
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..

وزارة  كبار �شباط  من  ا�شخا�ص  ب�شعة  فيه  واتهم 
الداخلية ومنهم من حكم عليه ومنهم من جتاهلته 
الولوج  اجلميع  جتنب  فيما  الق�شائية,  التحقيقات 
وراءهذه  وقفت  التي  الكبرية  احلكومية  اجلهات  يف 

لها  تعر�ص  التي  االكببر  اخلببدعببة  ولعل  ال�شفقة. 
ال�شعب العراقي بكل مفا�شله ال�شيا�شية والق�شائية, 
ق�شية  ان  طويلة  ول�شنوات  االعالمية  وحتى  بل 
اجهزة ك�شف املتفجرات التي اثريت ال�شجة ب�شاأنها 
ADE-( اجهزة  فقط  تخ�ص  الفرتة  تلك  طببوال 
التي  االجهزة  الآالف  ولي�ص  جهازا  لب)60(   )650
اطاحت �شفقتها بارواح اآالف االبرياء من مواطنني 

ومنت�شبني لالجهزة االمنية العراقية.
 ويك�شف اخلبري القانوين العراقي علي النا�رصي عن 
اأ�شماء امل�شوؤولني املتورطني بف�شيحة اأجهزة ك�شف 

 )650/651 اإي  دي  )اآى  نوع  الفا�شلة  املتفجرات 
التي ا�شتوردتها وزارة داخلية يف احلكومة ال�شابقة 
العقود  وبقية   )2/2007( املرقم  العقد  مبوجب 

االخرى هم:
الوزراء/  رئي�ص  الدعوة/  حزب  املالكي/  نوري   :1
ب�شفته القائد العام للقوات امل�شلحة ووزير الداخلية 

بالوكالة يف حكومته.
 2: طارق جنم عبد اهلل/ حزب الدعوة/ مدير املكتب 
اخلا�ص �شابقا وبدرجة وكيل وزارة/ ما زال ميار�ص 
ال�شفقات  بعقد  الظل  يف  ولندن  بغداد  بني  عمله 

هذه  عقد  امتام  من  عمولة  له  وكانت  واملناق�شات 
ال�شفقة مو�شوع البحث.

 3: اللواء جهاد لعيبي طاهر اجلابري/ مدير عام ما 
ي�شمى ب�شعبة )جهاز مكافحة املتفجرات يف وزارة 
املتهمني  الرئي�شيني  امل�شوؤولني  واأحببد  الداخلية( 

بالق�شية.
اأبو  4: احلاج ح�شني احمد هادي ح�شني املالكي/   
رحاب �شهر )املالكي( وب�شفته من �شاعد على عقد 

هذه ال�شفقة.
الوكيل  البببدعبببوة/  حبببزب  االأ�بببشبببدي/  عببدنببان   :5  

الوظيفية  ب�شفته  تدخل  الداخلية/  لببوزارة  االأقببدم 
وال�شخ�شية.

 6:  الفريق فاروق االعرجي مدير ما ي�شمى بب )مكتب 
القائد العام للقوات امل�شلحة( كلف من قبل املالكي 
�شخ�شياآ مع وفد خا�ص للذهاب اإىل العا�شمة لندن 
للتعاقد جمدداآ مع نف�ص ال�رصكة الريطانية امل�شنعة 
للجهاز ومع علمه بف�شل عمل االأجهزة ال�شابقة التي 

مت ا�شتريادها من قبل.

 التفا�شيل �شفحة 2
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المشاهير تسبب االوبئة

منتخبنا يجتاز حاجز االمارات 
ويستعد لمواجهة كوريا الشمالية

كيفية اكتشاف المواهب 
وتوجيهها بالطريقة الصحيحة 
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بغداد -خا�ص:  اعلن م�رصف الرافدين عن و�شعه اآلية حمددة ملنح �شلفة 10 ماليني 
دينار ملوظفي دوائر الدولة.  وقال امل�رصف يف بيان, انه �شعى ومنذ البداية الطالق 
ال�شلفة وفق خطة ا�شرتاتيجية مهمة من اهمها ت�شديد امل�شمولني ال�شلف ال�شابقة التي 
بذمتهم ومن ثم منحهم ال�شلفة وتوطني الرواتب يف ح�شابات توفري خا�شة وتفعيل دفع 
اقرب فرع  لتزويد  الدوائر امل�شمولة بال�شلف  الرواتب واجلباية االلكرتونية.  ودعا امل�رصف 
من فروع امل�رصف بك�شف كافة رواتب موظفي دوائرهم وبكافة التفا�شيل التي اعتمدت عليها 
رئي�ص  من  وكتاب   )CD( قر�ص  على  البيانات  من  ن�شخة  ومر�شلة  االلكرتونية  اال�شتمارة  حقول 
الدائرة موجه اىل الفرع املعني يوؤيد �شالمة الك�شف وتعهده با�شتمرار تقدمي رواتب منت�شبي دائرتهم 
بالكامل يف ذلك الفرع.  وا�شار امل�رصف اىل انه وبهذا االلتزام وعند ا�شتكمال فتح احل�شابات يتم ا�شتدعاء 
ال�شتح�شال  االلكرتونية  اال�شتمارة  وفق  للفروع  واملر�شلة  بال�شلفة  امل�شمولة  اال�شماء  مبوجب  املوظفني 

