
و���ركات اخ��رى لتق��دمي عرو�صه��ا يف موعد اق�صاه��ا 9/11 / 
2006 وح�صب �روط وموا�صفات ترد مف�صلة يف وثيقة جاء يف 
ابرز م�صامينها ان، اجله��از ي�صتطيع الك�صف عن م�صتقات النرتات 
ونرتات المونيا والديناميت والآر دي اأك�س والبارود كما ي�صتطيع 
الك�ص��ف عن املخدرات بانواعه��ا وذلك كله �صواء كان على الر�س 
باك��رث من 650 مرتا ومن اجلو باكرث من 5000 مرت وحتت املاء 
باك��رث من 30 مرتا، اقتبا���س من تقرير �صابط يف وزارة الداخلية: 
اجله��از ميث��ل ث��ورة يف تكنولوجي��ا اجه��زة ال�صت�صع��ار ع��ن بعد 
للمتفج��رات يف ذل��ك التاريخ كانت رائحة الب��ارود تزكم النوف، 
واملفخخ��ات توزع ا�صالء ال�صحايا يف حميط )حدوده العراق كله( 
فيما اجلثث كانت طافية بثقل على نهري دجلة والفرات ويف ذات 
الوق��ت كان مدي��ر العق��ود يف وزارة الداخلي��ة العمي��د �صعد حممد 
مزب��ان منكفئ��ا ي�صحن خيال��ه باحثا عن و�صف��ة �صحرية ليقاف 
ذلك العنف وهو ي��دون يف دعوة مبا�رة وجهت اىل �ركة )واحة 
البادي��ة( موا�صف��ات اجله��از ADE .60والتي ي��رد يف ملحقها 
ان اجله��از "ميث��ل ثورة يف تكنولوجيا اجه��زة ال�صت�صعار عن بعد 

للمتفجرات".
وي��رد اي�ص��ا يف الدعوة "للجه��از القدرة على ك�ص��ف جميع املواد 
املتفجرة وحتى ان كانت مغلفة مبواد اخرى على �صبيل الت�صليل" 
وح��ده يبدو م��ن حدد ان تك��ون مدة الدع��وة هي �صبع��ة ايام فقط 
للتناف���س عل��ى �صفق��ة هي الك��ر والكرث كلف��ة يف تاريخ وزارة 

الداخلية العراقية.
 ا�صتجاب��ت �ركة واحة البادي��ة لهذه الدعوة بال�صافة اىل �ركة 
الع��رتة و�ركة الط��ف وال�ركة ال�صاملة. م��ن جهتها �صكلت وزارة 

الداخلية جلنة ملتابعة التنفيذ.
يف   11421 ال��وزاري  الم��ر  مبوج��ب  اللجن��ة  ه��ذه  وت�صكل��ت   
2006/6/15 برئا�ص��ة اللواء جهاد لعيب��ي اجلابري مدير عام 
مديري��ة مكافحة املتفجرات حينه��ا، والتاأمت يف اول اجتماع لها 
يف 2006/10/16 لو�صع جدول مقارنة بني ال�ركات املتقدمة 
 ADE 650 مل تك��ن ال�صفقة حم�ص��ورة بجهاز الك�صف ع��ن بعد 
وح�ص��ب، فق��د كان القطع��ة ال�صغ��ر يف كعكة كب��رة كانت ت�صم 
اجه��زة ك�ص��ف العج��الت واجه��زة الك�صف ع��ن القناب��ل املطمورة 
واجهزة الت�صوي�س والن�صان الآيل واجهزة الك�صف عن قرب ا�صافة 

اىل بدلة الوقاية �صد النفجار.
رائحة الف�ساد!

 يقول اخلبر الداري كرمي نا�ر ان مراجعة �ريعة لتحليل فرق 
ال�صعار بني ال�ركات الثالث املتقدمة يظهر انه مت قبول عر�س 
�ركة )واحة البادية( جلهازADE 650 مثال ب�صعر 93 مليون 
دينار عراقي يف حني ان �ركة العرتة قدمت �صعرا للجهاز نف�صه 
مببل��غ 27950 دولرا امريكي��ا وقدم��ت �رك��ة ال�صامل��ة �صعرا 
مببل��غ 36500 دولر وقامت اللجن��ة بدرا�صة العرو�س املقدمة 
م��ن ال���ركات لتخل�س اىل ان �رك��ة واحة البادي��ة هي اف�صل 
ال���ركات ل�صب��اب اوجزتها اللجنة ب�"ان ا�صع��ار �ركة البادية 
هي القل من مناف�صاتها وان مدة التجهيز �صتكون 90 يوما وان 

