
الك�شف  اجهزة  ملف  ظل  االن  اىل   2007 عام  منذ 
ا�شترياده  املطابق(ملوا�شفات  )غري  املتفجرات  عن 
وعمله يف تفادي وقوع هجمات ارهابية,ظل حبي�شا 
لت�رصيحات و�شجاالت �شيا�شية ونيابية وق�شائية..

دائ��رة  م�شوؤول  وه��و  اجل��اب��ري  جهاد  ال��ل��واء  ك��ان 
املدافعني  من  الداخلية  بوزارة  املتفجرات  مكافحة 
عن عمل هذا اجلهاز وقد �رصح ل�شحيفة االنتدبنت 
الربيطانية   )THE INDEPENDENT(

اأن واجهته  الثاين/2010 بعد  23/كانون  بتاريخ 
قائاًل:  اجلهاز ف�رصح  بحقائق حول زيف عمل هذا 
 WHETHER IT’S MAGIC OR(
 SCIENTIFIC, WHAT I CARE
 ABOUT IS DETECTING BOMBS.
 I DON’T CARE WHAT THEY
 SAY. I KNOW MORE ABOUT
 BOMBS THAN AMERICANS
 DO. IN FACT, I KNOW MORE
ABOUT BOMBS THAN AN -

ما  وترجمه   .)ONE IN THE WORLD
الذي  ال�شيء  علمًا,  اأو  �شحراً  ك��ان  لو  )فيما  ق��ال: 
اهتمامًا  اعر  ال  انا  املتفجرات.  يك�شف  اأنه  يهمني 
يعرفه  اكرث مما  القنابل  اعرف عن  اأنا  يقولون.  ملا 
اكرث  القنابل  عن  اأع��رف  اأنا  باحلقيقة  االأمريكان. 
الك�شف  مت  بعد  فيما  ال��ع��امل(.  يف  �شخ�ص  اي  من 
من   ر�شوة  تلقى  قد  اجلابري  جهاد  اللواء  ان  عن 
)JAMES MCCORMICK (م�شّنع اجلهاز 
العام  )املفت�ص  الطريحي  عقيل  ال�شيد  ك�شف  وقد 
لوزارة الداخلية( وقتها الر�شوة ومت احلكم على اللواء 

عقيل  ال�شيد  �رصح  وقد  بال�شجن.  اجلابري  جهاد 
الطريحي لقناة البي بي �شي )BBC( بتاريخ 23/
ني�شان/ 2013 اأنه ينتابه الغ�شب كمواطن عراقي 
يعلم اأن �شفقة فا�شدة تودي بحياة مئات العراقيني. 
طبعًا كان ال�شيد عقيل الطريحي على علم باأمر زيف 
اجلهاز و�شفقته الفا�شدة منذ العام 2009 والغريب 
مدير  ادان��ة  بعد  حتى  اجلهاز  بهذا  العمل  ا�شتمرار 
دائرة مكافحة املتفجرات )جهاد اجلابري( و�شجنه 
ال�شيد  ي�رصح  الفا�شدة؟!  ال�شفقة  ه��ذه  اث��ر  على 
العراقية  لقناة  وقتها  الداخلية  وزير  البوالين  جواد 

16,000 مادة  �شاعد باكت�شاف  )اأن اجلهاز  قائاًل: 
النا�ص  ب��ارواح  االأ�شتهتار  يف  وزي��ادة  متفجرة(. 
ال�رصكة  عمال  احد  �رصح  عندما  املفاجاأة  فتاأتي 
التي اأنتجت كا�شف املتفجرات املزعوم ل�شحفي يف 
 )ATSC( النيويورك تاميز بان الكل داخل �رصكة
يعرف ان ال يوجد �شيء داخل هذا اجلهاز! يق�شد انه 
و�رصح  �شيء!  اي  بداخله  يحتوي  ال  غالف  جمرد 
بالقول اأي�شًا ان تكلفة �شنع اجلهاز هي ٢٥٠ دوالر 

