
م��ع خ�س��ارة داع�ش لالرا�س��ي يف �س��وريا والع��راق، فان 
قدرته��ا عل��ى توليد االيرادات قد انخف�س��ت ب�س��كل كبري، 
وم��ع ذل��ك مازال��ت جمامي��ع داع���ش االرهابية ت�س��تفيد 
م��ن �س��ناعة النفط وتهري��ب االثار امل�رسوقة يف ال�س��وق 
ال�س��وداء باال�س��افة اىل فر�س��ها ال�رسائب على ال�س��كان 

وابتزازهم يف املناطق التي ازالت حتتلها.
ون���رست وكال��ة "اك�س��رب�ش" الربيطاني��ة، تقري��را ح��ول 

اكت�س��اف اال�ستخبارات االوروبية مل�س��ادر متويل تنظيم 
داع���ش، ع��ن طري��ق تعق��ب التحوي��الت املالية م��ن دول 
االحتاد االوروبي، اىل ارا�س��ي التنظيم يف كل من العراق 

و�سوريا.
واف��اد تقرير الوكالة الذي ترجمته »اجلورنال نيوز«، بان 
دول االحت��اد االوروبي، ار�س��لت م��ا يق��ارب 2.3 مليون 
دوالر امريك��ي، خ��الل امل��دة الزمني��ة ما ب��ن 2012 و 
2016. يف حن ت�س��درت فرن�س��ا قائمة الدول الرئي�سة 
املمول��ة لتنظي��م داع���ش االرهابي، ب���525 ال��ف دوالر، 

تلتها كل من املانيا وبريطانيا.
اال�س��تخباراتية  العنا���رس  اح��د  ع��ن  الوكال��ة  ونقل��ت 
الفرن�س��ية، قول��ه "ان اغل��ب التحوي��الت املالي��ة كان��ت 
تت��م عن طري��ق اق��ارب املن�س��من لداع���ش، با�س��تخدام 
الهويات وامل�ستم�س��كات الر�سمية، وان عدم مالحظة هذه 
التحويالت  حتى االن، يعّد ف�س��ال ملحرتيف اال�ستخبارات 
االوروبي��ة، علم��ا ان جميع التحوي��الت املالية كانت تتم 

عرب تركيا".
�سخ�س��ا   150-190 وج��ود  اىل  الوكال��ة  واأ�س��ارت 

متخ�س�س��ن بالتحويالت املالي��ة، يف كل دولة من دول 
االحتاد، و210 اأ�س��خا�ش يف تركيا، متخ�س�س��ن بت�سلم 

االموال، وار�سالها اىل عنا�رس داع�ش. 
وبعد ك�سف اال�ستخبارات لهذه املعلومات، كّثفت ال�سلطات 
املحلي��ة عملياتها، من اجل تقلي�ش قائمة امل�س��تبه بهم، 
البالغة 18.500 �س��خ�ش، وتقليل خط��ر تنفيذهم املزيد 

من الهجمات االرهابية يف اوروبا.
وقال املحلل ال�سيا�س��ي البارز يف موؤ�س�سة راند االمريكية 
واخلب��ري يف متويل داع�ش واجلماع��ات االرهابية باتريك 

جون�سون يف مقابلة له ردا على �سوؤال من اين ياأتي متويل 
داع�ش يف الوقت احلايل؟ " هناك ثالثة م�س��ادر رئي�س��ية 
يف الوقت احلايل لداع�ش هي النفط واالبتزاز وامل�س��ادرة 
، وق��د ظ��ل النفط م�س��درا مهم��ا للتمويل عل��ى الرغم من 

خ�سارة داع�ش لالرا�سي ".
وا�س��اف اأن��ه " يف الع��راق، فق��دت داع���ش جمي��ع حقول 
النفط التي كانت ت�س��يطر عليها �سابقا؛ اما يف يف �سوريا، 
فق��د فقد اأخرياً اأكرب حقول النف��ط يف البالد. ويف حن اأن 
عائدات داع�ش النفطية ميكن اأن ت�ستمر يف االنخفا�ش يف 

امل�ستقبل القريب، فاإنه ال يزال من املرجح اأن ت�ستفيد من 
فر�ش �رسائب على ا�س��تهالك الوق��ود حمليا، واأن تفر�ش 
ر�سوما على ال�سهاريج وال�ساحنات التي متر عرب املناطق 

التي ي�سيطر عليها التنظيم".
وتاب��ع اأن " االبت��زاز ه��و م�س��در اآخ��ر الإي��رادات داع�ش، 
ذل��ك  اإن ق��درة اجلماعة على التهديد باأعمال العنف �س��د 
املوؤ�س�س��ات التجاري��ة يف ���رسق �س��وريا وغ��رب الع��راق 
واأماك��ن اأخرى متكنها من ت�س��غيل م�س��ارب احلماية اإىل 

حد كبري بعيدا عن مراأى ال�سلطات".

