
 واتهم فيه ب�ضعة ا�ضخا�ص من كبار �ضباط وزارة 
الداخلية ومنهم من حكم عليه ومنهم من جتاهلته 
التحقيقات الق�ضائي��ة, فيما جتنب اجلميع الولوج 
يف اجلهات احلكومية الكبرية التي وقفت وراء هذه 

ال�ضفقة.
 ولع��ل اخلدع��ة االك��ر الت��ي تعر���ص له��ا ال�ضعب 
العراق��ي بكل مفا�ضل��ه ال�ضيا�ضي��ة والق�ضائية, بل 
وحتى االعالمية ول�ضنوات طويلة ان ق�ضية اجهزة 
ك�ضف املتفجرات التي اثريت ال�ضجة ب�ضاأنها طوال 
 )ADE-650( تل��ك الف��رة تخ�ص فق��ط اجه��زة
ل�)60( جهازا ولي���ص الآالف االجهزة التي اطاحت 
اآالف االبري��اء م��ن مواطن��ن  ب��ارواح  �ضفقته��ا 

ومنت�ضبن لالجهزة االمنية العراقية.
 نع��م انه اأ�ضواأ انواع االحتي��ال, لكن ما من خيار.. 
فيم��ا كان املوت ه��و امل�ضهد االك��ر و�ضوحا من 
احلي��اة يف �ضطري العا�ضم��ة, ر�ضافتها وكرخها, 
وكذل��ك يف زواي��ا امل��دن االخ��رى بالع��راق, ادار 
�ضب��اط يف وزارة الداخلي��ة ظهره��م لتقرير رئي�ص 
فريق امل�ضت�ضارين ل�ضوؤون القوى ال�ضاندة امل�ضاعد 
لتدريب ال�رشطة العراقية العقيد الريطاين باول ج 
. اولدفيلد والذي او�ضى باجراءات م�ضددة بالتوقف 
عن ا�ضتخدام اجهزة الك�ضف عن املتفجرات من قبل 
الق��وات االمنية, ومل جتد كلمات��ه �ضدى يف اآذانهم 
وه��و ي�ضف ال�ضفق��ة بانها "ا�ضواأ ان��واع االحتيال 
الن ت�ضويق��ه )اجله��از( يعتم��د عل��ى اآم��ال يائ�ضة 
للم�ضري��ن اليجاد جه��از يعتقدون ان��ه �ضيجعلهم 

بامان اكر".
االتهامات واملالكي وت�ضفية احل�ضابات

 راأى اخلب��ري ال�ضيا�ض��ي جا�ضم املو�ض��وي ان بع�ص 
و�ضائل االعالم ت�ضي��ع ان اللجان املرتطبة برئي�ص 
الوزراء ال�ضابق وجنله احمد املالكي هي امل�ضوؤولة 

عن جهاز ك�ضف املفتجرات.
 وذك��ر املو�ض��وي ل�)اجلورن��ال(, ان "هناك بع�ص 
اجلهات ال�ضيا�ضية التي مل حت�ضل على ح�ضتها من 
قيم��ة �ضفقة جهاز ك�ضف املتفجرات تريد االنتقام 

م��ن اخل�ض��وم الذي��ن اق�ضوهم وبالت��ايل نحن 
ن��رى الي��وم ت�ضفي��ة ح�ضابات ب��ن )اال�ضقاء( 
واث��ارة ه��ذا اجلان��ب يف �ضفح��ات التوا�ضل 
لياأخ��ذ  حماول��ة  اال  ماه��و  االجتماع��ي 

املو�ضوع منطلقا �ضعبيا وياأخذ حيزا".
 وا�ضاف, ان "هيئة النزاهة بينت موؤخرا ان 
معظ��م امللفات التي ت�ضله��ا فيها غمو�ص 
ي��راد منه��ا  اغلبه��ا وهمي��ة  تك��ون  وق��د 
ت�ضفية احل�ضابات والقاء اللوم على طرف 

وتبيي�ص وجه طرف اآخر".
 يف مراجع��ة ب�ضيطة ملن يريد ان يبحث, 
ا�ضتب��دل   ADE650 جه��از  ان  جن��د 
الحق��ا باجله��از ADE651 , و�ضبب 
اال�ضتب��دال ه��و ان��ه ثمة جه��از هندي 
م�ضاب��ه جله��از ADE650 و�ضع��ره 
زهي��د ب��ل ال يتج��اوز ال���50 دوالرا, 
وحتى ال حت�ضل مقارنة يف اال�ضعار 
وملنع اي ت�ض��ارب حمتمل ولكي ال 
تنك�ضف اللعبة يف اول ايامها, جرى 
 , ADE651 تغي��ري اجله��از اىل 
وقي��ل يف وزارة الداخلي��ة حينها, 
ان ADE651 هو ن�ضخة مطورة 
وحديثة ع��ن اجله��از ال�ضابق, مع 

