
اين احلقيقة ؟
ع�ض��و كتلة املواط��ن النيابية حبيب الطريف يوؤك��د وجود دعوات 
داخ��ل اروق��ة جمل���س الن��واب الع��ادة فت��ح مل��ف جه��از ك�ض��ف 
املتفجرات وت�ضخي�س امل�ضوؤولني عنه ، ولفت الطريف اىل ان الكتل 

ال�ضيا�ضية ال تخ�ضى الرادع ال�ضعبي وهي متم�ضكة مب�ضوؤوليها.
وذك��ر الط��ريف ل�)اجلورن��ال(، ان " ملف جهاز ك�ض��ف املتفجرات 
يع��د من اكرث املوا�ضيع التي اخذت حي��زا يف التداول عرب و�ضائل 
التوا�ض��ل االجتماعي والقنوات االعالمية والوكاالت دون حتقيق 
اله��دف مبعاقب��ة من يقف��ون خلف��ه وان�ضغال احلكوم��ة مبحاربة 
داع���س جعلها من�ضغلة عن اعادة التحقي��ق فيه ب�ضكل معمق نظرا 

النها تعمل وفق نظام تقدمي االهم على املهم".
وتاب��ع ان  " اع�ض��اء جمل�س النواب ب��دوؤا باحلديث عن هذا امللف 
وتزاي��د الدع��وات اىل اعادة طرحه لال�ضتج��واب لل�ضخ�ضيات التي 
كان��ت تق��ف خلفه "، مبين��ا ان " الكث��ر من امللف��ات التي تن�رش 
ب�ضفحات التوا�ضل االجتماعي كا�ضفة عن ملفات كبرة وخطرة 
لكن الميك��ن االخذ بها م��ن دون ا�ضتخدام ال�ضب��ل القانونية التي 
تتمثل ت�ضخي�س املف�ضد وا�ضتجوابه ورفعه اىل الق�ضاء ومعاقبته".
وا�ض��ار الط��ريف اىل ان " احلدي��ث بالعمومي��ات غيب ه��ذا امللف 
ع��ن ال�ضاح��ة نظ��را لغي��اب الت�ضخي���س وا�ضهب اجلمي��ع املواطن 
وال�ضيا�ض��ي " وا�ضتط��رد " ب��ات اجلميع يتحدثون ب��ان هذا امللف 
فيه ف�ضاد حتى املتورطني منهم وهم يرتدون جانب التقوى امام 

امللتقي ".
وتاب��ع ان " �ضب��ب عدم تفاع��ل جمل�س الن��واب طوال تل��ك الفرتة 
ه��و غي��اب العامل الوع��ي ال�ضعبي ال��ذي على الرغم م��ن معرفته 
بحج��م الف�ضاد حول ملف جهاز ك�ضف املتفجرات وملفات الف�ضاد 
االخ��رى اال انها �ضامت ومل يبني اي ردة فعل جتاهها باال�ضافة 
اىل ان الربمل��ان يتك��ون من اجلهات ال�ضيا�ضي��ة وهي تخ�ضى على 
م�ضاحله��ا وعلى وزرائها وهنا م��ن امل�ضتبعد ان تتحرك من دون 

�ضغط �ضعبي يقف خلفها يحيدها عن الف�ضاد".
املوت والالمبالة بال�ضحايا

ام قا�ض��م كانت حتم��ل الياأ�س بني كفيها حني نطق��ت و�ضط قاعة 
الط��ب الع��ديل الت��ي كان��ت مكت�ض��ة ب��ذوي ال�ضحايا : "م��ا لهم 

العراقيون حني ميوتون تت�ضابه وجوههم ؟".
وحده��ا وجوه ع���رشة �ضباط م��ن وزارة الداخلي��ة٬ مل تكن ت�ضبه 
وج��وه العراقي��ني٬ ح��ني حمل��وا حقائبه��م يف ايف��اد اىل بروت 
مبوجب االمر الوزارة املوؤرخ يف 2006/11/4 ٬ ليجل�ضوا هناك 
ب�ضياف��ة بي��ار حاج��ي جورجيو٬ حي��ث قامت �رشك��ة )برو�ضك( 
اللبناني��ة بتهيئ��ة النم��اذج املطل��وب ا�ضتراده��ا لغر�س اطالع 
اللجن��ة عليها٬ وفيما اثلج��ت �ضدورهم الكوؤو���س التي احت�ضوها 