تواقيعهم على العقود ومن ثم ا�شدار البطاقة الذكية.

واالتببراك  العراقيني  امل�شوؤولني  بني  الت�رصيحات  تبادل   
رجب  الرتكي  الرئي�ص  ت�رصيح  بعد  خا�شة  ا�شده,  اىل  و�شل 
"ب" و"ج"  طيب اردوغان بان بالده �شتفعل اخلطط البديلة 
يف حال رف�ص التحالف الدويل مل�شاركتها يف معركة حترير 
الرئي�ص  ت�رصيحات  االرهابي,  داع�ص  �شيطرة  من  املو�شل 
يف  م�شلح  ب�رصاع  تنذر  بانها  مراقبون  و�شفها  الرتكي 
املو�شل, فيما يراها اآخرون بانها جمرد تلويح لل�شغط على 
التحالف الدويل لل�شماح النقرة بامل�شاركة او امل�شاومة مع 

وا�شنطن يف ملفات اخرى.
 وي�شري املحلل ال�شيا�شي واثق الها�شمي اىل ان خطط اردوغان 
)ب( و)ج( رمبا تكون ادخال اجلي�ص العراقي يف مواجهة مع 
القوات  فيه  تتواجد  الذي  بع�شيقة  تركيا, عر ق�شف مع�شكر 
الدفاع  الرتكية وامل�شاركة يف عملية حترير املو�شل بحجة 

عن جنود بالده.
 وا�شاف ان اردوغان حرك جزءا كبريا من قوات بالده اىل 
احلدود مع العراق, وهذا قد ينذر مبواجهة م�شلحة كبرية بني 
اردوغان(  )ال�شلطان  رف�ص  ان  بعد  خا�شة  وتركيا,  العراق 
اخلا�شة   1926 عببام  املوقعة  احلبببدود  تر�شيم  اتفاقية 
والتدخالت  اردوغببان  ت�رصيحات  ان  اىل  الفتا  باملو�شل, 
اقتطاع  منها  الهدف  العراقي  ال�شاأن  يف  القادمة  الرتكية 

املو�شل او اجزاء منها و�شمها لالمراطورية العثمانية.
 وا�شار الها�شمي اىل ان خطط اردوغان تت�شمن اي�شا اثارة 
يف  لدعمه  والكردية(  )ال�شنية  ال�شيا�شية  الطبقات  بع�ص 

امل�شاركة باملعركة.
 حتذيرات الرئي�ص الرتكي من ا�شتخدام جي�شه للخطتني "ب" 

و"ج", تاأتي يف وقت حتليق طائرة رئي�ص االأركان الرتكية, 
خلو�شي اأكار فوق املحيط يف طريقها اإىل الواليات املتحدة 
داع�ص  تنظيم  �شد  الدويل  للتحالف  اجتماع  يف  للم�شاركة 
الدول  اأركان  روؤ�شاء  اجتماع  ي�شت�شيف  الذي  البنتاغون  يف 

امل�شاركة يف التحالف.
البديلة  اأردوغان عن هذه اخلطط  اإعالن  اأن   ويرى مراقبون 
التي تاأتي قبل انطالق عملية حترير مدينة املو�شل, مبثابة 
البنتاغون,  طاولة  على  اأركانه  رئي�ص  يفر�شها  قوية  ورقة 
املتاأرجح  موقفهم  من  �شام  العم  قادة  ويبدل  يغري  ريثما 

ب�شاأن م�شاركة تركيا يف عمليات التحالف.
 من ناحيته يرى النائب عن كتلة املواطن ح�شن خالطي ان 
ت�رصيحات اردوغان جمرد ورقة �شغط على التحالف الدويل 
لل�شماح لقواته بال�شاركة يف معركة حترير املو�شل, خا�شة 
معركة  يخ�ص  فيما  �شعيف  مبوقف  ا�شبحت  تركيا  وان 
يف  لها  �شدى  جتد  لن  الت�رصيحات  هذه  ان  مبينا  التحرير, 