جتميع الجهزة �صيتم يف مكان واحد هو لبنان".
 كم��ا ان "طريقة الت�صدي��د من دون دفعة اولي��ة، وان موا�صفات 
الجه��زة الفنية جي��دة وان ال�ركة تب��دي ا�صتعدادها ل�صتقبال 
وفد ال��وزارة خارج الع��راق لالطالع على الجه��زة". مل تتحدث 
اللجن��ة ع��ن ا�صت�صارة خ��راء الهند�ص��ة الع�صكري��ة او ال�صتعانة 
براأيه��م، كم��ا مل تتط��رق اىل قيم��ة العق��د ول تكلفت��ه الباهظ��ة 
وحماولة تخفي�صه مثال اذ بلغ املجموع الكلي بالدينار العراقي 
ع�رين مليارا و992 مليونا و500 الف دينار عراقي وذلك عن 

جممل ال�صفقة.
 وفيم��ا تنوعت ا�ص��كال املوت يف العراق ب��ني اعدامات جماعية 
على يد جماعات املوت التي كانت جتول �صوارع املدن واغتيال 
خاط��ف مب�صد�س اخر�س اىل هج��وم م�صلح ي�ص��ل املدينة ويجمد 
الدم يف العروق اىل تفجر بعبوة نا�صفة وانفجار جمنون ب�صيارة 
مفخخ��ة، مل تتمكن اجهزة الك�صف املتنوعة من اكت�صافها، وكان 
ثمة من يحر�س على زيادة ذاك التنوع يف الطرفني والعراقيون 

يغرقون بدماء اكرث �صخونة ولزوجة...
فم�ص��ت ال�صفقة ) جه��از الك�صف عن العج��الت ZBV ال�صونار 
و جه��از ك�صف املتفج��رات عن بع��د SNIFEX و جهاز ك�صف 
املتفج��رات ADE650 و وجه��از ك�ص��ف املتفج��رات عن قرب 
QSH100 وجه��از الت�صوي�س الذبذبي JAMMAR وجهاز 

ك�صف القنابل املطمورة(.
وا�ص��اف اخلبر نا�ر لكن احلقيقة كان��ت خالف ذلك٬ وهو ما 
�صتك�ص��ف فال ال�صعار كانت اقل٬ ول التجهيز مت خالل 90 يوما 
اذ انتهى التجهيز بعد حوايل عامني من تاريخ توقيع العقد حتى 
اجن��ز التنفي��ذ يف ايلول عام 2008.كما مل يت��م جتميع الجهزة 

يف لبن��ان وامن��ا مت ت�صنيعه��ا يف تركي��ا وجرى 
ت�صديره��ا اىل بريطاني��ا واعيدت م��ن بريطانيا 

اىل العراق.
وفيم��ا اكد الل��واء جهاد اجلاب��ري يف تقريره بان 
عملي��ة ت�صدي��د املبلغ �صتكون م��ن دون مقدمة ول 
تتم ال عند �صحن الب�صاعة وفح�صها ثم ا�صتالمها٬ 

لكن م�صارا او�صح بان �ركة واحدة البادية ت�صلمت 
املبل��غ يف دفع��ات كان��ت دفعته الوىل فق��ط �صتة 
ملي��ارات دينار عراقي.والبند الوحي��د الذي التزمت 
ال�رك��ة فعال بتنفي��ذه هو ترتيب رحل��ة اىل بروت 
لالطالع على مناذج الجهزة التي مل يتم ا�صترادها 

ا�صال من هناك !.
�صفقة م�صبوهة وغياب الوعي ي�صيعان احلقيقة

ع�ص��و كتل��ة املواط��ن النيابي��ة حبيب الط��ريف يوؤكد 
وجود دعوات داخ��ل اروقة جمل�س النواب لعادة فتح 
مل��ف جهاز ك�ص��ف املتفجرات وت�صخي���س امل�صوؤولني 
عن��ه ، ولفت الط��ريف اىل ان الكت��ل ال�صيا�صية ل تخ�صى 

الرادع ال�صعبي وهي متم�صكة مب�صوؤوليها.
وذك��ر الط��ريف ل�)اجلورن��ال(، ان " مل��ف جه��از ك�صف 

املتفج��رات يع��د م��ن اكرث املوا�صي��ع التي اخ��ذت حيزا 
يف التداول ع��ر و�صائل التوا�ص��ل الجتماعي والقنوات 
العالمي��ة وال��وكالت دون حتقيق اله��دف مبعاقبة من 
يقفون خلف��ه وان�صغال احلكومة مبحارب��ة داع�س جعلها 
من�صغل��ة عن اعادة التحقيق فيه ب�ص��كل معمق نظرا لنها 

