جهاز األمن الروسي يصدر قائمة بأسماء الداعمين لتنظيم داعش بينهم الهاشمي وبارزاني
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بغداد (أنباء العراق)  -قدمت إدارة مكافحة االرهاب في جهاز االمن الروسي  FSBتقريراً مفصالً عن جماعة داعش االرهابية وطريقة حصولها على
الدعم الى الحكومة العراقية ،كاشفا الطرق التي تتلقى من خاللها داعش الدعم من مصادر مختلفة ،مستندا الى معلومات موثقة ووثائق وصور جوية
وتسجيالت صوتية وأفالم مسجلة ومعطيات من أجهزة  GPSوكذلك تحليل التحركات الميدانية بواسطة .GIS
وأوضح التقرير أن "إحدى الطرق التي يتلقى من خاللها داعش الدعم المالي هو المساعدات النقدية التي يعتمدها ملك المملكة العربية السعودية .حيث
توضع هذه االموال في حساب شركة تجارية تابعة لطارق الهاشمي في بنك في لندن تحت عنوان شريك تجاري (ورد في التقرير اسم البنك وصورة من
حساب الشركة في البنك) ،بعدها يقوم طارق الهاشمي بنقل تلك االموال من خالل أقساط متعددة الى حساب لعزة الدوري في أحد بنوك إقليم كردستان
(ورد في التقرير إسم البنك وأسماء الموظفين الضالعين في عمليات التحويل) والذي يقوم بدوره بنقلها الى قادة داعش من خالل أقساط متعددة أيضا ً”.
كما يذكر التقرير أن "عدداً من المشايخ الوهابية المتطرفة في المملكة اقترحوا مؤخراً على الملك السعودي أن يتم تخصيص جزء من عائدات حج هذا
المو سم لدعم داعش ولعوائل قتالهم رغبة في المشاركة في ثواب ما يسميه التقرير جهادهم" ،حتى تحل الرحمة والبركة في أرض المملكة”.
الطريق اآلخر هو كما أفاد التقرير أن "المساعدات المالية الغربية التي تأتي من الواليات المتحدة والدول الغربية كمساعدات لحكومة مسعود بارزاني
رئيس إقليم كردستان والذي يقوم بدوره بتقديمها لداعش تحت عنوان تكلفة النفط الذي تبيعه داعش! ،كما أن قوات البيشمركة المقربة من حزب بارتي
أحد االحزاب الرئيسية في االقليم تتولى مهمة تأمين المحروقات والمواد الغذائية والمستلزمات اليومية والمعدات اللوجيستية لجماعة داعش حيث تصرف
بعض المبالغ التي يتسلمها بارزاني من الدول الغربية على هذه االمور”.
كما جاء في التقرير أن "جزءاً من السالح الذي تحصل عليه جماعة داعش يأتي من المناطق التي تسيطر عليها داعش في سوريا والبعض اآلخر تم
االستيالء عليه من مخازن االسلحة التي كانت ف ي محافظة الموصل ،كما تم توفير بعض المعدات واالجهزة المتطورة بتنسيق مع تركيا”.
وأشار التقرير إلى أن "تركيا قامت بالتنسيق مع الدول الغربية وباالستفادة من االموال الغربية بشراء  200سيارة بك آب تويوتا يابانية وتم تجهيزها
بمعدات حربية وأجهزة اتصاالت ،ثم تسليمها لجماعة داعش”.
كما يقول التقرير أنه "أُسدي الى تركيا مهمة القيام بدراسة لقدرة داعش العسكرية والعمل على ايجاد توازن في القوة بين الجماعة والجيش العراقي،
وتقوم تركيا بتوفير قطع الغيار والذخيرة للمعدات العسكرية الثقيلة والمتوسطة التي غنمها داعش من الجيشين العراقي والسوري .الحقت في التقرير
مجموعة من الصور الجوية المتعلقة بذلك” .كما يقول التقرير.
كما قامت تركيا مؤخراً بحسب التقرير بـ” إعطاء تراخيص لجمع التبرعات النقدية و غير النقدية لصالح داعش وذلك لخلق شعبية لجماعة داعش بين
المواطنين االتراك.
وجاء في التقرير أيضا ً أن "الحكومة االردنية تتولى مسؤولية تدريب عناصر داعش المقاتلة وكذلك تدريب العناصر االستخباراتية وتزويد داعش
بمعلومات عن تسليح الجيش العراقي وبناه التحتية ونقاط القوة والضعف فيه” .حيث أورد التقرير مجموعة من الوثائق السرية التي تثبت ذلك وسلمت
للحكومة العراقية.

Russian security service issued a list of supporters to organize Daash
including al-Hashemi & Barzani
Baghdad (news Iraq) - the fight against terrorism in the Russian security service management provided FSB
detailed report on the terrorist group Daash report and the method of gaining support to the Iraqi government,
revealing the ways in which receive through Daash support from various sources, based on the documented
information, documents and aerial photographs and sound recordings registered data and movies from GPS
devices, as well as moves by field GIS analysis.
The report pointed out that "one of the ways in which it receives from which Daash financial support is a cash
assistance approved by the King of Saudi Arabia. Where the money placed in the account of a trading company of
Tareq al-Hashemi in a bank in London under the trading partner address (mentioned in the report, the bank's
name and image of the company's bank account), then the Tareq al-Hashemi transfer the money through multiple
premiums to account for Izzat al-Duri in a bank Kurdistan (region mentioned in the report the bank's name and the
names of those involved staff in the conversion processes), which in turn passed on to Daash leaders through
multiple installments too. "
The report also mentions that "a number of sheikhs Wahhabi extremist in the UK recently proposed to the Saudi
king that is allocated part of the proceeds of the pilgrimage this season to support Daash and the families of the
dead desire to participate in the reward of what the report calls the jihad," even replace the mercy and blessing in
the land of the Kingdom. "
The other way is the report says that "the Western financial aid that comes from the United States and Western
countries in aid to the Government of Massoud Barzani, head of the Kurdistan region, which in turn submitting to
Daash under the cost of oil it sells Daash title !, also close to the Party Party Peshmerga forces one of the main
parties in the region provides security for fuel, food and daily supplies and equipment for the logistics group Daash
task where the disposal of certain amounts received by Barzani of Western countries on these things. "
As it stated in the report that "part of the weapon that you get a group Daash comes from areas controlled by
Daash in Syria, while others have been taken over weapons stores that were in the province of Mosul, was also
provided some equipment and devices developed in coordination with Turkey."
The report pointed out that "Turkey has coordinated with Western countries and to take advantage of Western
money to buy your car August 200 Japanese Toyota and equipped warship equipment and communications
equipment, and then delivered to a group Daash".
The report also says that "Asadi to Turkey mission to study the ability of military Daash and work to find a balance
in power between the group and the Iraqi army, and Turkey is the provision of spare parts and ammunition, heavy
and medium military equipment captured from Daash of Iraqi and Syrian armies. Inflicted in the report a set of
aerial photographs related to that. "the report says.
Turkey has also recently according to the report to "give licenses to collect monetary and non-monetary donations
for the benefit of Daash so as to create a popular group Daash among Turkish citizens.
The report stated also that "the Jordanian government is responsible for training elements Daash fighter as well as
the training of intelligence elements and provide Daash information on arming the Iraqi army and the
infrastructure and the strengths and weaknesses in it." The report cited a series of confidential documents that
prove it and handed over to the Iraqi government.

