
)الجورنال(  جنراالت الداخلية يكسرون الصمت... أسرار وخفايا القصة الكاملة لصفقة أجهزة المتفجرات بالوثائق الحصرية لـ

journaliraq.comصفحة مع الملحق االقتصادييـومية سيــاسيــة اقتصادية منوعة 16

Sun.18 Sep. 2016 issue no 190 االحد 18 ايلول 2016 العدد

عندما ال يكون الزواج 
حال لطيش الشباب

البطل جراح نصار يضيف 
الوسام الذهبي الثاني للعراق

نصائح عند 
وضع المكياج

05060710

ك�شف  اجهزة  �شفقة  كوالي�س  يف  جرى  ما  حقيقة  ك�شف  اطار  يف  خا�س:    – بغداد 
املتفجرات التي مت توريدها للعراق بدءا من عام 2007 والطالع الراأي العام على خفايا 
وا�رشار هذه ال�شفقة واالطراف املتورطة بها, تبداأ )اجلورنال( بن�رش تفا�شيلها يف حلقات 
م�شتمرة وبواقع مرتني ا�شبوعيا يف يومي االحد والثالثاء يف زاوية "ممنوع من الن�رش".  وتبني 
وثائق التحقيقات التي اجرتها جلان وزارة الداخلية دور عدد من جرناالت الوزارة واملتنفذين بها 
يف امتام مراحل هذه ال�شفقة وكيفية مترير تقارير مغلوطة عن كفاءة هذه االجهزة التي جلبت املوت 
واخلراب على العراقيني, كما تك�شف كذب كبار ال�شباط املن�شبني يف جلنة التعاقد وتغيري جهة التعاقد 
بطريقة خمالفة للقانون الغرا�س �شخ�شية وم�شلحية.  وتلتزم )اجلورنال( بكل حيادية يف نقل ما بهذه 
الوثائق الكاملة لهذه الق�شية التي ظلت مبهمة بالن�شبة للمواطن العراقي اىل يومنا هذا, كما توؤكد )اجلورنال( 
امتالكها للوثائق التي �شيتم اال�شتمرار بن�رشها عرب �شفحاتها, مبتغية بذلك بيان حقيقة هذه ال�شفقة وما جنم 

عنها من هدر لدماء االبرياء يف وطننا العزيز و�شياع املليارات من الدنانري من ثروة هذا الوطن.

الدفاع  حقيبتي  حل�شم  العبادي  حيدر  احلكومة  رئي�س  يتجه   
والداخلية �رشيعًا بعد ت�شويت الربملان على اإقالة وزير  الدفاع 
الغبان.   حممد  الداخلية  وزي��ر  ا�شتقالة  وقبول  العبيدي  خالد 
عدة  تقدمي  يبحث  اأنه  اأك��دت  ال��وزراء  رئي�س  من  مقربة  اأو�شاط 
مر�شحني لتويل وزارة الدفاع, م�شرية اىل ان اكرث املر�شحني حظا 
هو نائب حايل عن حمافظة االنبار. ويعتمد جناح هذه امل�شاعي 
ال  القوى,  حتالف  اأط��راف  بني  الداخلية  اخلالفات  تطويق  على 
�شيما مع مت�شك ائتالف متحدون, برئا�شة اأُ�شامة النجيفي, بحقه 
يف تر�شيح بديل عن خالد العبيدي.  وك�شف النائب علي البديري, 
العبادي  الوزراء حيدر  رئي�س  اأبلغت  ال�شيا�شية  الكتل  اأن  ال�شبت, 
اإذا رغب بتكليف �شخ�شيات م�شتقلة لت�شلم وزارتي الدفاع  باأنه 
اأن  اىل  لفت  فيما  الدعوة,  االن�شحاب من حزب  فعليه  والداخلية 
البديري  ت�شمية وزراء غري م�شتقلني.  وقال  العبادي حمرج من 
والداخلية  الدفاع  وزارت��ا  تكون  اأن  على  ت�رش  "االأحزاب  اإن 
"الكتل  اأن  اىل  م�شرياً  مر�شحيها",  اختيار  ويجب  ح�شتها  من 
ال�شيا�شية اأبلغت العبادي ب�رشورة التنازل واالن�شحاب من حزب 
الدعوة, اإذا اأراد وزراء اأمنيني م�شتقلني بعيدين عن املحا�ش�شة, 
"هناك  البديري,  واأ�شاف  امل�شلحة".   للقوات  العام  القائد  كونه 
�شغوط �شيا�شية كبرية متار�س على رئي�س الوزراء حيدر العبادي 
مو�شحًا  االأحزاب",  من  والداخلية  ال��دف��اع  وزي��ري  الختيار 
لل�شعب  تعهد  الأنه  الوزارتني  ب�شاأن  حمرج  ال��وزراء  "رئي�س  اأن 
لهذين  واأكفاء  وتكنوقراط  م�شتقلني  بت�شمية  الدينية  واملرجعية 
الثالثاء  وعد,  العبادي  حيدر  الوزراء  رئي�س  وكان  املن�شبني".  
)30 اآب 2016(, بتقدمي تعديل وزاري يت�شمن وزارتي الداخلية 
الكتل  والدفاع بعد عيد االأ�شحى, موؤكدا عزمه مناق�شة ذلك مع 

