
  فيما جتنب اجلميع الولوج يف اجلهات احلكومية الكبرية 
التي وقفت وراء هذه ال�صفقة.

ولع��ل اخلدع��ة االكرب الت��ي تعر�ض له��ا ال�صع��ب العراقي 
ب��كل مفا�صله ال�صيا�صية والق�صائية, بل وحتى االعالمية 
ول�صن��وات طويلة ان ق�صية اجه��زة ك�صف املتفجرات التي 
اثريت ال�صجة ب�صاأنها طوال تلك الفرتة تخ�ض فقط اجهزة 
)ADE-650( ل���)60( جه��ازا ولي���ض الآالف االجه��زة 
التي اطاحت �صفقتها بارواح اآالف االبرياء من مواطنني 

ومنت�صبني لالجهزة االمنية العراقية.
 االأ�صباب وراء اإعادة اثارتها..؟

 ي��رى املحلل ال�صيا�صي عدنان ال���راج ان بع�ض اجلهات 
ال�صيا�صية بداأت با�صتهداف خ�صومها عرب اثارة ملف ك�صف 
املتفج��رات وترويجه ع��رب مئات من �صفح��ات التوا�صل 
االجتماع��ي ليكون راأيا �صعبيا هدف��ه اال�صا�ض اخل�صومة 
ال�صيا�صي��ة.  وذك��ر ال�صيا�ص��ي عدنان ال���راج املقرب من 
ائت��الف دولة القان��ون يف ت�ريح��ات ل�)اجلورنال(  ان 
"ايقاف الدولة العمل بجهاز ك�صف املتفجرات الذي بات 
يع��رف ب�)كا�صف الزاهي( هو لقناعتها بان هذه االجهزة 
ي�صوبه��ا الكثري من �صبهات الف�صاد فيم��ا يخ�ض �صفقات 
�رائه��ا او م��دى كفاءتها وقدرتها عل��ى ك�صف ال�صيارات 
امللغم��ة", مبين��ا ان "هذه امللفات دائما م��ا تتم اال�صارة 
فيها اىل امل�صوؤولني م��ن الدرجة االخرية او الو�صطى لكن 

ال يت��م التحقي��ق م��ع امل�صوؤول��ني ب�صكل مبا���ر وهذا هو 
املطل��ب االهم الذي ي�صتوجب على الق�صاء وهيئة النزاهة 
ال�صع��ي الي��ه".  وا�ص��اف ان "متابع��ة ه��ذه املوا�صيع ال 
تت��م ب�صكل مب�صط يف داخل العراق كونه��ا تواجه العرقلة 
املتعم��دة وبالت��ايل فانن��ا بحاج��ة اىل التفتي���ض الدويل 
املحاي��د الذي لي���ض له م�صلحة مع جان��ب �صيا�صي وهنا 
ن�صتطي��ع حتقي��ق الغاية االهم وهي ت�صخي���ض العلة وهو 
بالك�صف عن املتورط احلقيقي والذي اي�صا قد يكون �صببا 
يف م�ص��اكل اخرى داخل هذا البلد".  وا�صار ال�راج اىل ان 
"اعادة ترويج ه��ذه امللفات التي يخ�ض بع�صها جهات 
�صيا�صي��ة والبع���ض االآخر ه��ي قد تكون غ��ري �صحيحة او 
وهمي��ة وه��ذا يتعلق بجان��ب �صلبي وه��و حماولة جهات 
�صيا�صي��ة االيقاع باخ��رى او ممار�صة الت�صقي��ط ال�صيا�صي 
يف  الوهمي��ة  ال�صفح��ات  م��ن  جيو���ض  ا�صتخ��دام  ع��رب 
)ال�صو�ص��ل ميديا( وت�صويه ال�ص��ورة لدى املواطن وجعلها 
�صبابي��ة ليغيب امل�ص��وؤول احلقيقي من االته��ام املبا�ر 
نظ��را لتعدد املتهم��ني بالتايل يتحقق اله��دف االبرز من 
اعادة ن�رها", مو�صحا اننا "مع حما�صبة املف�صدين لكن 
�صد ا�صثتمارها �صيا�صي��ا ملردودها ال�صلبي جتاه العملية 

