات االعتصام ومن قلب سجن أبو غريب

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

بالضرورة عن رأي الصحيفة

ك�ضف �ضابط يف حمكمة 
حتقيق جنايات الر�ضافة يف 

بغداد عن اعرتافات قيادي 
بارز يف تنظيم “داع�ش”، 

معتقل حاليًا لدى ال�ضلطات 
العراقية، خالل التحقيق معه 

باأن خطة اجتياح التنظيم ملدن 
عراقية حدودية مع �ضورية 

كانت ُو�ضعت منذ العام 
غريب  اأبو  �ضجن  يف   ،2013

غربي بغداد.

بغداد_ متابعة

هواج�س  هنالك  اأن  لـ"اجلورنال"  خلف  وا�شاف 
او  معرب  تكون  قد  املنطقة  هذه  ان  من  خليجية 
اىل  و�ــشــواًل  بحلب  االيـــراين  اجلــانــب  لربط  ممــرا 
البحر االبي�س املتو�شط وهو امر غري واقعي، فال 
ميكن ان يكون هنالك ممر بهذا التعقيد من منطقة 
�شمال  من  وال�شوري  والعراقي  ــراين  االي ال�شمال 
البحر، اذ ان ت�شارب امل�شالح باجلغرافيا امر غري 

حممود ووا�شح.
كلفة  باقل  عديدة  بدائل  وجــود  اىل  خلف  واأملــح 
اأن  مبينًا  املو�شوع،  لهذا  حاجة  هنالك  كانت  اذا 
على  مبنية  االمريكية  املتحدة  الواليات  �شيا�شة 
عن�رص، وكاأن هنالك تاجر يدير ال�شيا�شة االمريكية 
ولي�س �شيا�شي مثل ترامب، متوقعًا خ�شارة امريكا 

الكثري من �شمعتها ب�شبب هذه ال�رصبة.
تقع  قاعدة  يف  امريكية  قــوات  وجــود  اكــد  خلف 

بعيدة  مدفية  لديها  الــ�ــشــوريــة  التنف  جــنــوب 
وقريبة  متو�شطة  مدياتها  و�ــشــواريــخ  املـــدى 
التنف  جنوب  بــري  وجــود  اىل   وبعيدة،ا�شافة 
للجي�س  �رصبات  ثــالث  وجهت  والتي  ال�شوري 

ال�شوري غرب تدمر.
الدليمي  عبيد  خالد  واالمني  ال�شيا�شي  املحلل 
ان"  نيوز«  »اجلورنال  ملرا�شل  اكد  الرمادي  من 
بل  االنــبــار  يف  واالمــنــيــة  الع�شكرية  الــقــيــادات 
وحتى احلكومة املحلية يف املحافظة ال ت�شتطيع 
الغام�شة  االمريكية  القوات  وجــود  يف  التدخل 
اجلنود  لــعــدد  دقيقة  الح�شائيات  وجـــود  وال 
واملروحيات  والطائرات  وا�شلحتهم  االمريكيني 
التي ي�شتخدمونها يف قواعد عراقية يف االنبار".
عن  مبعزل  تعمل  االمريكية  القوات  ان"  وا�شاف 
ال�شعبي،  احل�شد  تريد وجود  العراقية وال  احلكومة 
تريد  التي  االمــريكــيــة  املخططات  ك�شف  ملنع 
االنبار  وتق�شيم  العراقي  ال�شعب  �شد  تنفيذها 

العبيدي  حممود  عواد  اما  معزولة".  مناطق  اىل 
البغدادي  ناحية  يف  الع�شائري  احل�شد  قادة  احد 
القوات  ان"  نيوز«  »اجلــورنــال  ملرا�شل  ذكر  فقد 
احل�شود  من  قتالية  افواجًا  ت�شتخدم  االمريكية 
وجود  وا�شتثنت  الع�شائري  للح�شد  ال�شيا�شية 
احل�شد ال�شعبي واحل�شد الع�شائري الذين ال ينفذان 
االنبار".وا�شاف  يف  وجي�شها  امريكا  خمططات 
العراقية  احلــدود  على  مريبة  حتركات  هناك  اأن 
يف  جمــاورة  دول  مبوافقة  وال�شعودية  االردنية 
يف  خالياهم  وتعزيز  داع�س  وامــراء  قادة  تهريب 
بها  تهدد  التي  املطرقة  ليكونوا  الغربية  املناطق 
قوات التحالف من تريد يف املنطقة وال�شحية هم 
املدنيون االبرياء من اهل االنبار والعراق عموما"
ال�شعبي  احل�شد  يف  القيادي  ك�شف  اخر  جانب  من 
�شباط  وجــود  عن  الثالثاء،  الطليباوي،  جــواد 
خمابرات كبار من جن�شيات اجنبية متعاونني مع 
الق�شاء  ان حترير  موؤكدا  تلعفر،  ق�شاء  داع�س يف 

العراق  �شد  كــربى  دولية  مــوؤامــرة  عن  �شيك�شف 
تقودها تلك الدول.

اإن  �شحفي  تــ�ــرصيــح  يف  الــطــلــيــبــاوي  وقــــال 
"التدخالت الرتكية االمريكية ملنع دخول القوات 
تنظيم  من  وتطهريه  تلعفر  اإىل  العراقية  امل�شلحة 
من  كبري  عــدد  انــقــاذ  غر�شه  االجــرامــي  داعــ�ــس 
لع�شابات  قدم  ممن  االجانب  املخابرات  �شباط 

داع�س الدعم الع�شكري واللوج�شتي".
لتاأخري  ت�شعى  الدولية  ــراف  االط "تلك  ان  وبــني 
من  ممكن  عــدد  الأكــرب  الفر�شة  التاحة  العملية 
ال�رصوع  ثم  ومن  الق�شاء  خارج  بالهروب  هوؤالء 
اأن  اإىل  الطليباوي  الع�شكرية".وا�شار  العملية  يف 
تلك  يف  للبدء  اال�شتعداد  امت  على  ال�شعبي  "احل�شد 
خارجي  تدخل  الي  جيدا  حت�ّشب  وقــد  العملية 
�شيك�شف  "حتريرالق�شاء  اأن  مبينا  العملية"،  ملنع 
عن موؤامرة دولية كربى تقودها خمابرات دولية 
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