يكونا  ب��اأن  العام  واالإدع���اء  الق�شاء  طالب  فيما  ال�شيا�شية, 
"حازمني" يف مكافحة الف�شاد.  من ناحيته اكد النائب من�شور 
ال�شيا�شية  الكتل  بني  التوافقات  مرحلة  ان  ال�شبت,  البعيجي, 
الت�شويت على اجوبة  انتهت, فيما اعترب ان اي حماولة العادة 
البعيجي  وقال  قانونية".   "غري  زيباري  هو�شيار  املالية  وزير 
وزير  باجوبة  القناعة  بعدم  النواب �شوت  "جمل�س  اإن  بيان  يف 
املالية", الفتًا اىل اأن "املرحلة املقبلة هي �شحب الثقة عنه واأي 
القناعة غري قانوين".  واأ�شاف  الت�شويت بعدم  كالم عن اعادة 
انتهت  قد  ال�شيا�شية  الكتل  التوافقات بني  "مرحلة  اأن  البعيجي, 
واي وزير يثبت تق�شريه امام جمل�س النواب وتتوفر عليه ملفات 
كافية فان الثقة �شت�شحب منه و�شيعر�س امام الق�شاء", معترباً 
الوزير عرقلة  اليها  التي ينتمي  الكتلة  "اأية حماولة من قبل  ان 
)متحدون(,  النجيفي  ائتالف  اعترب  بدوره  عنه".    الثقه  ل�شحب 
الذي خ�رش من�شب نائب رئي�س اجلمهورية واالآن حقيبة الدفاع, 
تعار�س  موؤكدا  القانوين,  ل�رشطه  مفتقدا  العبيدي  ا�شتجواب 
الربملان.   الوزير ورئي�س  القائمة بني  اال�شتجواب مع اخل�شومة 
ورئي�س  الدفاع  وزير  االإ�شالح  جبهة  يف  نواب  يتهم  باملقابل 
يف  بعمله  العبيدي  ال�شتمرار  الد�شتور",  ب�"خمالفة  احلكومة 
الوزراة على الرغم من قرار الربملان باإقالته.  اما من�شب وزير 
الداخلية )فهو من ح�شة التحالف الوطني ح�شب ت�شكيل حكومة 
امل�شتوى عن  رفيع  فقد ك�شف م�شدر  العبادي(  برئا�شة  التوافق 
احلايل  النائب  تر�شيح  على  الوطني  التحالف  مكونات  اتفاق 
املن�شب  الإ�شغال  يون�س,  الكرمي  عبد  ال�شابق  البلديات  ووزي��ر 
وبعد م�شاورات ا�شتمرت مدة طويلة من اجل ح�شم من�شب وزير 
الداخلية وتقدمي اال�شم اىل رئي�س جمل�س الوزراء حيدر العبادي, 
اتفقوا على تر�شيح النائب احلايل لكتلة بدر النيابية عبد الكرمي 

يون�س.