تعمل وفق نظام تقدمي الهم على املهم".
وتاب��ع ان  " اع�ص��اء جمل���س الن��واب ب��دوؤا باحلدي��ث عن 

ه��ذا امللف وتزاي��د الدعوات اىل اع��ادة طرح��ه لال�صتجواب 
لل�صخ�صي��ات الت��ي كانت تق��ف خلف��ه "، مبين��ا ان " الكثر من 
امللف��ات التي تن�ر ب�صفحات التوا�ص��ل الجتماعي كا�صفة عن 
ملفات كبرة وخطرة لكن لميكن الخذ بها من دون ا�صتخدام 
ال�صب��ل القانوني��ة الت��ي تتمث��ل ت�صخي���س املف�ص��د وا�صتجوابه 
 " ان  الط��ريف اىل  ". وا�ص��ار  الق�ص��اء ومعاقبت��ه  ورفع��ه اىل 
احلدي��ث بالعموميات غيب هذا امللف عن ال�صاحة نظرا لغياب 
الت�صخي���س وا�صهب اجلمي��ع املواطن وال�صيا�ص��ي " وا�صتطرد 
" ب��ات اجلمي��ع يتحدثون ب��ان هذا امللف في��ه ف�صاد حتى 
املتورطني منهم وهم يرتدون جانب التقوى امام امللتقي ".

العامري: لوال الحشد الشعبي لسقط العراق بيد داعش

 تلق��ى رئي���س ال��وزراء الأردين ه��اين امللق��ي، دعوة 
م��ن رئي�س الوزراء حيدر العب��ادي، لزيارة العا�صمة 
بغداد، ونقل دعوة العبادي وزير النقل كاظم فنجان 

يف زيارته اىل عمان.
 ذكر بيان لل��وزارة اأم�س، اأن “رئي�س الوزراء الردين 
ه��اين امللق��ي، ا�صتقب��ل  وزي��ر النقل كاظ��م فنجان 
وج��رى خالل اللق��اء بحث ملف��ات متع��ددة لتطوير 
العالق��ات بني البلدي��ن وباخل�صو�س عل��ى م�صتوى 
التبادل التجاري والتعاون يف جمالت النقل الري 

والبحري واجلوي”.
 واأ�ص��اف البي��ان ان فنج��ان “ق��دم عر�ص��ا للعديد 
م��ن الق�صاي��ا الت��ي تخ�س عم��ل ال��وزارة وم�صاعيه 

لالرتقاء مبا يقدم من خدمات للمواطنني، كما بحث 
خ��الل اللق��اء �صبل تعزيز ا�صتفادة الع��راق من ميناء 
العقبة واعتماده ميناء رئي�صا لل�صادرات والواردات 

العراقية”.
 واأ�ص��ار البي��ان اىل ان الوزي��ر “ق��ام بنق��ل ر�صال��ة 
�صفوي��ة من رئي�س الوزراء حي��در العبادي اىل رئي�س 
الوزراء الردين هاين امللق��ي تت�صمن دعوته لزيارة 
الع��راق، وتاأكيده باأن الردن �صتكون له الأولوية يف 

امل�صاريع التطويرية التي ينفذها العراق”.
 فيم��ا اك��د رئي���س ال��وزراء الردين بح�ص��ب البي��ان 
الردن  ترب��ط  الت��ي  التاريخي��ة  العالق��ات  “عم��ق 
والعراق، واحلر�س على تعزيز التعاون امل�صرتك بني 
البلدي��ن ال�صقيق��ني يف املج��الت كاف��ة،” لفتا اىل 
“اأهمية زيادة التعاون بني البلدين يف جمال النقل، 

وال��ذي يع��د الع�ص��ب الرئي���س للحرك��ة القت�صادية 
والتجاري��ة ب��ني البلدي��ن، وترحي��ب الردن باإقامة 
م�روعات م�صرتكة تخدم م�صالح البلدين وال�صعبني 

ال�صقيقني”.
 وا�ص��ار امللق��ي اىل ان��ه "�صيقوم يف وق��ت لحق من 
ه��ذا الي��وم بزي��ارة اىل معر �صف��وان احلدودي بني 
العراق والكويت الذي ت�صتخدمه ال�صاحنات الردنية 
لت�صدي��ر الب�صائ��ع الردني��ة اىل العراق بع��د اإغالق 
مع��ر طريبي��ل، موؤك��دا انه �صيعم��ل على ح��ل كافة 
املعوقات التي تواجه ال�صادرات الردنية وتخفي�س 

الر�صوم املفرو�صة عليها”.
 يف الوق��ت ال��ذي اأعلن��ت في��ه بولن��دا اإع��ادة فت��ح 
�صفارته��ا يف بغداد ”موؤكدة “دعمها ل�صيادة ووحدة 

العراق.