يف �ضتاء بروت 
كان العراقي��ون يبحث��ون ع��ن ام��ل النقاذه��م م��ن وط��اأة م��وت 
امتزج��ت رائحة ب��اروده برائحة ال��رتاب الذي يث��ره مطر عابث 
مل يطف��ئ احلرائق.بعد ع��ودة الوفد اىل بغ��داد مت توقيع العقد مع 
�رشكة )واحة البادية( ٬ لكن مل يتم ا�ضتراد االجهزة ال عرب لبنان 
وال ع��رب �رشكة )برو�ض��ك( ! ٬ املفاجاأت دوم��ا يف الطريق عنوانا 

لل�ضفق��ات امل�ضبوهة وامل�ض��ار ي�ضبح 
م�ضارات متعددة.

 ومل تف��رط �رشكة برو�ضك وال مالكها 
العميد بيار حاج��ي جورجيو بكعكة 
تل��ك ال�ضفق��ة بع��د �ضم��ت رائحته��ا 
ع��رب و�ضيطه��ا ال��ذي انقل��ب عليها 
لتعمد اىل مالحقته و�رشكته )واحة 
البادي��ة( ق�ضائي��ا ويف املحاك��م 
�ض��د  دع��وى  برفع��ه  العراقي��ة 
مديرها املفو�س ومالكها �ضابقا 

احمد البدران.
امل�ضهد يف ب��روت ان )برو�ضك( 
تتوعد باملطالبة بدفع النفقات 
ا�ضتق��دام  عل��ى  ترتب��ت  الت��ي 
وعل��ى  النم��وذج  االجه��زة 
لوف��دوزارة  ا�ضت�ضافته��ا 
الداخلية برئا�ضة اللواء جهاد 
اجلابري.امل�ضه��د يف بغ��داد 
البادي��ة  واح��ة  �رشك��ة  ان 
غرت االجه��زة التي اتفقت 
وقام��ت  �رشائه��ا  عل��ى 
مب�ضنع��ي  باالت�ض��ال 

اجهزة مماثلة يف منا�ضئ اخرى وبذلك نق�ضت عقدها مع الوزارة 
املوقع 2007/2 لتحقيق اكرب قدر ممكن من االرباح.

اما )برو�ضك( فوا�ضلت حتري��ك دعوى ق�ضائية �ضد �رشكة )واحة 
ل��دى   2008/5/7 يف  الرق��م686/ب/207  حت��ت  البادي��ة( 

رئا�ضة حمكمة ا�ضتئناف الكرخ االحتادية.
وكان��ت اجلث��ث ملقاة عل��ى جوانب الط��رق وقد اودعته��ا احالم 

االبناء٬ والدخان اال�ضود يت�ضاعد يف �ضماوات بغداد
يحمل �رشاخ االمه��ات٬ وثمة �رشطي هنا يحمل جهاز ك�ضف عن 
املتفج��رات وجندي هن��اك يحمل جه��ازا من ن��وع اخر٬والياأ�س 
مم��زوج باال�ضى يف عي��ون العراقيني وهم يرك�ضون �ضوب مكان 

االنفجارات وكانهم ممزقي الذاكرة.
ويب��دو يف ظ��ل هذا التيه ال��ذي دخل في��ه �ضب��اط ا�ضتقدموا تلك 
ال�ضفق��ة ٬ كان ���رشاخ العقيد اول اولفيلد م��ن اجلي�س الربيطاين 
رئي�س فريق م�ضت�ضاري القوة ال�ضاندة يف وزارة الداخلية العراقية 
ان��ذاك يف تقري��ره " ه��ذا اجلهاز عدمي 
الفائ��دة " لك��ن ال احد 
ي�ضغ��ي ان��ذاك فم�ضى 
تقري��را  ت��ارك  وه��و 
اختتمه بالقول "نو�ضي 
م�ض��ددة  باج��راءات 
���رشاء  لع��دم  وعاجل��ة 
املزي��د من اجهزة الك�ضف 
عن املتفجرات وبالتوقف 
م��ن  ا�ضتخداممه��ا  ع��ن 
االمني��ة  الق��وات  قب��ل 
العراقية".وبعي��دا عن دائرة 
ورده��ات  الع��ديل  الط��ب 
العراقيون  امل�ضت�ضفيات كان 
يهرب��ون م��ن تفج��ر اىل اخر 
وم��ن �ضان��ع موت فاغ��ر فاه 
اخ��ر  اىل  العي��ال  يختط��ف 