محمد بن قاسم الثقفي يحاصر أهالي بغداد.. ومجلسها يقدم حال للمواطنين: "اطلعوا من غبشة وما تتأخرون"!!
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بعيداً عن الرتابة واالستنساخ ... 
األسرة بحاجة إلى أوقات من الترفيه

فوائد زيت األوكالبتوس 
المذهلة للعناية بالبشرة 
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بغداد خا�ش: اعلن جمل�ش حمافظة بغداد االحد، حلواًل ت�سهم يف تخفيف الزخم املروري اخلانق يف 
العا�سمة ومنها الطريق ال�رسيع املعروف ب�سارع )حممد القا�سم( و�سط بغداد “. وقال ع�سو جمل�ش 
حمافظة بغداد �سعد املطلبي يف ت�رسيح ل�»اجلورنال نيوز«، ان” توقيت امانة بغداد بقطع ج�رس الطريق 
ال�رسيع )حممد القا�سم( �سيء جدا، وعلى مواطني العا�سمة اخلروج اىل الدوام الر�سمي قبل �ساعتن للو�سول 
الطريق  ان” قطع  واأ�ساف  املروري!!”.  االختناق  ب�سبب  التاأخري  لتجنب  املحدد  الوقت  اأماكن عملهم يف  اىل 
م�سوؤولية امانة بغداد وتوقيت القطع �سيء جدا وكان املفرت�ش، قطع الطريق يف اأيام العطل” م�سريا اىل ان” قطع 
الطريق يف هذا التوقيت �سّكل اأزمة حقيقية الأهايل بغداد “. وادى قطع ج�رس حممد القا�سم احليوي بالن�سبة للعا�سمة 
بغداد اىل اختناقات مرورية حادة ادت اىل توقف املركبات ل�ساعات و�سط تذمر املواطنن من توقيت اجراء امانة بغداد. 
واأ�سار ع�سو املجل�ش اىل ان” احللول لي�ست من �سالحيات جمل�ش املحافظة لكن على املواطنن ان يخرجوا اىل عملهم قبل 
الذي  الكبري  ال�سغط  البدء بالعمل مع  الطريق من دون  “قطع  ا�ستغرابه من  الر�سمي”. واأعرب املطلبي عن  الدوام  �ساعتن من 

يتعر�ش له املواطن من الزحامات املرورية” موؤكدا ان” امانة بغداد مل تبا�رس اىل االن ب�سيانة اجل�رس”.

اإن  الفار�ش،  طه  فار�ش  الوطنية،  القوى  احتاد  عن  النائب  قال 
وتاأكيده  رده  يف  وا�سحًا  كان  العبادي،  حيدر   ، ال��وزراء  رئي�ش 
على ان احل�سد ال�سعبي هيئة ر�سمية وتابعة للقائد العام للقوات 
امل�سلحة . واأ�ساف يف ت�رسيح ل� "اجلورنال" ، اعتقد ان الواليات 
املتحدة ق�سدت يف حديثها الف�سائل اخلارجة عن نظام الدولة 
وغري التابعة للح�سد ، مبينًا انه من غري املعقول ان ت�سف احل�سد 
ال�سعبي بهذه الطريقة وهي خا�ست معه احلرب �سد تنظيم داع�ش 
"كالم اخلارجية االأمريكية  لي�ش مطلقًا واأمنا  االإرهابي ، موؤكداً 
املتحدة  الواليات  �سعي  فر�سية  وعن  الف�سائل".  بع�ش  ي�سمل 
االنتهاء  بعد  ال�سعبي  احل�سد  ونفوذ  حجم  تقلي�ش  اىل  االأمريكية 
من داع�ش االإرهابي قال الفار�ش ،" لو تكلمنا بطريقة مو�سوعية 
طائلة  ميزانية  الدولة  تكلف  الف�سائل  هذه  فاإن  اقت�سادية   –
ومن املمكن ان نكون غري حمتاجن لهذه االأعداد يف امل�ستقبل 
، الفتًا النظر اىل ان  البنك الدويل يف تعامله مع كل دول العامل 
ي�سع �رسوطًا حمددة عليها قد ت�سل اىل حد التدخل يف �سوؤونها 
االقت�سادية  واحلالة  االم��وال  ا�ستعادة  ي�سمن  حتى  الداخلية 
�سالح  الوطني،  التحالف  عن  النائب  قال  جانبه،  من  للبالد. 
بالقائد  موؤ�س�سة حكومية مرتبطة  ال�سعبي  احل�سد  اإن  احل�سناوي، 
عال  مب�ستوى  موظف  هيئتها  ورئي�ش  امل�سلحة  للقوات  العام 
نائب  وكذلك  العراقية  الدولة  هيكلية  �سمن  عليا  بخدمة  مكلف 