ال�شارع العراقي الذي يرف�ص التدخل الرتكي.
 وا�شار اخلالطي اىل ان هذه اخلطط غري مفهومة والتحالف 
الدويل قال الردوغان ان م�شاركتك مرهونة مبوافقة احلكومة 

العراقية وهذا ما يجعل من م�شاركة قواته م�شتحيلة.
فبني  املطلبي  �شعد  القانون  دولة  ائتالف  يف  القيادي  اما   
�شتكون بدعم قوات  اردوغان  اعلنها  التي  البديلة  ان اخلطط 
احل�شد الوطني برئا�شة حمافظ نينوى ال�شابق اثيل النجيفي, 
مبينا ان اردوغان يعتر هذه القوات املمثل ال�رصعي له يف 

العراق.
 وبني املطلبي ان اردوغان �شيعو�ص عدم م�شاركة قواته يف 
معركة املو�شل مب�شاركة قوات النجيفي ليقول ان بالده كان 

لها دور يف معركة املو�شل.

الببنببواب  جمل�ص  يف  ال�شبكي  املببكببون  ممثل  قببال   
اإىل  مر�شحهم  تقدمي  مت  اإنببه  الببقببدو,  حنني  النائب 
وزارة  وكيل  ملن�شب  العبادي  حيدر  الوزراء  رئي�ص 
مطلع  الببوزراء  جمل�ص  واأ�شدر  واملهجرين.   الهجرة 
123 وكيل ومدير عام  العام اجلاري قرارا باإحالة 
وم�شوؤول اإىل التقاعد لوجود ف�شاد مايل واإداري يف 
اأداء مهامهم يف املوؤ�ش�شات احلكومية ومن �شمنهم 
اأ�شغر  واملهجرين  الهجرة  لببوزارة  املببايل  الوكيل 
"من�شب  اإن  اجلورنال(  لب)  القدو  وقال  املو�شوي.  
وكيل وزارة الهجرة واملهجرين امُلقال هو من ح�شة 

اأن  اإىل  م�شريا  النواب",  جمل�ص  يف  ال�شبكي  املكون 
املن�شب كونه ح�شتهم  ذلك  يتخلوا عن  لن  "ال�شبك 

يف احلكومة عن طريق التوافق".
لتويل  تر�شيحها  مت  التي  "ال�شخ�شية  اأن  واأ�شاف   
قراط  تكنو  �شخ�شية  تعتر  الببوزارة  وكيل  من�شب 
وبعيدة عن التحزب واالن�شمام اإىل الكتل ال�شيا�شية", 
موؤكدا اأنه "ال ميكن الك�شف عن ا�شم املر�شح اإال بعد 
اأن يوافق رئي�ص الوزراء عليه ر�شميا".  واأ�شاف اأن 
الف�شاد  �شتتابع  النيابية  واملهجرين  الهجرة  "جلنة 
واملهجرين  الهجرة  وزارة  يف  واالإداري  املببايل 
لغر�ص اإحالتهم اإىل هيئة النزاهة والق�شاء العراقي 

التخاذ االجراءات القانونية بحقهم".

 اأعلن �شفري ال�شعودية لدى العراق, ثامر ال�شبهان, 
يف  باالأعمال  قائما  ال�شمري,  العزيز  عبد  تعيني 
�شفارة اململكة لدى بغداد, يف خطوة اعترها اإعالم 

حملي "تخفي�شا مل�شتوى التمثيل الدبلوما�شي". 
 وقال ال�شبهان يف تغريدة ن�رصها على ح�شابه يف 
موقع التوا�شل االجتماعي تويرت: "كل الدعاء لالأخ 
عبدالعزيز ال�شمري يف مهمته قائما باالأعمال يف 
�شفارة اململكة يف بغداد, وباإذن اهلل تكون خادما 
دون  اهلل",  وفقك  ولوطنك  وقيادتك  لدينك  اأمينا 

مزيد من التفا�شيل.