مفرت�س يخطف املال.
ا�سرتداد 2.5 مليون 

ا�سرتليني فقط
يف  املالي��ة  اللجن��ة  مق��رر  اك��د 

الربمل��ان العراق��ي، احم��د ر�ضي��د، ب��ان احلكوم��ة ا�ض��رتدت مبلغ 
مليون��ني وثالثمئة األف جنيه ا�ضرتليني من �ضخ�س بريطاين باع 

اىل العراق اجهزة مزيفة للك�ضف عن املتفجرات.
ويف رد غ��ر �رشي��ح على مان�رشت��ه )اجلورنال( ،ق��ال ر�ضيد، اإن 
الع��راق متكن من ا�ض��رتداد املبلغ الذي طالب��ه كغرامة مالية من 
�ضخ���س بريطاين ُيدع��ى "جيم كرومين��ك" ب�ضب��ب اإخفاق االخر 
يف تزوي��د الع��راق باجهزة ك�ضف املتفجرات وف��ق عقد مربم بني 

اجلانبني منذ عدة �ضنوات.
وكان��ت اجلورنال ق��د انف��ردت يف الع��دد املا�ض��ي بن�رش،احللقة 
االوىل م��ن �ضل�ضل��ة وثائق تك�ضف عن خفاي��ا �ضفقة اجهزة ك�ضف 
املتفج��رات موؤك��دة انه��ا ب�ض��دد اال�ضتم��رار بن�رشه��ا يف االعداد 
املقبل��ة وبوثائق حتقيقية دامغة تظه��ر ماجرى يف كوالي�س هذه 

ال�ضفقة واملتورطني بها .
وبح�ض��ب ر�ضي��د فاإن��ه تب��ني فيما بع��د ان االجه��زة الت��ي باعها 
ال�ضخ���س املذك��ور اىل الع��راق كان��ت اجه��زة مزيف��ة وت�ضتخ��دم 
للعثور عل��ى كرات لعبة "الركبي" ومت بيعه��ا عرب طرق اإحتيالية 

اىل العراق وجورجيا وقوات االمم املتحدة.
واأ�ضار ر�ضيد اىل انه على اثر ذلك �ضادرت حممكة بريطانية اموال 
"كرومينك" و التي ُقدرت ب� )7900000( ب�ضبعة ماليني وت�ضع 
مئة الف جني��ه ا�ضرتليني، حيث مت ا�ضرتداد مبلغ مليونني وثالث 
مئة الف جنيه ا�ضرتلين��ي منها اىل العراق كتعوي�ضات عن "ف�ضل 

تلك ال�ضفقة".
وذك��ر ر�ضيد اأي�ضا باأن �ضع��ر اجلهاز الواحد يبلغ )ع�رشون دوالرا( 
فق��ط، وكانت ال�رشكة املزعومة تبي��ع كل واحدة من تلك االأجهزة 
مببل��غ )40000( دوالر اىل الع��راق بع��د تغي��رات ب�ضيط��ة على 

اجلهاز.
وكان��ت احلكومة العراقية ا�ضتوردت ع��ام 2007 منظومة اأجهزة 
اأمني��ة متكامل��ة م��ن بينه��ا اأجه��زة خا�ض��ة لك�ض��ف املتفجرات 
جت��اوزت كلفتها مئتي ملي��ون دوالر اأمركي، فيم��ا اأكدت وزارة 
الداخلي��ة العراقي��ة ب��اأن بغداد ا�ض��رتت اأجهزة جدي��دة بقيمة 32 
ملي��ون دوالر اأمركي من �رشكة بريطاني��ة يراأ�ضها رجل االأعمال 

جيم�س ماكورميك.
كما قررت احلكومة العراقية يف �ضهر اآذار 2010 اإحالة اأ�ضخا�س 
اإىل الق�ض��اء �ضارك��وا يف التعاقد وا�ضت��راد اأدوات خا�ضة بك�ضف 

املتفجرات ات�ضح اأنها غر �ضاحلة، ومالحقة ال�رشكة امل�ضنعة.