القانون هيثم  ائتالف دولة  النائب عن  اأكد   
حيدر  ال���وزراء  رئي�س  ان  ام�س,  اجل��ب��وري, 
بوجود  النواب  جمل�س  على  يكذب  العبادي 
اجلهات  بع�س  �شد  حقيقية  غ��ري  ملفات 
اأن  اإىل  م�شريا  الدولة,  وموؤ�ش�شات  ال�شيا�شية 

العبادي ف�شل بتحقيق وعوده للراأي العام.
نية  "هناك  اإن  ل�)اجلورنال(  اجلبوري  وقال 
با�شت�شافة  النيابية  املالية  اللجنة  ل��دى 
النواب  جمل�س  يف  معه  للتحقيق  العبادي 
وال��ك�����ش��ف ع��ن امل��ل��ف��ات ال��ت��ي ي��زع��م اأن��ه��ا 
هي  امللفات  "تلك  اأن  اإىل  الفتا  بحوزته", 
ال�شيا�شية  اجلهات  بع�س  على  وافرتاء  كذب 

وبع�س امل�شوؤولني يف الدوائر التنفيذية".
من  �شيئا  يحقق  مل  "العبادي  اأن  واأ�شاف   

التي  الوعود  من  اأيا  يحقق  ومل  اإ�شالحاته 
حت�شني  يف  العام  وال���راأي  ال�شعب  بها  وع��د 

اخلدمات طيلة الدورة االنتخابية احلالية.
 واأ�شار اإىل اأن "موازنة 2017 التي ناق�شها 
اخطاء  حتمل  ال���وزراء  جمل�س  يف  العبادي 
يف  املالية  "اللجنة  اأن  اإىل  م�شريا  كثرية",  ا 
دوالرا   35 �شعر  �شتعتمد  ال��ن��واب  جمل�س 
املقبل",  العام  م��وازن��ة  يف  النفط  لربميل 
املوازنة  يف  املالية  املدخوالت  اأن  موؤكدا 
عجز  وبن�شبة  دينار  تريليون   100 تبلغ 

."32%
اأن ت�رشف  املفرت�س  "%68 من  اأن  وتابع 
على االنفاق احلكومي", م�شيفا اأن "احلكومة 
لديها فر�شة ت�شديد الديون املالية يف اجتاه 
الدول يف اخلارج باال�شافة اإىل ت�شديد ديون 

املقاولني  وال�رشكات".

امريكية  و�شاطة  عن  نيابي  م�شدر  ك�شف   
من  الثقة  �شحب  على  الت�شويت  ملف  لت�شوية 
وزير املالية هو�شيار زيباري.  وذكر امل�شدر, 
ا�شتغّلوا عطلة  الكرد  "القادة  اإّن  ال�شبت,  ام�س 
اإقالة زيباري",  لت�شوية ق�شية  العيد كفر�شة 
مبينًا اأّنهم "ا�شتخدموا عالقاتهم مع وا�شنطن 
وال�شغط  امل��و���ش��وع  يف  تدخلها  وط��ل��ب��وا 
الوزير".   الإق��ال��ة  ت�شعى  التي  اجلهات  على 
االأمريكي  "نائب وزير اخلارجية  اأّن  واأ�شاف 
قاد  اأخ��رياً؛  العراق  زار  ال��ذي  بلينكن  انتوين 
تاأجيل  باجتاه  و�شغط  الق�شية  ب�شاأن  حواراً 

اأ�شهر",  ثالثة  مل��دة  االإق��ال��ة  على  الت�شويت 
نوابها  ي�شعى  التي  الكتل  "قادة  اأّن  مبينًا 
بال�شغط  االأمريكي  للم�شوؤول  تعّهدوا  لالإقالة 
اأّن  اإىل  واأ�شار  بذلك".   للقبول  نوابهم  على 
ت�شوية  يعني  االإقالة  على  الت�شويت  "تاأجيل 
لتمييع  كافية  اأ�شهر  الثالثة  الأّن  الق�شية, 
املتتالية  ال�شيا�شية  ال�شفقات  �شمن  الق�شية 
مرجحًا  ال�شيا�شية",  االأطراف  بني  تعقد  التي 

"جناح هذه امل�شاعي بالتاأجيل".
 يف املقابل, اأّكد النائب عن التحالف الوطني 
التوافقات بني  "مرحلة  اأّن  البعيجي,  من�شور 
زيباري  اإقالة  واأّن  انتهت,  ال�شيا�شية  الكتل 

�شتتم خالل اجلل�شة املقبلة".