ما  تفا�شيل  عن  ر�شميا  االإعببالن  يتم  مل  وفيما   
قببراأت  بال�شعودية(,  )املببوجببود  ال�شبهان  اأعلنه 
�شحف �شعودية التغريدة باعتبارها "اإنهاء ملهمة 
الدبلوما�شي  التمثيل  مل�شتوى  وتخفي�ص  ال�شبهان 

لل�شعودية يف العراق".
موقعها  يف  ال�شعودية,  "املدينة"  جريدة  وقالت   
متثيلها  خّف�شت  "ال�شعودية  اإن  ام�ص,  االإلكرتوين, 

الدبلوما�شي يف العراق اإىل درجة قائم باأعمال".
يف  ال�شعودية  "اجلزيرة"  جريدة  اأ�شارت  بدورها   
انتهاء  اأعلن  "ال�شبهان  اأن  اإىل  االإلكرتوين,  موقعها 
ال�شّمري  عبدالعزيز  تكليف  واأعلن  ك�شفري,  مهمته 

قائمًا باالأعمال يف �شفارة اململكة يف بغداد".

 رجح م�شدر رفيع يف احل�شد ال�شعبي امل�شاند للقوات 
املو�شل  مدينة  حترير  معركة  انطالق  العراقية 
العا�شمة املحلية ملحافظة نينوى من قب�شة تنظيم 

داع�ص االإرهابي خالل االأ�شبوع اجلاري.
اجلاري  “اال�شبوع  ان   , امل�شدر يف ت�رصيح  وقال   
قد ي�شهد انطالق العملية املرتقبة”, م�شتدركا القول 
انه “قد ي�شار اىل تاأجيلها اىل اجلمعة القادمة طبقا 

للمتغريات وامل�شتجدات”.
ا�شتعادة   اىل ذلك رجحت م�شادر امنية ان معركة 
تنطلق  االرهابي  داع�ص  تنظيم  من  املو�شل  مدينة 
 60 امنية حمكمة مب�شاركة  اال�شبوع احلايل بخطة 

األف مقاتل من خمتلف ال�شنوف الع�شكرية.

 واأكدت جلنة االأمن والدفاع النيابية ان املعلومات 
و�شائل  بع�ص  تن�رصها  التي  املو�شل  معركة  ب�شاأن 
معلومات  اىل  والت�شتند  “تكهنات”  جمرد  االعالم 

امنية ر�شمية.
اإن  النائب حامد املطلك  اللجنة   وقال نائب رئي�ص 
اعدت  العمليات امل�شرتكة ومنذ مدة طويلة  “قيادة 
اخلطط الرئي�شية والبديلة ملعركة املو�شل وحماطة 
انواع  عن  االف�شاح  عدم  عن  ف�شال  تامة,  ب�رصية 
القطعات  عببدد  وكذلك  �شت�شتخدم  التي  اال�شلحة 

ونوعيتها”.
االعالم  و�شائل  تن�رصه  “ما  اأن  املطلك,  وا�شاف   
من خمططات تو�شيحية على �شكل ر�شوم وبيانات 
ان  مبينا  تكهنات”,  جمببرد  وحتليالت  وتقارير 
“املعارك ال�شابقة خا�شة يف عمليات حترير االنبار 

قد اجه�شت العديد من تلك التكهنات وكانت اخلطط 
مفاجئة للجميع”.

الريطانية  غارديان"  "ذي  �شحيفة  جانبها  من   
�شتنطلق  املرتقبة  املو�شل  ا�شتعادة  اإن حملة  قالت 
ال�شنوف  مببن  جندي  األببف   60 مب�شاركة  قريبًا 
فيما  البي�شمركة,  وقوات  كافة  العراقية  الع�شكرية 
االإن�شانية واالأمم املتحدة  اأكدت خماوف املنظمات 

من نزوح اأكرث من 600 األف �شخ�ص من املدينة.
 وا�شافت اأن "القطعات توا�شل حاليًا االنت�شار بعدة 
ال�شفر  �شاعة  بانتظار  املو�شل  مدينة  قرب  حماور 
اأن تعلن هذا االأ�شبوع", مبينا  التي رجحت م�شادر 
اأن "حملة املو�شل املرتقبة �شتنطلق قريبًا مب�شاركة 
العراقية  الع�شكرية  ال�شنوف  من  جندي  األف  �شتني 

كافة وقوات البي�شمركة".

جندي  األببف  واأربببعببني  "خم�شة  اأن  اىل  وا�ببشببارت   
�شتكون  الببتببي  الببقببيببارة  قبباعببدة  مببن  �شينطلقون 
اأن  اإىل  م�شرياً  املرتقبة",  للعملية  اجلنوبي  املحور 
يقارب  ما  وجود  اإىل  ت�شري  االأمريكية  "التقديرات 

�شتة اآالف م�شلح ل داع�ص داخل املدينة".
ه�شام  واالمني  اال�شرتاتيجي  اخلبري  قال  بببدوره    
حترير  يف  يرغب  ال�شعبي  "احل�شد  ان  الها�شمي 
اهمهاالع�شائر  ال�شباب  املو�شل  قبل  احلويجة 
والعبيد  كب"اجلبور  للح�شد  املوالية  ال�شنية  العربية 
والبوحمدان وال�شادة النعيم" باال�شافة اىل موقعها 
كركوك  يف  االإ�شتقرار  ي�شاغب  الذي  اال�شرتاتيجي 
املو�شل  و�بببرصق  الببديببن  �ببشببالح  و�شمال  وديببباىل 
ان احلويجة حظيت باهتمام  اربيل",مبينا  وجنوب 

مبا�رص من قبل هادي العامري وعمليات دجلة. 