فقط. 
التفا�شيل �شفحة 2

تقليال للبطالة وتوفيرا لفرص العمل.. خبير: فرض الرسوم على المستورد يشجع الصناعات المحلية
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بغداد - خا�ص:  عد اخلبري االقت�شادي مالذ االمني, قرار جمل�ص الوزراء القا�شي 
ي�شجع  ايجابيا  قرارا  امل�شتوردة  الب�شائع  جميع  على  الكمركية  الر�شوم  بفر�ص 
لفت  فيما  وتطويرها,  املحلية  ال�شناعة  تنمية  امام  الطريق  ويفتح  الوطني  االنتاج 
اىل ان القرار �شي�شهم بارتفاع ا�شعار امل�شتورد من ال�شلع.  وقال االمني ان "قرار جمل�ص 
ايجابي  قرار  امل�شتوردة  املنتجات  جميع  على  الكمركية  الر�شوم  بفر�ص  اخلا�ص  الوزراء 
من ناحية زيادة ايرادات امليزانية العامة ومن ناحية ت�شجيع املنتجات املحلية", الفتا اىل 
القدرة  بالتايل على  و�شيوؤثر  امل�شتوردة  ال�شلع  ا�شعار  ارتفاع  اىل  �شيوؤدي  القرار  "تطبيق هذا  ان 
ال�رصائية للم�شتهلك ويفتح املجال امام بع�ص التجار للتالعب باال�شعار, ما يتطلب رقابة احلكومة 
احلكومية  لل�رصكات  فر�شة  اي�شا  يعد  "القرار  ان  وا�شاف,  اجل�شعني".   التجار  وحما�شبة  لال�شواق 
ولل�شناعيني وامل�شتثمرين العراقيني العادة جمد ال�شناعة املحلية وتطوير اخلطوط االنتاجية وحتديث 

املنتجات لتناف�ص ال�شلع امل�شتوردة.

العراقية  احلكومة  من  مقربة  م�شادر  ك�شفت   
قد  ك��ارت��ر  ا�شتون  االمريكي  ال��دف��اع  وزي��ر  ان 
الدعم  بوقف  حيدرالعبادي  ال��وزراء  لرئي�ص  ملح 
االمريكي حلكومته يف حال ا�رصاره على رف�ص 
حترير  معركة  يف  ال��رك��ي��ة  ال��ق��وات  م�شاركة 

املو�شل.
طالب  االمريكي  ال��وزي��ر  ان  امل�شادر  واك��دت   
باحلاح مبوافقة عراقية مل�شاركة انقرة يف عملية 

املو�شل, وهو االمر الذي رف�شه العبادي بقوة. 
على  ي�شغط  ان  حاول  كارتر  ان  امل�شدر  وبني   
يف  الركية  الطائرات  م�شاركة  لقبول  العبادي 
الغارات على مواقع االرهابيني يف املو�شل كحد 
ادنى بعدما ان اجرى اتفاقات مع الرئي�ص الركي 
رف�شه  ما  ذلك, وهو  ب�شاأن  اردوغان  رجب طيب 
العبادي,  داعيا اىل  الوزراء حيدر  رئي�ص جمل�ص 
يف  التدخل  وعدم  بع�شيقة  من  خروجها  �رصورة 

ال�شوؤون العراقية.
 واكد العبادي ان "القوات االمنية العراقية تتقدم 
له  خمطط  هو  مما  باأ�رصع  اهدافها  حتقيق  نحو 
على  تقاتل  التي  الوحيدة  الع�شكرية  وقطعاتنا 

االر�ص وال توجد اي قوات اجنبية تقاتل معنا".
عن  ت�رصيحات  ام�ص  "�شمعنا  العبادي  وتابع   
فالوفد  لها  �شحة  وال  وتركيا  العراق  بني  اتفاق 
اجتماعات  وع��ق��د  ال��ع��راق  اىل  و���ش��ل  ال��رك��ي 
للعراق  بالن�شبة  كافية  غري  كانت  ومقرحاته 

ونحن نقول للجميع بان معركة املو�شل عراقية 
وينفذها ويقودها العراقيون و�شيحررون املو�شل 

قريبا وال ي�شمحون الي قوة ان تتدخل فيها".
العراقي  وال�شعب  العبادي  كارتر  هناأ  وب��دوره   
"كل الدول التي  باالنت�شارات املتحققة واكد ان 
اي  تقدمي  يتم  وال  �شيادته  حترم  العراق  ت�شاعد 
مب�شاعدة  �شن�شتمر  ونحن  مبوافقته  اال  م�شاعدة 
اننا  مبينا  يطلبه  ال��ذي  بالقدر  ودعمه  العراق 
اال�شتقرار  لتحقيق  الالحقة  اخلطوات  حتدثنا عن 