ال�صيا�صية".
من �صاحب الفكرة؟

 قب��ل �صن��وات كان لون ال��دم يغطي ال�ص��وارع وار�صفتها 
وعنوانا لنهارات وم�صاءات العراق, كان يغطي ايامنا يف 
ع��ام 2006. ويف ذات يوم من ذل��ك العام امللتب�ض اأمنيا 
ق��دم احم��د يحيى عب��د العزيز الب��دران عر�ص��ا اىل وزارة 

الداخلي��ة العراقي��ة, مل يفكر اح��د حينها ان ه��ذا العر�ض 
�صيتح��ول اىل مهرج��ان م��ن الن�ص��ب واالحتي��ال وحلقة 
يف االيغ��ال بال��دم. وحي��ث كان اجلمي��ع يبح��ث عن امل 
اليق��اف ماكنة م��وت طائ�صة, كان عر���ض �ركة )واحة 
البادي��ة( باع��الن قدرته��ا عل��ى تزوي��د وزارة الداخلي��ة 
باأجه��زة لك�صف املتفجرات يزح��ف مثل افعى مت�صللة يف 
اروقة وزارة الداخلية يف م�صار �صقط على جانبيه املئات 
م��ن ال�صحايا.  واحلكاية تب��داأ يف ان �ركة واحة البادية 
و�صاحبه��ا ا�صتندا يف العر���ض الذي قدم اىل الوزارة على 
اتفاقية ابرمه��ا مع �ركة )برو�ص��ك( اللبنانية املخت�صة 
يف املج��ال االمني والتي ميلكها ويديرها العميد اللبناين 
املتقاعد بي��ار حاجي, والتي جاء يف ابرز م�صامينها ان 
مديره��ا العميد بيار حاجي جوورجيو ي��ود ان يعلم بان 
"�رك��ة واح��ة البادية ه��ي الوكيل احل���ري الرئي�صي 

ل�ركة برو�صك ق�صم املعدات االمنية يف العراق".
 املفارق��ة ان ال�رك��ة )واح��ة البادي��ة( مل تق��م باعم��ال 
التالع��ب  ومت  ملكيته��ا  انتقل��ت  وق��د  �صابق��ا!.  مماثل��ة 
بتواقيعها كما �صريد يف حلقات الحقة, لكن تلك املفارقة 
كان��ت مثل جرح ح��اول العقيد باول اولفيل��د من اجلي�ض 
الربيطاين رئي�ض فريق م�صت�صاري القوة ال�صاندة يف وزارة 
الداخلية العراقية اآنذاك ان ي�صع ا�صبعه عليه, بيد ان احدا 
مل يبال ومل يعر تقريره عن اجلهاز "الكذبة" اهتماما وقد 
ج��اء يف واح��د م��ن م�صامين��ه ان��ه يف "كل م��رة تك��ون 
ال�رك��ة امل�صنع��ة او امل�صوقة موجودة لف��رتة من الزمن 
قب��ل ان تختفي وتظهر يف مكان اآخ��ر لتبيع نف�ض اجلهاز 

حتت م�صمى او �صكل اآخر".�صك الغفران عرب "العفو العام"  
اخلب��ري القانوين طارق حرب يق��ول ان املتورطني ب�راء 
جه��از ك�ص��ف املتفج��رات م�صمولني بقان��ون العفو العام 
مقابل ارجاع م��ا ح�صلوا عليه من اموال جراء ال�صفقات 
الت��ي عقدوه��ا م��ن وراء ه��ذه ال�صفق��ة الفا�ص��دة.  وذكر 
حرب ل�)اجلورن��ال(, ان "القانون ال يدين امل�صوؤولني عن 
���راء اجلهاز نظ��را الن الق�ص��اء مل يب��ت او يدين جهات 

�صيا�صي��ة بعينها كانت ت�صتلم ال�صلطة يف وقتها 
واملحا�صب��ة تك��ون عل��ى ال�رط��ي او اجلن��دي 

ال��ذي يقف خل��ف هذا اجلهاز وه��ل كان هو يف 
مو�ص��ع جيد يتما�صى مع عم��ل اجلهاز ومتفاعل 

مع واجبه االمني؟".
 ويف حال �صمول املتورطني ب�صفقات جهاز ك�صف 

املفتج��رات ق��ال ح��رب ان "جمي��ع امل�صوؤولني عن 
�صفقات جه��از مكافحة املتفجرات الذين ادينوا يف 

الق�صاء هم م�صمولني بقانون العفو العام وبامكانهم 
احل�صول على �صك الغفران يف حال ارجاعهم االموال 

الت��ي ح�صلوها من هذه ال�صفقات".  وبني ان "القانون 
اليناق���ض ع��دد ال�صحايا الذين �صقطوا ب��ل يق�صد جميع 

�صفق��ات الف�صاد التي حدثت والت��ي بينها هذا امللف من 
منظور اداري بحت".