م�شاوراتها  االأمريكية  املتحدة  ال��والي��ات  توا�شل   
نينوى  حمافظة  يف  اجلديد  ال�شيا�شي  الو�شع  لتحديد 
االإره��اب��ي,  داع�س  �شيطرة  من  املو�شل  حترير  بعد 
متعهدة لالأطراف ال�شنية والكردية با�شتبعاد م�شاركة 
نائب  فزيارة  التحرير.    معركة  يف  ال�شعبي  احل�شد 
�شهدت  بلينكن  اأن��ت��وين  االأم��ريك��ي  اخلارجية  وزي��ر 
لتحديد  العراقيني  امل�شوؤولني  من  عدد  مع  لقاءات 
م�شتقبل املحافظة ال�شيا�شي واالأطراف التي �شت�شارك 
�شيتم  التي  وال�شخ�شية  املو�شل,  حترير  معركة  يف 
املحافظ  ع��ن  بعيدا  املحافظة  الدارة  اختيارها 
امل�شوؤولني  لقاءات  العاكوب.   حمادي  نوفل  احلايل 
االمريكيني مع جمل�س نينوى �شهدت نقا�شات مطولة 
عن م�شتقبل نينوى ال�شيا�شي, حيث ك�شف رئي�س كتلة 

التاآخي والتعاي�س مبجل�س حمافظة نينوى �شيدو جتو 
املجل�س  من  االأمريكية  املتحدة  الواليات  طلب  عن 
�شيا�شية الدارة املحافظة بعد  التوافق على �شخ�شية 
حترير مدينة املو�شل من �شيطرة داع�س.  واأ�شاف ان 
حترير  ان  اللقاء  خالل  اكدوا  االمريكيني  امل�شوؤولني 
ويجب  احل��ايل,  العام  نهاية  قبل  �شيكون  املو�شل 
�رشعة اإيجاد توافقات �شيا�شية ملرحلة ما بعد الق�شاء 
على داع�س.  ت�رشيح جتو لي�س الوحيد يف هذا ال�شاأن, 
اتفاق  عن  ك�شف  كرد�شتان  اإقليم  رئا�شة  يف  فم�شدر 
وزعماء  بلينكن  انطوين  اخلارجية  وزي��ر  نائب  بني 
�شيا�شيني من ال�شنة والكرد على حتديد االأطراف التي 
ان  اىل  م�شريا  املو�شل,  حترير  معركة  يف  �شت�شارك 
بلينكن اخرب الكرد ان وا�شنطن ترف�س م�شاركة احل�شد 
ال�شعبي وخريت رئي�س جمل�س الوزراء حيدر العبادي 
بني م�شاركة ف�شائل يف احل�شد وحترير املو�شل قبل 

الذي  اللقاء  خالل  بلينكن  ان  واأ�شاف  العام.   نهاية 
البارزاين  م�شعود  كرد�شتان  اإقليم  رئي�س  مع  جمعه 
وجنود  البي�شمركة  م�شاركة  اأكد  الكردية  واالأط��راف 
معركة  يف  االحت��ادي��ة  العراقية  وال��ق��وات  امريكيني 
املو�شل, وان وا�شنطن ال تريد م�شاركة اال ف�شيلني من 
بلينكن بحث  ان  وتابع  بدر.   احدهما  ال�شعبي  احل�شد 
االأخرية  زيارته  خالل  التقاهم  الذين  امل�شوؤولني  مع 
بعد  ما  ملرحلة  �شيا�شية  تفاهمات  اإيجاد  العراق  اىل 
االأط��راف  ابرز  على  االتفاق  ومت  املو�شل  يف  داع�س 
املحافظة.  اإدارة  يف  االأ�شد  ح�شة  لها  �شتكون  التي 
ا�شتمرار  ومع  اجلهات.   هذه  اأ�شماء  عن  الك�شف  دون 
التو�شل  ب�رشورة  العراقيني  امل�شوؤولني  من  الدعوات 
اىل اتفاق �شيا�شي ملرحلة ما بعد داع�س قبل ال�رشوع 
العالقات  دائ��رة  م�شوؤول  اأك��د  املو�شل,  معركة  يف 
اخلارجية يف حكومة اقليم كرد�شتان فالح م�شطفى 