رئي�سها قادتها وكافة. 
قادتها  و�سف  عملية  ان  اىل  "اجلورنال"  ل�  ت�رسيح  يف  واأ�سار 
انها  "غري موفق" ومبا  االأمريكية  اخلارجية  قبل  باالرهاب من 
يكون  ان  يجب  االمريكية  للدولة  اخلارجية  ال�سيا�سية  متثل 
العام  والقائد  اخلارجية  طريق  عن  العراقية  الدولة  مع  تعاملها 
ان  اىل  م�سرياً   ، االعالمي  الت�سعيد   عن  بعيداً  امل�سلحة  للقوات 
التعامل  �سمن  يكون  ان  يجب  الدولة  موؤ�س�سات  مع  التعامل 

الدبلوما�سي واحرتام �سيادة الدول.واأكد احل�سناوي ان العراق هو 
امل�سوؤول مبا�رسة عن هذا املو�سوع والتدخل بهذه الطريقة يعد 

تدخاًل يف �سوؤون الدولة العراقية .
النواب  جمل�ش  يف  اخلارجية  العالقات  جلنة  دع��ت  ب��دوره��ا، 
عن  الرتاجع  اىل  االأمريكية،  اخلارجية  وزارة  االح��د،   العراقي، 
ال�سعبي  ت�رسيحاتها التي اتهمت فيها نائب رئي�ش هيئة احل�سد 
النائب  اللجنة  ع�سو  وقال  “االإرهابي”.  ب�  املهند�ش  مهدي  اأبو 
هيئة  رئي�ش  “نائب  ان  نيوز«،  »اجل��ورن��ال  ل�  البياتي  عبا�ش 
احل�سد ال�سعبي اأبو مهدي املهند�ش، موجود يف امليدان ملحاربة 
االإرهاب منذ ثالث �سنوات، وقام بالقيادة والتخطيط مع جميع 
القوات االأمنية مبختلف �سنوفها من اجل الق�ساء على داع�ش”، 
واتهامها  االأمريكية  اخلارجية  وزارة  من”ت�رسيحات  م�ستغربًا 
نهاية  �سارف على  الذي  الوقت  ب�”االإرهابي” يف هذا  للمهند�ش 
االأمريكية مل تقدم دلياًل خالل  “اخلارجية  ان  واأ�ساف  داع�ش”. 
اإياهم بتقدمي م�ستند بحق  ت�رسيحاتها �سد )املهند�ش(، مطالبًا 
“جلنة  ان  البياتي  واكد  املهند�ش”.  مهدي  اأبو  العراقي  املواطن 
ت�رسيحات  ترف�ش  ال��ن��واب  جمل�ش  يف  اخلارجية  العالقات 
داعية  املهند�ش”،  بحق  االأمريكية  اخلارجية  وزارة  واتهامات 
اإياها اىل الرتاجع عن ت�رسيحاتها امل�سيئة ملواطن عراقي قدم 
الكثري لبلده”. واأ�سار اىل ان ت�رسيحات اخلارجية االأمريكية تثري 
ل�سخ�ش  ا�ستهدافًا  يعد  ذلك  وان  العراقي، خا�سة  ال�سارع  غ�سب 
وت�ساءل  داع�ش”.  �سد  بلده  عن  وداف��ع  االإره��اب  قاتل  عراقي 
)االإرهابي(،  ب�  االإره��اب  قاتل  من  اتهام  ميكن  “كيف  البياتي: 
نهاية  على  �سارف  الذي  الوقت  هذا  االتهام يف  هذا  وملاذا جاء 
داع�ش يف املنطقة والعراق حتديداً؟”. وقال اخلبري القانوين امري 
الدعمي ل� »اجلورنال نيوز«، ان العراق يحق له ان يقدم احتجاجًا 
االمريكية  اخلارجية  وزارة  ت�رسيحات  �سد  املتحدة  االمم  لدى 
التي م�ست بها احد القيادات امليدانية التي تقاتل االرهاب منذ 