ملا بعد املو�شل".
 من جانبه ا�شتبعد املحلل ال�شيا�شي واال�شراتيجي 
االمريكي  الدفاع  وزير  قدرة  رغيف  ابو  فا�شل 
بامكانية  العراقيني  والقادة  العبادي  اقناع  يف 
ايجاد دور لركيا يف معركة املو�شل, مبينا ان 
�شيكون  وانقرة  بغداد  بني  االزمة  يف  كارتر  دور 

ا�شت�شاريا فقط.
 وا�شاف ان كارتر لن ياأتي للعراق فار�شا راأيه 
تقدمي  �شيعر�ص  امن��ا  العراقية,  احلكومة  على 
مع  لقاءاته  يف  بحثه  مت  ما  على  بناء  امل�شورة 
لديها  احلكومة  اجلمعة,  يوم  االتراك  امل�شوؤولني 
احلق يف الرف�ص والقبول, مبينا ان املفاو�شات 
مع تركيا ب�شاأن م�شاركتها يف احلرب �شد داع�ص 
الركية  القوات  ان�شحاب  قبل  تبداأ  لن  االرهابي 
احلكومة  من  تركيا  تطلب  ذلك  وبعد  العراق,  من 
االن�شمام  اخلارجية  وزارة  طريق  عن  العراقية 
او  الطلب  قبول  ميكن  وهنا  الدويل  التحالف  اىل 

رف�شه.

يف  ال�شعودية  يف  و�شياحة  �شفر  مكاتب  تن�شط   
دون  ال��ع��راق«  اإىل  »ال�شفر  ت�شاريح  ا�شتخراج 
امل��اث��ل يف ح�شور  اجل����وازات  ب�����رصط  االل��ت��زام 

�شاحب الطلب اإىل املديرية �شخ�شيًا.
مبالغ  ان  معار�شة  �شعودية  م�شادر  وقالت   
اإىل  ت�شل  العراق«  اإىل  »ال�شفر  ت�رصيح  ا�شتخراج 
اأكرث من األف ريال, ويف ال�شوق ال�شوداء املنت�رصة 
االأ�شعار,  يف  اختالفا  جتد  ال�رصقية  املنطقة  يف 
عن  ومتناق�شا  خمتلفا  مبلغا  يقدم  مكتب  فكل 
»ت�رصيح  بيع  يعر�ص  التجار  هوؤالء  فاأحد  االآخر, 

يعر�ص  حني  يف   ,1100 مببلغ  للعراق«  ال�شفر 
ال�شعر  ارتفاع  يعني  ريال, وال   600 ب�  اآخر  بائع 
املعرو�ص اأي �شمانات حقيقية, كون البائع يقدم 

ال�شعر دون تقدمي اأي مربرات وا�شحة.
 واأكدت جميع مكاتب ال�شفر �رصورة زيارة مكتبها 
وتقدمي املبلغ املتفق عليه, اإ�شافة اإىل �شورة جواز 
�شفر ويل االأمر, و�شورة من جواز �شفر املرافقني و 
�شورة من دفر العائلة, حتى ت�شتخرج الت�رصيح, 
اإىل  اأيام, دون احلاجة   10 العملية  فيما ت�شتغرق 
ال�شورة  فاملهم  االأ�شلية  االإثباتات  هذه  من  اأي 
االإثباتات واملبلغ فقط, بح�شب تاأكيدات  من هذه 

العاملني يف مكاتب �شفر.

ع��الوي  اي��اد  بزعامة  الوطنية  الكتلة  اب��دت   
ع��ن جبهة  ال��ن��ائ��ب  ت��ر���ش��ح   اع��را���ش��ه��ا على 
اال�شالح قتيبة اجلبوري ملن�شب وزير التجارة 
ان ع�شو  الوزراء  رئا�شة  فيما ك�شف م�شدر من 
يف  والقيادي  النيابية  وال��دف��اع  االأم��ن  جلنة 
لتويل  االأق���رب  هو  االع��رج��ي  قا�شم  ب��در  كتلة 
النائب  الكتلة   ع�شو  وقالت  الداخلية.   وزارة 
"املن�شب  ان:  جورنال(  ل�)  الدملوجي  مي�شون 
جهة   الأية  يحق  وال  الوطنية  الكتلة  ح�شة   من 

لالطراف  االنتخابي   اال�شتحقاق  على  التجاوز 
ان  م��وؤك��دة  احلالية"  احلكومة  يف  امل�شاركة 
كتلتها: "متم�شكة مببداأ طرح مر�شحني م�شتقلني 
ال�شخ�شيات  من  ولديها  ال�شاغرة,  ل��ل��وزارات 
ادارة  على  القادرة  والكفاءة  اخلربات  ا�شحاب 
املواقع  عن  نبحث  ال  نحن  ال��وزاري,   املن�شب 
عملية  تكون  ان  على  ا�رصارنا  بقدر  الر�شمية 
بعيدة عن  حماوالت احل�شول  املر�شحني  طرح 
على مكا�شب �شيا�شية  جلهات متورطة مبلفات 
طيلة  احلكومي  االداء  تراجع  وراء  كانت  ف�شاد 

ال�شنوات املا�شية".