وت�صتمر احلكاية
 يف �صي��ف ع��ام 2006 ق��دم احم��د الب��دران عر�صه اىل 
اح��د ال��وكالء يف وزارة الداخلي��ة والذي ق��دم فكرة العقد 
بدوره اىل وزير الداخلية اآنذاك جواد البوالين ال�صتح�صال 

موافقت��ه للتعاق��د عل��ى ���راء ه��ذه االجهزة م��ن خالل 
مديري��ة العق��ود يف ال��وزارة.  وبناء على ه��ذه املرفقات 
ال�صفاهية مت توجيه الدعوة املبا�رة بالعدد )1930 يف 
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يتبع...

الحشد الشعبي يدعو الخارجية لتوفير الحماية الدولية

 بح��ث رئي�ض ال��وزراء حي��در العبادي م��ع الرئي�ض 
االمريك��ي ب��اراك اوبام��ا, اأم���ض, خ��الل زيارت��ه 
نيوي��ورك, العالقات الثنائية ب��ني البلدين واحلرب 
على تنظيم داع�ض االرهابي.  ذكر بيان ملكتب رئي�ض 
ال��وزراء ان العب��ادي "التق��ى بالرئي���ض االأمريك��ي 
ب��اراك اوبام��ا يف نيوي��ورك, وجرى خ��الل اللقاء 
بح��ث العالقات الثنائية ب��ني البلدين واحلرب على 
ع�صابات داع�ض االإرهابية, والتحديات التي تواجه 
العراق واالنت�ص��ارات التي حتققها القوات العراقية 
�ص��د االرهابيني".  وذكر العب��ادي خالل البيان ان 
"العراق يعد البلد الوحيد الذي يحارب داع�ض, وان 
ه��ذا التنظي��م يف ايام��ه االخ��رية و�صنق�ص��ي عليه, 

ومن ث��م نتوجه اىل حماربت��ه ايديولوجيا وايقاف 
الدعم املايل له".  من جانبه ا�صاد اوباما  ب�"التقدم 
الكبري واالنت�صارات الت��ي حققتها القوات العراقية 
", موؤك��دا  يف حربه��ا �ص��د املجامي��ع االرهابي��ة 
"ا�صتع��داد الوالي��ات املتح��دة لتق��دمي امل�صاعدات 
االن�صانية, واع��ادة اعمار املناطق املحررة".  فيما 
بح��ث رئي�ض ائت��الف دولة القانون ن��وري املالكي 
مبكتب��ه الر�صم��ي م��ع �صف��ري الياب��ان ل��دى العراق 
فومي��و اي��واي, م�صتوى التع��اون وم�ص��ار عالقات 
ال�صداق��ة بني البلدي��ن, و�صبل تعزيزه��ا وتطويرها 
مب��ا يخدم م�صلحة ال�صعب��ني.  واأكد املالكي بح�صب 
بي��ان ملكتب��ه ”���رورة االرتق��اء باآف��اق العم��ل 
امل�ص��رتك والتن�صيق يف خمتل��ف املجاالت,” م�صيدا 
“مبواقف اليابان الداعمة للعراق وتنامي التعاون 