�سنوات.

 ح��ذر ح��زب احل��ل املن�س��وي يف حتال��ف الق��وى 
العراقي��ة )اك��رب تكتل �س��ني يف الربمل��ان العراقي( 
، االح��د، رئي�ش اقلي��م كرد�س��تان )املنتهية واليته( 
م�س��عود بارزاين من الت�سعيد يف املناطق املختلف 
االحتادي��ة.  الق��وات  م��ع  الع��راق  �س��مايل  عليه��ا 
وق��ال االأم��ن الع��ام حل��زب احل��ل النائ��ب “حممد 
الكرب��ويل” يف ت�رسي��ح ل�»اجلورن��ال ني��وز«، ان” 
هنال��ك تغرياً كبرياً يف الفكر ال�سيا�س��ي العراقي بعد 
اجراء اال�س��تفتاء الذي يهدد امن العراق وا�ستقراره، 
مبختل��ف  تدف��ع  ال�سيا�س��ية  الكت��ل  فا�س��بحت 
انتماءاته��ا وتوجهاته��ا اىل ���رسورة احلفاظ على 
وح��دة الع��راق م��ن م�س��اريع التق�س��يم التي ي�س��عى 

له��ا بارزاين وحزبه �س��مال العراق “. واأ�س��اف ان” 
لغة الت�س��عيد م��ن جانب بارزاين يف �س��مال العراق 
ال ت�س��ب يف م�س��لحته لكون��ه م��ا زال حت��ت مظلة 
احلكوم��ة االحتادي��ة ومن ث��م فاإن احلكوم��ة لديها 
ال�س��الحيات الد�س��تورية كاف��ة بتطبي��ق القان��ون 
�س��مال الع��راق”. وع��ن الدع��م االأمريك��ي للجان��ب 
الك��ردي ا�س��تبعد الكرب��ويل وهو ع�س��و جلنة االمن 
والدفاع يف الربملان دعم الواليات املتحدة اجلانب 
الك��ردي يف ق�س��ية اال�س��تفتاء وع��دم خروج��ه من 
االأرا�س��ي املختل��ف عليها، م�س��ريا اىل ان” املوقف 
الدويل واالأمريكي وا�س��ح جدا من ا�ستفتاء بارزاين 
“.واأ�س��ار اىل ان” احلكوم��ة العراقي��ة ما�س��ية يف 
تطبيق قرارته��ا بفر�ش االمن والقانون على جميع 

االأرا�سي يف العراق ومنها املختلف عليها “.

اك��د قائ��د عمليات نين��وى الل��واء الركن جنم 
املفاو�س��ات  ا�س��تمرار  االح��د،  اجلب��وري، 
املناط��ق  والبي�س��مركة الدارة  اجلي���ش  ب��ن 
نين��وى، يف  املتن��ازع عليه��ا يف حمافظ��ة 
ا�س��ار اىل ع��دم االتف��اق عل��ى م�س��ك  ح��ن 
احل��دود.  وقال اجلب��وري يف ت�رسيح خا�ش 
ل�»اجلورنال نيوز«،ان "هناك تقدمًا ملحوظًا 

يف املفاو�س��ات اجلارية بن قيادتي اجلي�ش 
العراقي والبي�سمركة القائمة وادارة املناطق 
الب�س��مركة  ق��وات  املتن��ازع عليه��ا وع��ودة 
الكردي��ة اإىل ح��دود ع��ام 2003".وا�س��اف 
ان "االزم��ة ب��ن الطرف��ن �س��ُتحل يف اق��رب 
وقت ممك��ن". واأ�س��ار اللواء اجلب��وري اىل ان 
"الطرف��ن مل يتفق��ا حت��ى االن عل��ى م�س��ك 
ب��ن  املفاو�س��ات  "ف�س��ل  نافي��ًا  احل��دود"، 

اجلي�ش والبي�سمركة".