ان اجله��ات احلكومي��ة الريطاني��ة, وحيث كان 
يفر���ص ان ي�ضت��ورد من بريطاني��ا, ال تعرف به, 
ب��ل هو غري م�ضج��ل يف وزارة التج��ارة وال�ضناعة 
الريطاني��ة. م��ع ان اجلهازي��ن او ن�ضخت��ي الع�ضا 
ال�ضحري��ة الكذب��ة, كم��ا و�ضفه��ا خ��راء الهند�ضة 
الع�ضكرية الريطانية �ضنع��ت يف معامل بال�ضن 
ولي���ص يف بريطاني��ا. ه��ذا م��ا دع��ا �رشك��ة واحة 
البادي��ة اىل التحاي��ل عل��ى وزارة الداخلية واجراء 
عملية م�ضادقة على وثائق مزيفة للجهاز. وذهبت 
لتح�ض��ل عل��ى امل�ضادقة م��ن قبل غرف��ة التجارة 
العربية الريطانية وه��ي جهة غري خمولة اطالقا 
بامل�ضادقة عل��ى قوائم ا�ضترياد اي جهاز او �ضلعة 
ولي���ص لديها احلق يف تقييم اي جه��از او �ضلعة او 
اعط��اء موثوقية عملية ت�ضدي��ر الي �ضلعة م�ضنعة 

يف 
وم��ع  بريطاني��ا.. 

ذل��ك �ضادق��ت عل��ى اجله��از لتكتم��ل اوجه 
الكذبة, وللكذبة الكبرية اوجه كثرية.
من الفاعل احلقيقي؟

 اخلب��ري واملحلل ال�ضيا�ضي عب��د االمري املجر  قال 
ل�)اجلورن��ال( انه م��ن ال�ضعب ان يت��م الك�ضف عن 
الفاع��ل احلقيق��ي يف عق��د ال�ضفقة الفا�ض��دة التي 
راح �ضحيته��ا االآالف م��ن املواطن��ن العراقين", 
مو�ضح��ا ان "ت�ضابك االح��داث ال�ضيا�ضية واالمنية 
يف الع��راق وتق��ارب امل�ضالح تعت��م ال�ضورة لدى 
اللج��ان التحقيقي��ة لت��ورط �ضيا�ضي��ن كب��ار يف 

ال�ضفقة بالتعاون مع دول اقليمية".
 وع��ن ك�ضف وثائ��ق جديدة لالعالم ح��ول اجهزة 

ك�ض��ف املتفج��رات ق��ال ان "ت��وازن الق��وى 
املرحل��ة  يف  ال�ضيا�ضي��ة 
ت�ضوي���ص  اىل  ادى  ال�ضابق��ة 
لل�ضفق��ة  احلقيقي��ة  ال�ض��ورة 
ان  بع��د  ام��ا  امل�ضبوه��ة, 
ال�ضيا�ضي��ن  ط��رق  افرق��ت 
العراقي��ن �ضاهدنا بروز وثائق 
تدي��ن جه��ات دون اخ��رى وهذا 
يع��د ورق��ة �ضغ��ط عل��ى اخل�ضم 
م�ضتبع��دا  غ��ري",  ال  ال�ضيا�ض��ي 
بالتحقي��ق  نتائ��ج  اي  "ظه��ور 
الذي امر ب��ه رئي�ص ال��وزراء حيدر 