بينهما عل��ى كافة ال�صع��د,” مو�صح��ا ان “العراق 
الي��زال بحاج��ة اىل دعم الياب��ان يف جمال احلرب 
عل��ى االره��اب وامل�صاهم��ة يف عملية اع��ادة بناء 
واإعم��ار املدن املت�ررة”.  من جانبه ا�صاد ال�صفري 
الق��وات  الت��ي حققته��ا  “باالنت�ص��ارات  الياب��اين 
االمني��ة واحل�ص��د ال�صعب��ي عل��ى ع�صاب��ات داع���ض 
االرهابي��ة,” موؤكدا “ا�صتعداد ب��الده ملوا�صلة دعم 
الع��راق يف جم��ال احل��رب �ص��د االره��اب, وتقدمي 
يف  النازح��ة”.   للعوائ��ل  االن�صاني��ة  امل�صاع��دات 
الوقت الذي اعلن فيه رئي�ض الوزراء حيدر العبادي, 
ع��ن انط��الق عمليات حتري��ر ال�رق��اط, وجزيرتي 
الرمادي وهيت من بقايا ع�صابات "داع�ض".  وقال 
بي��ان مقت�ص��ب ملكت��ب رئي���ض ال��وزراء ان "رئي�ض 
ال��وزراء حي��در العبادي يعل��ن بدء �صفح��ة جديدة 

من �صفح��ات الن���ر والتحرير وانط��الق عمليات 
حترير ال�رقاط".  وا�صاف "كما اعلن بنف�ض الوقت 
انط��الق عمليات حتري��ر جزيرة الرم��ادي وجزيرة 
هي��ت من بقايا "داع���ض" االرهابي".  ام��ا الرئي�ض 
االأمريك��ي باراك اأوباما, اك��د اإن اإدارته �صتطلب من 
الكونغر���ض ودول اأخ��رى "تكثي��ف" الدع��م للعراق 
للم�صاع��دة يف اإعادة بناء املو�ص��ل بعد عملية طرد 
عنا���ر تنظي��م داع�ض م��ن املدينة.  وذك��ر اأوباما 
لل�صحفيني, عقب اجتماعه مع رئي�ض الوزراء حيدر 
العبادي يف نيويورك اإنه يتطلع اإىل اإحراز تقدم يف 
املو�ص��ل بحلول نهاي��ة 2016 لكنه اأق��ر ب�صعوبة 
املهم��ة.  واأ�صاف الرئي�ض االمريك��ي "�صتكون هذه 
معرك��ة �صعبة, الن املو�صل مدين��ة كبرية وتنظيم 

داع�ض ر�صخ نف�صه بقوة داخل تلك املدينة".
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بغداد ـ متابعة

العبادي وأوباما يبحثان الحرب على داعش واليابان تجدد دعمها للعراق البيشمركة: مقاتلي PKK جزء من قواتنا 
والعبادي وصفهم بـ"األبطال"

القدو: مجلس النواب ما زال منقسمًا
إلى جبهتين بشأن إقالة زيباري

البعيجي: دفاع رؤساء الكتل عن وزرائهم 
 عّد املتح��دث الر�صمي با�صم هيئة احل�صد ال�صعبي أربك الدور الرقابي للبرلمان

اأحم��د االأ�ص��دي, اأم���ض, ق��رار حمكم��ة من�صاوي��ة 
ب�صج��ن اثن��ني م��ن مقاتلي��ه "�صابق��ة خط��رية" 
وخمالف��ة لالع��راف الدبلوما�صي��ة, فيم��ا طال��ب 
وزارة اخلارجي��ة بالتح��رك عل��ى الق�صي��ة وبذل 
املزي��د من اجلهود الدولية حلماية احل�صد ال�صعبي 
م��ن حماوالت ا�صتهدافه. اال�ص��دي يف ت�ريح له 
قال ان "حمكمة من�صاوي��ة قامت با�صدار احكام 
بال�صج��ن �ص��د اثن��ني م��ن املواطن��ني العراقيني 
بدع��وى عملهم �صم��ن األوية ع�صائ��ب اهل احلق 
التابع��ة لهيئ��ة احل�صد ال�صعبي قب��ل جلوئهما اىل 
النم�ص��ا".  وذك��ر "نحن يف الوقت ال��ذي ن�صتغرب 
في��ه ه��ذا االج��راء التع�صفي ال��ذي مي���ض ب�صمعة 
احل�ص��د ج��زء  ك��ون  ال�صعب��ي وف�صائل��ه  احل�ص��د 
اأ�صا���ض من املنظومة الع�صكري��ة للدولة العراقية, 
نوؤك��د اأن احل�ص��د ال�صعبي كان وما ي��زال له الدور 
الكب��ري يف الت�ص��دي لالإره��اب نيابة ع��ن العامل 
كله وانه يبذل الدم��اء الزاكية ويقدم الت�صحيات 
اجل�صيم��ة م��ن اجل دفع ���رور الزم��ر التكفريية 
الظالمي��ة وحماي��ة املدني��ني االبري��اء وحتقيق 
ال�صل��م واالأم��ن يف العامل وقد �صه��دت بذلك االمم 
املتح��دة واالحت��اد االوروبي والعدي��د من الدول 
واملنظمات العاملية يف اكرث من منا�صبة".  وحث 
اال�ص��دي "وزارة اخلارجي��ة على ب��ذل املزيد من 
اجله��ود الدولية ل�صم��ان حماية احل�ص��د ال�صعبي 
ب�رعي��ة  وامل�صا���ض  ا�صتهداف��ه  م��ن حم��اوالت 
"داع���ض" التكفريي��ة املدعوم��ة  مقاتلت��ه لزم��ر 
م��ن اع��داء الع��راق واالإن�صاني��ة".  ودع��ا اال�صدي 
وال��دول  االأوروب��ي  واالحت��اد  املتح��دة  "االأمم 
ال�صديق��ة اإىل م�صاندة الع��راق وقواته االأمنية يف 
حرب��ه مع الزم��ر التكفريي��ة التي ت�صتبي��ح دماء 
االبري��اء وتن�ر الدمار واخلراب يف العامل, ومنع 
اال�ص��اءات الت��ي حت��اول بع�ض اجله��ات اثارتها 
�صد العراق وح�صده ال�صعبي وقواته امل�صلحة على 