بعد ا�رسار رئي�ش اقليم كرد�س��تان "م�س��عود بارزاين" على اجراء اال�ستفتاء 
وت�س��ببه بخ�س��ائر مادية ومعنوية كبرية لل�س��عب الكردي، ب��داأت مطالبات 
�س��عبية و�سيا�سية باال�س��تغناء عن فكرة اال�ستقالل ب�س��كل نهائي، من اجل 
انق��اذ م�س��الح االكراد، وحفظ ما تبقى من م��اء وجهه. وقال ممثل حكومة 
اقليم كرد�ستان العراق يف ايران، ناظم دباغ ان مدة رئا�سة م�سعود بارزاين 
يف االقليم، �س��تنتهي بعد 4 ايام فقط.وفند دباغ ال�س��ائعات ب�ساأن ا�ستقالة 
ب��ارزاين، مبينا انه يف �س��وء ختام مدة رئا�س��ة االخ��ري ال توجد حاجة اىل 
اال�ستقالة خالل هذه املدة الق�سرية. وا�سار اىل موافقة حكومة االقليم على 
التو�سل اىل اتفاق مع احلكومة املركزية يف اطار الد�ستور العراقي واحلفاظ 
عل��ى �س��المة ارا�س��ي العراق، الفت��ًا النظ��ر يف ال�س��ياق ذات اىل التوافقات 
احلا�س��لة خ��الل اجتم��اع م�س��رتك عقد ال�س��بت بن قوات احل�س��د ال�س��عبي 

واجلي���ش العراقي مع قوات البي�س��مركة.وتابع، ان التوافقات احلا�س��لة يف 
اجتماع ال�س��بت تن�ش على وقف اطالق النار وتراجع قوات البي�س��مركة اىل 
اخل��ط االخ���رس، اي احلدود ما قبل الع��ام 2003 وافادت �س��حيفة "ديلي 
�س��باح" الرتكي��ة يف تقريرها الذي ترجمته »اجلورن��ال نيوز«، باأن جتميد 
نتائج اال�س��تفتاء هي مبادرة ال معنى له��ا، يف حن ان قرارات بارزاين لن 
توؤخ��ذ بجدية بع��د االن، فتجميده النتائ��ج، يعني عدم الغائه��ا، وتاأجيلها، 
حي��ث ال يختل��ف ه��ذا القرار ع��ن ت�رسيحه "بع��دم اعالن ا�س��تقالل االقليم 
ب�س��كل مبا���رس" بعد اال�س��تفتاء. م��ن االف�س��ل ان يعرتف ب��ارزاين بخطئه، 
مقدِّمًا اعتذاره لل�س��عب الكردي العراقي، بعد ت�سببه باإحراجهم امام حكومة 
بغ��داد، واحلكوم��ات الدولية. مع ذل��ك، يبدو ان بارزاين ال يع��ي حتى االن، 
خطورة املوقف، وخطورة مت�س��كه باحلكم، فمازال م�ستمرا باملماطلة، اآمال 
العث��ور على خمرج ما، كما مازال يطلب دعم دول اخلليج، وعفو وا�س��نطن، 
بع��د تخريب عالقته مع االخرية ب�س��كل ال ميكن ا�س��الحه. يف حن تداولت 