القانونية النيابية: ال يوجد تغيير في قانون العفو العام

ان  احلكي��م،  عم��ار  الوطن��ي  التحال��ف  زعي��م  اأك��د 
التحال��ف لي���س بديال ع��ن احلكوم��ة او مناف�ضا لها، 
تك��ون  ان  واحلكوم��ة  التحال��ف  لنج��اح  م�ضرتط��ا 

العالقة تكاملية. 
ذك��ر بيان ملكتبه االعالم��ي اأم�س ان “احلكيم تراأ�س 
اأالح��د اجتماع��ا للهي��اأة العام��ة للتحال��ف الوطني 
مبكتب��ه يف بغداد، ح�رشها ن��واب التحالف الوطني 
يف جمل���س الن��واب وال��وزراء واملحافظ��ون، وب��ني 
ان وح��دة التحالف ه��ي الهدف، داعي��ا اىل م�ضاعدة 
اجلميع يف حتقيق ه��ذا الهدف الذي ي�ضب يف وحدة 
الع��راق ككل باعتب��ار ان التحالف ه��و الكتلة االكرب 
وبانتظامه تنتظم جمي��ع ال�ضاحات الوطنية، م�ضددا 
عل��ى اهمي��ة حتوي��ل االأغلبي��ة العددي��ة اىل اأغلبي��ة 

املوؤ�ض�ض��ي يف  العم��ل  “اهمي��ة  اىل  ق��رار”، م�ض��را 
كل �ض��يء وان كان ه��و اال�ضع��ب لكن��ه االق��در على 

الدميومة”.
واك��د احلكي��م على اهمي��ة احل��وار واللق��اءات وعقد 
القيادي��ة  للتحال��ف  الث��الث  الهيئ��ات  اجتماع��ات 
وال�ضيا�ضي��ة والهيئ��ة العام��ة ملا له��ذه اللقاءات من 
تقري��ب وجه��ات النظر وبل��ورة روؤية موح��دة جتاه 
جمي��ع امل�ضائ��ل، متمنيا ع��ودة التي��ار ال�ضدري اىل 
�ضغ��ل موقعه يف التحالف الوطن��ي، الفتا اىل م�ضعى 
الداخل��ي مب��ا  لتطوي��ر نظام��ه  الوطن��ي  التحال��ف 

يتنا�ضب مع �رشورات املرحلة ومتطلباتها.
وا�ضاف البي��ان ان “زعيم التحالف ا�ضار اىل اهمية 
االجتماع��ات املنتظمة وت�ضكيل اللج��ان من النواب 
للذه��اب اىل  الوطن��ي  التحال��ف  املن�ضوي��ن حت��ت 
ت�رشيع القوانني ، مبينا ان ما�ض�ضة التحالف  حتتاج 

اىل تفعيل امللفات املهمة كامللف الت�رشيعي وامللف 
احلكوم��ي ومل��ف املحافظ��ات واملل��ف االعالم��ي 
ومل��ف  تطمين��ه  والي��ة  التحال��ف  جمه��ور  ومل��ف 
العالق��ات الوطنية وملف��ات العالقات اخلارجية مع 
دول املنطق��ة والعامل ف�ضال عن ملف ال�ضرتاتيجيات 
االمني��ة ودور احل�ض��د ال�ضعبي فيما اخ��ر امللفات هو 
امللف االقت�ضادي عطفا على التحديات االقت�ضادية 
الت��ي يواجهها البل��د وا�ضناد احلكوم��ة يف القرارات 

اال�ضالحية التي تريد ان تتخذها”.
و�ضدد على اهمية الثقة بني اطراف التحالف ، م�ضيدا 
ب��دور املرجعي��ة الدينية العلي��ا ك�ضمام ام��ان لهذا 
البل��د، كما ا�ضاد بال��دور الذي لعب��ه رئي�س التحالف 
ال�ضابق ابراهيم اجلعف��ري ومن قبله “عزيز” العراق 

يف رئا�ضة االئتالف العراقي املوحد.
وا�ض��ار البي��ان اىل ان ” االجتماع �ضه��د كلمة رئي�س 