كافة امل�صتويات".

بغداد-متابعة:  و�صف م�صوؤول حمور جنوب حمافظة كركوك يف قوات البي�صمركة 
و�صتا ر�صول, اأم�ض, االإتهامات التي وجهها رئي�ض اجلبهة الرتكمانية اأر�صد ال�صاحلي 
حلزب العمال الكرد�صتاين ال� )PKK( ب�”الكاذبة”, وفيما بني ان عنا�ر احلزب 
�صاركوا بحماية كركوك, اتهم ال�صاحلي ب�”تلقي الدعم من جهات اإرهابية للتهجم 
على حزب العمال”.  و�صتا ر�صول خالل موؤمتر �صحايف عقده يف �صواتر البي�صمركة 
مبنطقة مكتب اخلالد, بح�صور عدد من قادة البي�صمركة قال اإن “االتهامات التي 
اإجحاف كبري بحق  ال�صاحلي هي  اأر�صد  النائب  الرتكمانية  اطلقها رئي�ض اجلبهة 
حزب كرد�صتاين اأ�صيل وهي غري �صحيحة”, م�صدداً على, اأن “مقاتلي حزب العمال 
الكرد�صتاين لي�صوا ارهابيني كما و�صفهم ال�صاحلي ”.  واأ�صاف ر�صول, اأن “قوات 
اتهامات  بتوجيه  �صخ�ض  الأي  ت�صمح  لن  االخالقية  م�صوؤولياتها  البي�صمركة ومن 
)داع�ض(  تنظيم  �صد  احلرب  يف  البي�صمركة  قوات  جانب  اىل  قاتلت  لقوات  كاذبة 
االإرهابي وقدمت ت�صحيات كبرية يف الدفاع عن اقليم كرد�صتان”.  وتابع م�صوؤول 
حمور كركوك, انه "ووفقًا ملعايري التحالف الدويل �صد تنظيم )داع�ض(, االرهابي, 
فاإن اأية قوات اأو اأطراف تقاتل االرهابيني فهي يف �صف ال�صعب ولي�صت ارهابية".
النواب وكان حا�راً عندما  اأحد اع�صاء جمل�ض  “ال�صاحلي هو  اأن   واأكد ر�صول, 
تال رئي�ض جمل�ض الوزراء حيدر العبادي تقريراً امام جمل�ض النواب و�صف خالله 
البي�صمركة ومقاتلي حزب العمال الكرد�صتاين بابطال احلرب �صد تنظيم )داع�ض( 

االرهابي”.