ال�س��ائعات االوروبي��ة ار�س��ال الرئي���ش اال�رسائيلي "بينجام��ن نتنياهو"، 
ا�س��لحة حربي��ة اىل قوات البي�س��مركة الكردي��ة، من اجل موازن��ة مواردهم 
الع�س��كرية مع م��وارد الق��وات االمنية العراقي��ة. وتعرب ت�رسف��ات ا�رسائيل 
عن خماوفها فيما يتعلق بقوات احل�س��د ال�س��عبي. بعدم��ا اثبت االخري قوتة 
وجربوت��ه بدح��ره تنظيم داع���ش، وانتزاعه كركوك و�س��نجار م��ن االيادي 
الكردية، بزمن قيا�س��ي. كما و�سل غ�سب �س��كان اربيل ودهوك اىل ذروته، 
يف االونة االخرية، حيث ادركوا ان حكم بارزاين وتخيالته امل�س��تقبلية، لن 
تواكب احتياجات حياتهم اليومية، فمع ازدياد غ�س��ب بغداد على احلكومة 
الكردية، �ساعت فر�سة ت�س��لمهم الرواتب احلكومية، اأما مدينة ال�سليمانية، 
فقد اعلنت تخليها عن حكومة بارزاين منذ عمليات ا�س��تعادة �سيطرة مدينة 
كرك��وك. ويف نهاي��ة تقريره��ا نوهت ال�س��حيفة باأنه "بدال م��ن املماطلة، 
يجب على بارزاين تقدمي حل مقنع حلكومة بغداد، او التنحي جانبا، فا�سحا 

املجال ل�سخ�ش اكرث حبا ووطنية لل�سعب الكردي العراقي وحقوقه".

اأكمل��ت حمافظ��ة كرب��الء بالتعاون مع 
قيادة عمليات الفرات االو�س��ط خططها 
االربع��ن  بزي��ارة  اخلا�س��ة  االمني��ة 
موؤك��دة منعها دخ��ول عنا�رس حمايات 
امل�س��وؤولن مبظاهر م�س��لحة ف�سال عن 
فت��ح مناف��ذ تطوي��ق جدي��دة لفح���ش 
تاأ�سرية دخول الوافدين من دول اجلوار 

.
وق��ال املتح��دث با�س��م قي��ادة �رسط��ة 
ل�»اجلورن��ال  الغامن��ي  ع��الء  كرب��الء 
ني��وز« ان " اخلطة االمنية لهذه الزيارة 
اختلف��ت العام احل��ايل اذ متنع املظاهر 
امل�سلحة واحلمايات مع امل�سوؤولن الن 

كربالء ال ت�س��توعب هذه االعداد واي�سا 
عج��الت  تك��ون  وان  لل��زوار  احرتام��ا 
امل�سوؤولن عجلة واحدة فقط للدخول "

وبن ان " 150 حا�سبة مت فتحها لزوار 
اربعيني��ة االمام احل�س��ن عليه ال�س��الم 
"م�سرياً اىل ان" قوات م�سرتكة من قوات 
احل��دود العراقية وااليراني��ة مت ن�رسها 
 ،" للمحافظ��ة  احلدودي��ة  املناف��ذ  يف 
موؤكدا ان " اكرث من خم�ش �س��يطرات مت 
ن�س��بها خارج املنف��ذ احلدودي لغر�ش 
الق��وات  "وكان��ت  والتدقي��ق  التفتي���ش 
االمنية نفذت عمليات ا�ستباقية متعددة 
لتاأم��ن بادي��ة الرم��ادي التي و�س��فت 
باخلا���رسة الرخ��وة ملحافظتي كربالء 
والنجف ف�سال عن مناطق حزام بغداد .

العراق يدرس االحتجاج لدى األمم المتحدة ضد االتهامات 

)الجورنال( تكشف عن أسباب الحملة األميركية األخيرة المطالبة بحل الحشد الشعبي!!

تذمر وغضب شعبي يسودان اإلقليم من قرارات بارزاني واألصوات المطالبة بإنهاء حكمه تتعالى

كربالء تتأهب أمنيًا بفحص تأشيرات األجانب وتمنع حمايات المسؤولين من التسلح في الزيارة األربعينية

المكون السني يحذر من تصعيد اإلقليم ضد 
بغداد ويستبعد تقديم دعم أميركي لألكراد

»الجورنال نيوز«:  عمليات نينوى لـ
المفاوضات مع البيشمركة لم تفشل 

بغداد- خاص

بغداد- لميس عبد الكريم

بغداد - هبة نور الدين

بغداد- الجورنال نيوز

كربالء – آالء الشمري

ترجمة- دانيا رافد
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تحديد موعد التجمع األول للمنتخب 
الوطني

هذه مصادر تمويل داعش.. دول االتحاد األوروبي أبرز الممولين وتركيا المعبر الرئيسي إليصالها إلى التنظيم اإلرهابي

المستشفيات: بيت الشفاء 
أم ثكنة األمراض؟
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