ال��وزراء حي��در العب��ادي وثم��ن فيه��ا اجله��ود التي 
بذله��ا عمار احلكي��م لعقد الهي��اأة العام��ة للتحالف 
الوطني، م�ضتعر�ضا للهياأة املجتمعية نتائج زيارته 
اىل نيوي��ورك وكيفي��ة نظ��رة الع��امل اىل االعالم يف 
مكافح��ة االرهاب وحترير االر�س من داع�س، ف�ضال 
ع��ن ا�ضتعرا�س الواقع االقت�ض��ادي والتحديات التي 
تواج��ه الع��راق نتيجة انخفا�س ا�ضع��ار النفط مبينا 
ان اجتماعات اجلمعية العامة لالمم املتحدة �ضهدت 
لق��اءات مكثفة م��ع قادة العامل والبن��ك الدويل فيما 
تكر���س اغل��ب الوقت فيها ملعرك��ة املو�ضل ومرحلة 
م��ا بع��د داع���س االرهاب��ي وكيفية تخفي��ف االعباء 
نتيج��ة  الن��زوح  عملي��ة  خلفته��ا  الت��ي  االن�ضاني��ة 
االره��اب الداع�ض��ي”، موؤك��دا ان “اه��م نقطة ربحها 
الع��راق ه��ي ا�ضتعادة �ضعب��ه وهذا م��ا يلحظه العامل 

وياخذه بعني االعتبار”.
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معصوم يؤكد ضرورة توسيع 
العالقات مع الهند

اك��د النائب ع��ن اللجن��ة القانونية �ضلي��م �ضوقي،اأم�س،ان 
تعدي��ل قان��ون العف��و الع��ام و�ضل م��ن جمل�س ال��وزراء 
ول��ن يوؤث��ر ال م��ن بعي��د وال م��ن قري��ب عل��ى م��ا �رشعه 
الربمل��ان،وان وم��ا يج��ري م��ن حدي��ث عن بع���س مواد 

القانون فهو للمزايدات ال�ضيا�ضية.
�ضوقي يف ت�رشيح �ضحفي له اأم�س قال ان "قانون العفو 
العام ا�ضبح نافذا ومت ت�ضكيل جلان يف ال�ضلطة الق�ضائية 
واملحاك��م اال�ضتئنافية لتنفيذ هذا القان��ون"، م�ضرا اىل 
ان “هناك حمكومني مت اطالق �رشاحهم،وان ما طرح يف 

ق�ضية جرائم االرهاب مل يكن اال يف خانة املزايدات”.
واك��د �ضوق��ي ان “اي ارهاب��ي ل��ن يطل��ق �رشاح��ه لكون 
ان  العفو”،مو�ضح��ا  م��ن  االره��اب  ا�ضتثن��ى  القان��ون 
“القانون حتدث عن اعادة التدقيق يف اجراءات التحقيق 
واج��راءات املحكم��ة،وان وجد خلل فه��ذه �ضلطة تقديرية 

للق�ضاء يف االعادة، وفق قانون املحاكمات اجلزائية”.
و�ضدد �ضوقي على ان “اللجان با�رشت عملها وفق املادة 
15 من القانون والتي الزمت ال�ضلطة الق�ضائية بت�ضكيل 
اللجان لتنفيذ القانون” م�ضتطردا ان “ق�ضية الن�رش لي�ضت 
مهم��ة يف هذا االمر لكون املادة 129 من الد�ضتور تن�س 
عل��ى ان يعترب القانون ناف��ذ اعتبارا من تاريخ ن�رشه يف 

اجلريدة الر�ضمية اذا اال ن�س القانون على خالف ذلك”.
وبني �ضوقي ان “قانون العفو العام ن�س على خالف ذلك 
ون�س عل��ى ان يعترب نافذ من تاريخ ت�رشيعه من جمل�س 
الن��واب، لذلك القانون ناف��ذ ، ومت العمل مبوجبه من قبل 

ال�ضلطات املعنية”.

“نه�ضة  اىل  احلكومة  اجلبوري،  �ضليم  النواب  جمل�س  رئي�س  دعا   : بغداد_متابعة 
عاجلة” لتدارك امل�ضاكل التي يعاين منها املواطن.