على  البارزاين  م�شعود  مع  اتفق  االأمريكي  الوفد  ان 
والواليات  كرد�شتان  اقليم  بني  ثالثي  اجتماع  عقد 
لكي  التفا�شيل  لبحث  االأ�شبوع  هذا  والعراق  املتحدة 
وم�شوؤولياته يف  بواجباته  علم  على  كل طرف  يكون 

مرحلة حترير املو�شل وما بعدها.
 وبالنظر اىل الفرتة املا�شية, جند ان وا�شنطن اأر�شلت 
احلديث  واغلب  العراق  اىل  دبلوما�شييها  من  الكثري 
الذي  ال�شيا�شي  والنظام  املو�شل  معركة  عن  كان 
داع�س,  �شيطرة  من  املدينة  حترير  بعد  و�شعه  �شيتم 
وعند التمعن باعالن وا�شنطن ار�شال مزيد من القوات 
يدل  فانه  التحرير  عملية  يف  للم�شاركة  املو�شل  اىل 
امل�شوؤولني  مع  �شيا�شية  اتفاقات  اىل  التو�شل  على 
ان  لوا�شنطن  فكيف  نينوى,  م�شتقبل  عن  العراقيني 
تعر�س حياة جنودها اىل اخلطر دون احل�شول على 

مقابل؟. 

 اأكد القيادي يف احل�شد الع�شائري ملحافظة 
خمططا  هناك  اأن  الدليمي,  حممد  االنبار 
الطائفية بني  الفتنة  لزرع  ي�شعى  داع�شيا 
االنبار  حمافظة  يف  الع�شائري  احل�شد 
املحافظات  جميع  من  ال�شعبي  واحل�شد 
اأن  اإىل  م�شريا  االن��ب��ار  يف  املتواجدين 
ال�ُشنة  النواب  بع�س  ي�شتغل  املخطط  ذلك 
وال�شيعة من خالل ت�رشيحاتهم ال�شيا�شية 

املت�شنجة.
"هناك  اإن  ل�)اجلورنال(  الدليمي  وقال    
تواجد  يرف�شون  ال�ُشنة  ال��ن��واب  بع�س 
احل�شد ال�شعبي يف مناطق االنبار, وبع�س 
النواب ال�شيعة يرف�شون خروج احل�شد من 

االنبار لوقوعها مرة اأخرى بيد داع�س".
يف  داع�����س  "ع�شابات  اأن  اإىل  واأ���ش��ار   
والنزاعات  املهاترات  تلك  ت�شتغل  االنبار 
بني  الفتنة  اإ���ش��ع��ال  لغر�س  ال�شيا�شية 
واحل�شد  الع�شائري  احل�شد  من  املقاتلني 
الع�شائري  احل�شد  اأن  اإىل  الفتا  ال�شعبي", 
من  ال�شعبي  احل�شد  باإخراج  ر�شميا  طالب 
مت�شك  التي  اجلهة  هو  يكون  واأن  االنبار 
االأرا�شي بالتن�شيق مع ال�رشطة املحلية".

االنبار دعت  ع�شائر  "�شيوخ  اأن  واأ�شاف   
امل�شاحلة  اإىل  ي��دع��و  م��وؤمت��ر  عقد  اإىل 
القيادات  بني  اخل��الف��ات  وح��ل  الوطنية 
املقاومة  ف�شائل  وق��ي��ادات  الع�شائرية 
االإ���ش��الم��ي��ة وت�����ش��ل��ي��م امل��ح��اف��ظ��ة بيد 

احلكومة".

مرشح جديد للداخلية وإصرار بدر على األعرجي

الكتل السياسية تساوم العبادي.. خروجكم من" الدعوة" مقابل وزيرين مستقلين للداخلية والدفاع

واشنطن تشترط تحديد شخصية محافظ الموصل وتعهدات للكرد و"السنة" باستبعاد الحشد الشعبي عن المعركة

الجبوري: العبادي "يكذب" على النواب وال يفي بوعوده مخطط لزرع الفتنة بين الحشد الشعبي والحشد العشائري في األنبار

وساطة أمريكية لتسوية ملف سحب الثقة عن زيباري
بغداد ـ خاص

بغداد ـ ستار الغزي

بغداد ـ رسول محمد ـ سعد المندالوي

بغداد ـ خاص

بغداد ـــ خاص

رئيس التحرير ALJOURNAL

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

هكذا خدعوا الرأي العام.. حاكموا بضعة أشخاص عن 60 جهازا فقط 
)الجورنال(  أسرار وخفايا القصة الكاملة لصفقة أجهزة المتفجرات بالوثائق الحصرية لـ