 ذك��ر بيان للخارجية العراقي��ة ان “وزير اخلارجيَّة 
اإبراهيم اجلعفرّي التقى وزير خارجيَّة بولندا فيتولد 
��ة  فا�صيكوف�صك��ي عل��ى هام���س اجتماع��ات اجلمعيَّ
العاّم��ة لالأمم املتحدة يف نيويورك وبحثا العالقات 
الثنائيَّة و�ُصُب��ل تعزيز التعاون امُل�صرَتك بني البلدين 
يف املجالت كافة، كما تبادل توجيه الدعوة لزيارة 

كال البلدين يف اإطار تعميق العالقات الثنائيَّة”.
“وزارة  اأنَّ  اإىل  البي��ان  بح�ص��ب  اجلعف��ري  واأ�ص��ار   
��ة العراق�يَّة ت�صر بنه��ج النفتاح على دول  اخلارجيَّ
وُمواَجه��ة  امُل�صرَتك��ة،  امل�صال��ح  وتفعي��ل  الع��امل، 
ِّداً اأنَّ العراق يخو�س حربًا  املخاطر امُل�صرَتك��ة، ُموؤك�
عامليَّة �صدَّ ع�صابات داع�س الإرهابيَّة الذين جاوؤوا 
م��ن اأكرث م��ن 100 دول��ة، ويتطلع لوقف��ة امُلجتَمع 

الدويلِّ اإىل جانبه”.
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بغداد ـ متابعة

رئيس الوزراء األردني يؤكد تعزيز العالقات مع العراق وبولندا تؤكد دعمها ألمانيا تدعو العراق لحماية المدنيين 
قبيل عملية تحرير الموصل

بايدن: العبادي هو صاحب القرار في 
معركة تحرير الموصل

الجبوري ال يحق لزيباري توجيه 
االتهامات دون سند قانوني

 ق��ال الأم��ني العام ملنظمة بدر والقي��ادي يف احل�صد 
ال�صعب��ي النائ��ب هادي العام��ري، اأم���س، اإن البع�س 
يريد ان تكون معركة املو�صل معركة لتق�صيم العراق، 

موؤكدا “رف�صه تق�صيم العراق”.
 ذك��ر العام��ري يف كلمت��ه خ��الل منا�صب��ة افتت��اح 
مهرج��ان الغدير ال��دويل لالإعالم بن�صخت��ه العا�رة، 
وال��ذي ي�صتمر ثالثة اأي��ام يف مدينة النجف “نرف�س 
تق�صي��م الع��راق والطائفي��ة مر�س خطر يه��دد الأمة 
ال�صالمية، ونرف�س ان يتحول ال�راع ال�صيا�صي يف 

املنطقة اىل طائفي”.
 وا�ص��اف “لول فت��وى املرجعية الدينية يف مواجهة 
الره��اب لأ�صب��ح الع��راق ب��ل ودول اخللي��ج حت��ت 

�صيطرة داع�س”.
الع�صك��ري وح��ده  “النت�ص��ار  ان  العام��ري،  واأك��د   
ل يكف��ي يف مكافح��ة الره��اب، يج��ب عل��ى جميع 
املوؤ�ص�صات العلمية والفكرية مكافحة الفكر التكفري 
والرهاب��ي، ونحت��اج اىل عم��ل ج��اد م��ن كل علماء 
امل�صلم��ني ملكافح��ة ه��ذا الرهاب، ويج��ب مكافحة 

امل�صادر والتمويل املايل والب�ري اي�صا”.
 وع��ن عملية حترير املو�صل ق��ال العامري “البع�س 
يري��د ان تكون معركة املو�صل معركة لتق�صيم العراق 
اىل 3 مناط��ق )�صنية و�صيعية وكردية(ونحن نريدها 

معركة لوحدة العراق”.
 واأردف ،”ناأم��ل ان يك��ون مهرج��ان الغدي��ر منطلقا 

للوحدة ال�صالمية”.