 فيما ك�شفت كتلة التغيري النيابية عن وجود عالقة 
وثيقة بني ت�شلل م�شلحي داع�ص اىل كركوك وخطة 
"باء" التي توعد بها اردوغان يف حال عدم ال�شماح 
ا�شتعادة  عملية  يف  بامل�شاركة  الركية  للقوات 
املو�شل, فقد اعرف احد االرهابيني بنقل طائرات 

تركية عنا�رص التنظيم وانزالهم جنوب كركوك.
 وذكرت ع�شو الكتلة النائبة �رصوة عبد الواحد يف 
ا�شباب  عدة  "هناك  ان  نيوز(,  ل�)اجلورنال  حديث 
و�شيطرة  ك��رك��وك  يف  االم��ن��ي  اخل��رق  وراء  تقف 
املناطق  من  ع��دد  على  االره��اب��ي  داع�ص  تنظيم 

يف  املحافظة  عمق  اىل  وو�شوله  املدينة  داخ��ل 
عدد  يف  ح��اد  نق�ص  وج��ود  اهمها  قيا�شي  ظ��رف 
املركزية ملطالب  احلكومة  ال�رصطة وجتاهل  افراد 
�شد ال�شاغر بوظائف جديدة".  وا�شافت ان "كركوك 
وتدور  البالد  يف  اخلا�ص  ال�شيا�شي  و�شعها  لها 
االقطاب  ه��ذه  واح��د  اقليمية  ���رصاع��ات  حولها 
الذي  االرهابي  "اخلرق  يكون  ان  متوقعة  تركيا", 
حدث يف املدينة هي اخلطة "باء" التي ك�شف عنها 
الرئي�ص الركي رجب طيب اردوغان  ك�رصيبة عدم 
ال�شماح جلي�ص بالده بامل�شاركة يف عمليات حترير 
املو�شل".  وا�شارت اىل ان "على احلكومة املركزية 
هذا  وراء  يقف  من  ك�شف  املحلية  اىل  باال�شافة 

الدوائر  على  ال�شيطرة  حاالت  لتكرار  نظرا  اخلرق 
وحما�رصة املدنيني, وت�شكيل غرفة عمليات جديدة 

تاأخذ على عاتقها �شبط االمن يف املدينة".
 يف ال�شياق ذاته... ك�شف م�شدر امني عن اعراف 
احد عنا�رص تنظيم داع�ص االرهابي بنقل طائرات 

تركية عنا�رص التنظيم وانزالهم جنوب كركوك.
االمنية  "االجهزة  ان  ال�شبت,  ام�ص   وذكر امل�شدر, 
القب�ص  القي  الذي  داع�ص  عنا�رص  احد  مع  حققت 
كركوك",  جنوب  املناطق  اح��دى  يف  ام�ص  عليه 
تركية  طائرة  بان  "اعرف  الداع�شي  ان  اىل  الفتا 
تركيا  م��ن  التنظيم  عنا�رص  م��ن  ب��ع��دد  ج���اءت 
تبة”.  �شاري  قرية  قرب  كركوك  جنوب  وانزلتهم 

يف هذه االثناء اكد حمافظ كركوك جنم الدين كرمي 
ان بع�ص مواطني كركوك قدموا امل�شاعدة لتنظيم 
بح�شاب  متوعدا  ام�ص,  يوم  ت�شللهم  اثناء  داع�ص 
االرهابي.  للتنظيم  امل�شاعدة  قدم  من  لكل  ع�شري 
عمر  خطاب  العميد  كركوك  �رصطة  قائد  واأع��ل��ن 
48 من عنا�رص تنظيم داع�ص  ال�شبت مقتل  عارف 
اجلمعة  فجر  منذ  كركوك  هاجموا  الذين  االرهابي 
االأم��ن.  ق��وات  مع  دارت  التي  اال�شتباكات  خ��الل 
االرهابي,  داع�ص  لتنظيم  تابعني  عنا�رص  وهاجم 
فجر ام�ص اجلمعة, حمطة للكهرباء وال�شيطرة على 
عدد من املبان االأخرى يف مدينة كركوك النفطية 

راح �شحيتها 31 �شخ�ص بني �شهيدا وم�شاب .