من��ذ عام 2007 اىل االن ظل ملف اجهزة الك�شف 
ملوا�شف��ات  املطاب��ق(  )غ��ري  املتفج��رات  ع��ن 
هجم��ات  وق��وع  تف��ادي  يف  وعمل��ه  ا�شت��رياده 
ارهابي��ة, ظ��ل حبي�ش��ا لت�رشيح��ات و�شج��االت 
�شيا�شي��ة ونيابي��ة وق�شائي��ة, واتهم في��ه ب�شعة 
ا�شخا�س م��ن كبار �شباط وزارة الداخلية ومنهم 

م��ن حك��م عليه ومنهم م��ن جتاهلت��ه التحقيقات 
الق�شائية, فيما جتنب اجلميع الولوج يف اجلهات 
احلكومي��ة الكبرية التي وقف��ت وراء هذه ال�شفقة. 
ولع��ل اخلدع��ة االك��رب التي تعر���س له��ا ال�شعب 
العراق��ي بكل مفا�شله ال�شيا�شي��ة والق�شائية, بل 
وحتى االعالمية ول�شنوات طويلة ان ق�شية اجهزة 
ك�ش��ف املتفج��رات التي اث��ريت ال�شج��ة ب�شاأنها 
ADE-( ط��وال تلك الف��رتة تخ�س فقط اجه��زة
االجه��زة  الأالف  ولي���س  جه��ازا  ل���)60(   )650

الت��ي اطاحت �شفقتها ب��اأرواح االف االبرياء من 
مواطن��ني ومنت�شب��ني لالأجهزة االمني��ة العراقية.  
وتع��ود ف�شيح��ة اأجه��زة الك�شف ع��ن املتفجرات 
عندم��ا   2006 الع��ام  اإىل  ف�شوله��ا  املعطوب��ة 
ا�شت��وردت وزارة الداخلية اآن��ذاك اأجهزة من طراز 
اأي��ه دي اإي 651 عرب �رشكة ميلكه��ا رجل اأعمال 
بريطاين يدعى جيم�س ماكورميك, لتت�شح بعدها 
احلقيقة ال�شادمة: ه��ذه املعدات خم�ش�شة اأ�شاًل 
للك�ش��ف عن كرات الغول��ف ولي�س عن املتفجرات. 

ولي�س هذا فح�شب, بل اإن ال�شلطات دفعت 40 األف 
دوالر لكل جهاز من هذه االأجهزة عو�شًا 

ع��ن ثمنه��ا االأ�شل��ي وه��و25 األ��ف دوالر لي�شل 
اإجم��ايل قيمة هذه ال�شفقة الفا�ش��دة قرابة ال�66 
ملي��ون دوالر. والغري��ب اأن ال�شلط��ات الربيطانية 
حقق��ت يف ه��ذه الف�شيحة و�شدر حك��م بال�شجن 
على رجل االأعمال املتهم, فيما ال�شلطات العراقية 

ف�شلت جتاهل هذه الق�شية.
تفا�شيل اكرث �س2

بغداد ـ خاص  
الحلقة االولى

ممنـوع من النشر

تنويه

عجوز الصيف... 
حسناء الشتاء

هذه  نشر  خالل  من  )الجورنال(  تحرص   
كشف  بصفقة  الخاصة  والوثائق  المعلومات 
حقيقة  بيان  الى  السونار   »a.d.e« المتفجرات 
)الجورنال(  وتتعهد  كواليسها.    في  جرى  ما 
او  الرد  بحق  فيها  الصريح  اسمه  يرد  من  لكل 
من  المكان  نفس  وفي  صفحاتها  عبر  التوضيح 
او  الردود  تلك  في  سيرد  لما  تغيير  اي  دون 
الن  ومهنية,  وأمانة  حيادية  وبكل  التوضيحات 
هدف )الجورنال( الحقيقة والشيء غيرها.  كما 
تؤكد )الجورنال( للرأي العام العراقي استمرارها 
بنشر حلقات متسلسلة اسبوعيا وبواقع حلقتين كل 
يوم احد وثالثاء عن اسرار وخفايا هذه الصفقة 

واالشخاص المتورطين بها