ذكر بيان ملكتبه اأم�س ، اأن اجلبوري “ا�ضتقبل يف مكتبه، ، جمعا من �ضيوخ ع�ضائر 
ووجهاء ق�ضاء الرا�ضدية، واطلع خالل اللقاء على �رشح مف�ضل قدمه ال�ضيوف لطبيعة 

االأو�ضاع وامل�ضاكل واملعوقات التي يعاين منها ابناء الق�ضاء”.
امل�ضكالت  ملعاجلة  عاجلة  حكومية  نه�ضة  اإطالق  �رشورة  “على  اجلبوري  و�ضدد 
االقت�ضادية واخلدمية التي يعاين منها املواطن ومبا يتنا�ضب مع اأهمية تلك املناطق 

وحجم الت�ضحيات التي قدمتها يف مقارعة قوى ال�رش واالإرهاب”.
والقتل  االرهاب  العمال  ا�ضرة  املناطق  تلك  تبقى  باأن  القبول  ميكن  “ال  واأ�ضاف 
واالختطاف وهو ما ينبغي تداركه من قبل اجلهات املعنية بال�رشعة املمكنة بردع 

الع�ضابات اخلارجة عن القانون التي تقف وراء تلك االعتداءات”.
دور  املناطق  تلك  الأبناء  يكون  اأن  “�رشورة  على  النواب  جمل�س  رئي�س  �ضدد  كما 
فاعل وا�ضا�س يف امللف االأمني بالتن�ضيق امل�ضرتك مع القيادات االأمنية وامليدانية 
التي  اال�ضا�ضية  االأمن  ركيزة  “املواطن هو  ان  اىل  امللف،” الفتا  هذا  امل�ضوؤولة عن 

ينبغي التعويل عليها لب�ضط االأمن واال�ضتقرار”.

بغداد_متابعة : اعلن النائب عن التحالف الكرد�ضتاين �ضليم حمزة، اأم�س، اأن حتالفه 
قرار  ظهور  بعد  زيباري  هو�ضيار  املقال  املالية  وزير  عن  بديال  مر�ضحا  �ضيقدم 
املحكمة االحتادية ب�ضاأن الطعن الذي قدمه االخر، فيما اعترب عدم ت�ضويت الربملان 

على البديل “اجحاف” بحق املكون الكردي وا�ضتهداف �ضيا�ضية.
حمزة يف ت�رشيح �ضحفي،  له قال ان “جمل�س النواب اذا مل ي�ضوت مبنح الثقة اىل 
املر�ضح البديل عن زيباري �ضيكون اجحافا بحق املكون الكردي و�ضيتحول االأمر اىل 
“كان االوىل مبجل�س  اأنه  اإىل  الكتل”، م�ضرا  للمكون من خمتلف  ا�ضتهداف �ضيا�ضي 
كان  وان  احلرجة  للظروف  مراعاة  الوزراء  عن  الثقة  �ضحب  قرارات  تاأجيل  النواب 

جمل�س النواب قد مار�س عمله الرقابي ودوره العملي”.
وزير  اإقالة  على  باالإجماع    ،  2016  /  9  /  21 االأربعاء  النواب،  جمل�س  و�ضوت 

املالية هو�ضيار زيباري اإثر ا�ضتجوابه على خلفية ملفات ف�ضاد مالية واإدارية.

لدى  الهند  �ضفر  مع  ظهر  مع�ضوم  فوؤاد  اجلمهورية  رئي�س  بحث   : بغداد_متابعة 
البلدين  بني  ال�ضداقة  عالقات  عمله  مهام  انتهاء  مبنا�ضبة  راجو،  جورج  العراق 

وال�ضبل الكفيلة بتمتينها وتطويرها ملا فيه م�ضلحة �ضعبي البلدين ال�ضديقني.
ذكر بيان رئا�ضي اأم�س ان مع�ضوم “�ضدد خالل اللقاء على �رشورة ت�ضهيل اجراءات 
احل�ضول على �ضمات الدخول للمواطنني العراقيني اإىل الهند، ال�ضيما الغرا�س العالج 
الطبي والدرا�ضة ورجال االأعمال”. كما اأ�ضاد رئي�س اجلمهورية “بالعالقات املتينة 
التي تربط العراق والهند، موؤكداً �رشورة تو�ضيعها يف املجاالت كافة، مثنيا على 
والتعاون بني  ال�ضداقة  اوا�رش  تعزيز  العراق يف  ال�ضفر خالل فرتة عمله يف  دور 

البلدين، متمنيًا له التوفيق والنجاح يف مهامه املقبلة”. 

بغداد-خاص - الحلقة الرابعة

صفقة مشبوهة وضحايا باآلالف ومحاوالت لتغييب الحقائق عن الشعب 
)الجورنال( تواصل نشر وتحليل الوثائق الجديدة عن 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