املطلك,  �شالح  الوطني  احل��وار  جبهة  زعيم  ق��ال   
حمافظة  يف  واملتظاهرين  املن�شات  اأ�شحاب  اأن 
االنبار حتول اأغلبهم اإىل متطرفني ومقتنعني بالفكر 

االإرهابي لتنظيم داع�ص .
"املتظاهرين  اإن  ل���)اجل��ورن��ال(  املطلك  وق���ال   
العامني  خ���الل  اعت�شموا  ال��ذي��ن  واملعت�شمني 
من   98% اإىل  ت�شل  ن�شبتهم  االنبار  يف  املا�شيني 
اأهايل االنبار هم معتدلون", الفتا اإىل اأن "ال�شيا�شات 
اخلاطئة وعدم اال�شتماع ملطالب املتظاهرين وحلها 
�شلميا دفع اأغلب املتظاهرين اإىل التطرف ودعم تفكري 
داع�ص".  واأ�شار اإىل اأن "متظاهري االنبار مل ح�شلوا 
واأي  ال�شابقة  احلكومات  قبل  من  حلول  اأي  على 
مطالب حقيقية بالرغم اأن التظاهرات واالعت�شامات 

كانت د�شتورية وقانونية وال غبار عليها".
 من ناحية اخرى اأكد املطلك, اأن هناك قوى �شيا�شية 

داخل جمل�ص النواب مدعومة من ا�شطنبول تريد ابقاء 
اجلي�ص الركي يف العراق واإ�رصاكه يف عمليات حترير 

املو�شل.
 وقال اإن "اإ�رصاك القوات الركية يف عمليات حترير 
جملة  مرفو�ص  ام��ر  ال��ع��راق  يف  وبقائها  املو�شل 
قوة  اأي  اإ���رصاك  ميكن  ال  اأن��ه  اإىل  م�شريا  وتف�شيال", 
اأجنبية يف العمليات الع�شكرية يف العراق ما مل يكن 

بعلم من احلكومة املركزية.
 واأ�شار اإىل اأن "هناك �رصاعات وقوى �شيا�شية تريد 
تلك  اأن  موؤكدا  العراق",  يف  الركي  اجلي�ص  ابقاء 
اجلهات ال�شيا�شية مدعومة من ا�شطنبول, الفتا اإىل اأن 
اإال عن طريق  ارا�شيه  العراقي يرف�ص حترير  ال�شعب 
"بع�ص دول اجلوار  اأن  اإىل  واأ�شار  النظامية.   القوات 
تفهم مبادئ احرام �شيادة العراق وعدم التدخل يف 
الفتا  االخر",  والراأي  الراأي  واحرام  الداخلي  ال�شاأن 
قواتها  ابقاء  من  تتمكن  ال  الركية  احلكومة  اأن  اإىل 

"بالعنوة" عن احلكومة املركزية يف العراق.

 موجها كالمه للحكومة: الخيار لكم ونحن ننتظر

كارتر هدد العبادي: الدعم األمريكي للعملية مقابل مشاركة األتراك في معركة الموصل 

أطراف كردية تكشف المستور عن خرق كركوك.. خطة أردوغان البديلة "نقل داعش جوا" 

المطلك: خطباء المنصات األنبارية عناصر داعشية وعمالء السطنبول

مكاتب سعودية تبيع تصاريح 
»السفر إلى العراق« بصورة سرية!

عالوي يعترض على ترشح قتيبة الجبوري 
للتجارة واألعرجي األقرب للداخلية

بغداد – الجورنال نيوز

بغداد- ستار الغزي

بغداد- خاص

بغداد ـــ  خاص

 بغداد - عالء الحسن

 بغداد - خاص
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ممنـوع من النشر

المواطن والحرمان في بلد 
الثروات الطبيعية واآلبار النفطية

)الجورنال( تواصل كشف خفايا صفقة كشف المتفجرات الفاشلة

خبراء: المسؤولون الحقيقيون المتورطون بصفقة المتفجرات الفاسدة يحتمون وراء القضاء