حزب  وحدة  على  للحفاظ  االيرانية  اجلهود  ف�شل  و�شط   
نوري  جناحي  بني  اخلالف  وت�شوية  اال�شالمية  الدعوة 
افادت  الببوزراء,  جمل�ص  رئي�ص  العبادي  وحيدر  املالكي 
ال�شورى  جمل�ص  بببان  الدعوة  حببزب  داخببل  من  م�شادر 
وخالل اجتماع عقده مطلع اال�شبوع اجلاري  قرر اتخاذ 
احلزب  �شمعة  على  احلفاظ  �شاأنها  من  تو�شيات  جملة 
املحلية  االنتخابات  خلو�ص  ا�شتعدادا  ال�شعبية  وقاعدته 

والت�رصيعية املقبلة.
باع�شائه  الدعوة  حببزب  �شورى  ان  امل�شادر  وذكببرت   
داخل  تغيريات  اعالن  املقبلة  االيببام  �شي�شهد  اخلم�شني 
حزب الدعوة اال�شالمية  �شتف�شي اىل ابعاد املالكي, فيما  
�شيتوىل قادة اآخرون علي االديب, وعبد احلليم الزهريي, 
وحيدر العبادي م�شوؤولية  قيادة التنظيم  حلني انتخاب 

االمني العام خلفا للمالكي.

العام  امينه  اتهموا  الدعوة  حزب  يف  قياديون  وكببان   
العبادي  �شد  ا�شتفزازية  قبببرارات  باتخاذ  املالكي 
احلكيم  عمار  الوطني  التحالف   رئي�ص  على  با�شرتاطه 
الئتالف  ممثال   ال�شنيد  ح�شن  ال�شابق  النائب  يكون  بان 
للتحالف  ال�شيا�شية  الهيئة  اجتماعات  يف  القانون  دولة 

بدال  العبادي.
 ومع عودة  نواب رئي�ص اجلمهورية اىل منا�شبهم مبوجب 
قرار املحكمة االحتادية قال اخلبري القانوين حميد عثمان 
لب)اجلورنال( اإن: "عودة املالكي اىل من�شبه ال�شابق نائبا 
لرئي�ص اجلمهورية لن متنحه احل�شانة وتبعده عن تقدميه 
اىل الق�شاء لتورطه مبلفات ف�شاد مايل واداري", معربا 
من�شبه    ا�شتغالل  "�شيحاول  املالكي  بان  اعتقاده  عن 
احل�شد  ف�شائل  على  معتمدا  املقبلة  االنتخابات  خلو�ص 
ال�شعبي".   ويف اطار م�شعى رئي�ص التحالف الوطني عمار 
احلكيم  للحفاظ على متا�شك وحدته مع دعم العبادي يف 

حتقيق اال�شالح. 

العبادي في واشنطن لتفعيل اتفاقية التعاون االستراتيجي

نواب ومراقبون يكشفون عن الخطتين "ب" و"ج" البديلة ألردوغان في العراق

بمشاركة 60 ألف مقاتل.. انطالق عملية تحرير الموصل تبدأ نهاية األسبوع الحالي

 حراك داخل حزب الدعوة إلبعاد المالكي من موقع األمين العام              

الشبك يقدمون للعبادي مرشحهم 
لمنصب وكيل وزارة الهجرة والمهجرين

بعد مطالبات باستبداله.. الرياض تنهي 
مهمة السبهان كسفير لها في بغداد 

بغداد - سعد المندالوي

بغداد - عالء الحسن

بغداد - حيدر حسين

بغداد ـــ  ستار الغزي

بغداد – خاص

بغداد – خاص
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ممنـوع من النشر

الدور الثالث 
وغياب الرصانة العلمية

خفايا وأسرار عن بعض الحلقات المفقودة في جهاز كشف المتفجرات 

من هي الشخصيات المتورطة بالصفقة وماحكاية السفير البريطاني الذي حاول طمس معالمها؟ 