من  اأم�ض,  القدو,  حنني  القانون  دولة  ائتالف  عن  النائب  حذر  بغداد-متابعة:  
خطورة وتداعيات كبرية يف حال م�صي الربملان باعادة الت�صويت على القناعة 
باجوبة وزير املالية هو�صيار زيباري.  قدو يف ت�ريح له قال, ان "جمل�ض النواب 
ما زال منق�صما اىل جبهتني بق�صية اقالة زيباري", مبينا ان "هنالك طرفا جمع 
تواقيع العادة الت�صويت بالقناعة من عدمها على اجوبة الوزير فيما ي�ر الطرف 

االآخر على امل�صي بالت�صويت على �صحب الثقة عنه".
الت�صويت  الر�صوخ للمطالبات باعادة  "رئا�صة الربملان عليها عدم  ان   وا�صاف 
على القرار ال�صابق بعدم القناعة, لكون هذا االمر ان ح�صل فهو �صيفتح بابا جديدا 
يخلق فو�صى ال نهاية لها من خالل البدء بطرح وتقدمي طلبات العادة الت�صويت 

على قرارات �صابقة ا�صدرها الربملان".
ترهيب  بغية  زيباري  لبقاء  الداعم  الطرف  ي�صتخدمه  اال�صلوب  "هذا  ان  واو�صح   

الطرف االآخر وت�صتيت خطواته التي يقوم بها يف ق�صية اال�صتجواب".
 واكد القدو ان "جمل�ض النواب �صي�صوت على رف�ض اعادة الت�صويت بالقناعة من 

عدمها على اجوبة الوزير يف جل�صة الربملان االربعاء املقبل".

بغداد-متابعة:  راأى النائب عن جبهة اال�صالح من�صور البعيجي, اأم�ض, ان دفاع 
قادة الكتل ال�صيا�صية عن الوزراء التابعني لكتلهم حفاظًا على م�صاحلهم ال�صخ�صية 
قال,ان  له  ت�ريح  يف  البعيجي  النواب.   ملجل�ض  الرقابي  الدور  اربك  واملالية 
"امل�صهد ال�صائد يف كل عملية ا�صتجواب هو ا�صطفاف الكتل ال�صيا�صية وقادة الكتلة 
على  التهم  وكيل  باال�صتجواب  الت�صكيك  خالل  من  معه  الوزير  اليها  ينتمي  التي 
النائب امل�صتجوب ب�صكل م�صتمر وخلق الفو�صى يف حماولة الف�صال اال�صتجواب".  
وا�صاف ان "املحا�ص�صة و�صعي روؤ�صاء الكتل للحفاظ على �صفقاتهم وم�صاحلهم 
املادية داخل الوزارة التي ينتمي اليها وزيرهم, يجعلهم ميار�صون �صتى ال�صغوط 
للمحافظة على تلك امل�صالح".  واكد البعيجي "�رورة االبتعاد عن التخندقات 
احلزبية كونها مل تخدم العملية ال�صيا�صية ب�صيء, وامل�صالح املادية امل�صتح�صلة 
منها �صتعود بال�رر الكبري على تلك االحزاب بعد ثورة ال�صعب العراقي �صد الف�صاد 

واملف�صدين". 

بغداد – خاص                                                            
الحلقة الثانية

الخصومة السياسية واالستفادة من "العفو العام" وإنقاذ رقاب كبار المتورطين وراء إعادة إثارتها 
)الجورنال( تواصل نشر وتحليل وثائق جديدة عن فضيحة صفقة كشف المتفجرات

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

بالضرورة عن رأي الصحيفة

ممنـوع من النشر

 منذ عام 2007 اىل االن 
ظل ملف اجهزة الك�شف عن 

املتفجرات )غري املطابق( 
ملوا�شفات ا�شترياده وعمله يف 
تفادي وقوع هجمات ارهابية, 

ظل حبي�شا لت�شريحات و�شجاالت 
�شيا�شية ونيابية وق�شائية, واتهم 

فيه ب�شعة ا�شخا�ص من كبار 
�شباط وزارة الداخلية ومنهم 

من حكم عليه ومنهم من جتاهلته 
التحقيقات الق�شائية,

 تحرص )الجورنال( من خالل نشر هذه المعلومات والوثائق الخاصة بصفقة كشف المتفجرات »a.d.e« السونار الى بيان حقيقة ما جرى في كواليسها.   وتتعهد )الجورنال( لكل من يرد اسمه الصريح فيها بحق الرد او تنويه
التوضيح عبر صفحاتها وفي نفس المكان من دون اي تغيير لما سيرد في تلك الردود او التوضيحات وبكل حيادية وأمانة ومهنية, الن 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