بغداد-متابعة:  حثت وزيرة الدفاع الأملانية اأطراف ال�راع العراقي على حماية 
املدنيني خالل الهجوم الو�صيك للتحالف بقيادة الوليات املتحدة ل�صتعادة مدينة 
املو�صل من تنظيم داع�س الرهابي.  ت�صر تقديرات اإىل اأن عدد �صكان املدينة كان 
اأكر منطقة ح�رية  2014 وهي حاليا  مليونني حني ا�صتوىل عليها داع�س يف 
اأن "�صقوطها �صيكون الهزمية  حتت �صيطرته.  واأكد، رئي�س الوزراء حيدر العبادي 
الفعلية للتنظيم يف العراق".  ويقول خراء يف الأمم املتحدة اإن الهجوم املتوقع اأن 
يبداأ ال�صهر املقبل على اأقرب تقدير قد يفجر اأزمة اإن�صانية يف ظل تكهنات بفرار ما 
ي�صل اإىل مليون �صخ�س اأو اأكرث من املدينة.  وقالت الوزيرة الأملانية اأور�صول فون 
دير ليني لل�صحفيني عقب لقائها مع رئي�س اإقليم كرد�صتان م�صعود البارزاين يف 

اإربيل "حماية املدنيني ينبغي اأن تكون اإحدى الهتمامات الأ�صا�صية."
لتن�صيق  موؤخرا  الكردية  البي�صمركة  قوات  بذلتها  التي  باجلهود  الوزيرة  ورحبت   
العمل الع�صكري ب�صاأن املو�صل مع اجلي�س العراقي.  وقالت فون دير ليني اإن منع 
ال�صعي  يجب  واإنه  مهمة  م�صاألة  املو�صل  ا�صتعادة  مبجرد  انتقامية  اأعمال  وقوع 
للم�صاحلة بني الأكراد والف�صائل املدعومة من اإيران- والتي تقاتل بجوار قوات 

احلكومة- وال�صكان ذوي الأغلبية ال�صنية يف ال�صمال.

الوزراء  رئي�س  بايدن  جوزيف  المريكي  الرئي�س  نائب  اأبلغ     : بغداد-متابعة 
بان  اجلميع  “اعلمت  وا�صنطن  بان  نيويورك  يف  لقائمها  خالل  العبادي  حيدر 
معركة حترير املو�صل عراقية ولن يتحرك احد حتى وان كان بق�صد امل�صاعدة ال 
مبوافقتكم” يف ا�صارة اىل تركيا.  ذكر بيان ملكتب رئي�س الوزراء اأم�س ان العبادي 
بني  العالقات  تعزيز  مناق�صة  اللقاء  خالل  “وجرت  بايدن  نيويورك  يف  التقى 
البلدين وتو�صيع اآفاقها يف العديد من املجالت ومنها التدريب والت�صليح والتعاون 

ال�صتخباري والقت�صاد كما جرت مناق�صة ال�صتعدادات لتحرير املو�صل”.

بغداد-متابعة :  رد رئي�س جمل�س النواب �صليم اجلبوري ، اأم�س ، على ت�ريحات 
وزير املالية املقال هو�صيار زيباري موؤكداً بان ا�صتجواب امل�صوؤولني التنفيذيني 
"عملية  ان  قال،  له  ت�ريح  يف  اجلبوري  د�صتوري.   حق  عنهم  الثقة  و�صحب 
وفق  د�صتوري  حق  هو  النواب  جمل�س  قبل  من  التنفيذيني  امل�صوؤولني  ا�صتجواب 
املادة 61 ول ميكن باأي حال من الأحوال ان يحجب هذا احلق اأو يغيب".  وا�صار 
والقانونية  ال�صكلية  كافة �روطه  ا�صتكمل  املالية  وزير  ال�صيد  "ا�صتجواب  ان  اىل 
ممثلني  باعتبارهم  عنه  الثقة  ب�صحب  احلرة  قناعاتهم  وفق  �صوتوا  النواب  وان 
الطعن  لتقدمي  الحتادية  املحكمة  اىل  اللجوء  الوزير  ال�صيد  وباإمكان  ال�صعب  عن 
الذي يراه وفق ال�صياقات املتبعة بهذا اخل�صو�س ول يحق له توجيه اتهاماته اىل 

ال�صلطة الت�ريعية ورئا�صتها دون �صند قانوين". 

بغداد- خاص - الحلقة الثالثة

المتورطون يتحركون "نيابيا" لغلق الملف وفرق األسعار يكشف المستور 
)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

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

املتفجرات )غري املطابق(
ملوا�سفات ا�سترياده 

وعمله يف تفادي وقوع 
هجمات ارهابية,ظل حبي�سا 

لت�سريحات و�سجاالت 
�سيا�سية ونيابية وق�سائية..

ممنـوع من النشر

 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