العبادي حول االجهزة".
 وع��ادت اأزم��ة اأجه��زة الك�ض��ف عن 
الواجه��ة  اإىل  العاطل��ة  املتفج��رات 
بع��د التفج��ري ال��ذي وق��ع يف منطقة 
الكرادة و�ضط بغ��داد اأوائل متوز  وراح 
�ضحيته مئ��ات االأ�ضخا���ص بن �ضهيد 
وجري��ح, "االم��ر اجلدي��د الذي ط��راأ يف 
ه��ذه االأزم��ة ه��و تفج��ري الك��رادة الذي 
ك�ض��ف امل�ضت��ور بع��د تب��ادل االتهامات 
ب��ن جمل���ص حمافظ��ات بغ��داد ووزارة 
الداخلي��ة". ع�ض��و جمل�ص حمافظ��ة بغداد 
الداخلي��ة  وزارة  طال��ب  الزامل��ي  غال��ب 
بالك�ض��ف "ملفات الف�ضاد" يف الوزارة حول 
�ضفقة "كا�ضف الزاهي".  "ميكن الي �ضخ�ص 
ان يراج��ع غرفة التجارة العربي��ة الريطانية وان 
ي�ض��در وثيق��ة عنه��ا وبالت��ايل ت�ض��ادق ال�ضفارة 
العراقية وكذلك اخلارجي��ة الريطانية على �ضحة 
توقي��ع ه��ذه اجلهة غ��ري احلكومية والت��ي ال ت�ضبه 
وثيقته��ا اال �ضه��ادة فخري��ة �رشكة واح��ة البادية 
تقدم �ضهادة من�ضاأ م��ن غري امل�ضدر الذي يفر�ص 
ان حت�ض��ل عليه��ا من��ه وت�ضل��ل وزارة الداخلي��ة 
بت�ضاب��ه اال�ضم��اء".  ويف عودة �رشيع��ة اىل ا�ضعار 
اجلهاز ADE651 جند انه قد بيع من قبل �رشكة 
)S.C.T.A (, وهن��ا يظه��ر اىل حكاي��ة ال�ضفق��ة 
الريط��اين جي��م ماكورني��ك 54 عام��ا �ضاح��ب 

ال�رشك��ة امل��وردة ل�رشكة واحة البادي��ة, اول االمر 
ب�ضعر 21500 دوالر, ثم ب��ضعر 16000 دوالر ثم 
ب�ضع��ر 7700 جنيه ا�ضرليني اي ما يعادل ع�رشة 
اآالف دوالر, واخ��ريا بي��ع باق��ل م��ن خم�ض��ة اآالف 
دوالر, لك��ن �رشكة واحة البادي��ة باعته اىل وزارة 
الداخلي��ة والدوائر العراقية يف بغداد واملحافظات 

ب�ضعر 66 مليون دينار عراقي.
 وبح�ضب��ة ب�ضيط��ة جن��د ان �رشك��ة واح��ة البادي��ة 
�ضوق��ت ه��ذا اجله��از  الت��ي  االخ��رى  وال���رشكات 
)�ضناأتي على ذكره��ا يف حلقات مقبلة( باكر من 
3000 قطع��ة يف العراق, وبهام�ص ربح بلغ اكر 
م��ن 35 ال��ف دوالر للقطعة الواح��دة اي ما يعادل 
اك��ر من 40 ملي��ون دينار عراقي وه��ذا يعني ان 

الربح االجمايل بلغ 120 مليار دينارعراقي.
 وبالع��ودة اىل �ضه��ادة املن�ض��اأ ميك��ن ان نبن انه 
BROADCAS - & )ال توجد �رشكة با�ض��م 
ING LTD TELECOML ( يف بريطانيا, 
ب��ل هي �رشكة موج��ودة يف ال�ضن وثمة فرع اآخر 
له��ا يف هونك كون��ك, وباالم��كان اال�ضتدالل على 
تخ�ض���ص ال�رشك��ة م��ن عنوانه��ا فه��ي تعم��ل يف 
جم��ال االت�ض��االت!, وال اح��د يع��رف م��ا عالقتها 
ان  يفر���ص  واالخ��رية   ,)  S.C.T.A( ب�رشك��ة 
تك��ون ه��ي اجله��ة املر�ضل��ة للب�ضاع��ة, زد عل��ى 
ه��ذا ان عنوان ال�رشك��ة املثبت يف �ضه��ادة املن�ضاأ 
)RIVEL CURY , FARM PARK ( م��ا 
ه��و اال عن��وان م�ضكن جي��م ماكورني��ك يف الريف 
الريط��اين, كما ميك��ن مالحظ��ة ان حر�ص �رشكة 
واح��ة البادي��ة والقائم��ن عليه��ا عل��ى ت�ضدي��ق 
�ضهادة املن�ضاأ املزورة ا�ضال وكذلك قوائم اال�ضعار 
املرفق��ة, من غرفة التج��ارة العربي��ة الريطانية, 
يف ح��ن انه كان يتوج��ب ان يجري ت�ضديقها من 
وزارة التج��ارة وال�ضناعة الريطانية, لكن ذلك مل 
يح�ض��ل ومايعن��ي ذل��ك اال ان االجهزة م��ا هي اال 
)فال�ضو(, اعلن الريطاني��ون انهم ي�ضعرون بالعار 
الن مواطنا بريطانيا هو جيم ماكورنيك ا�ضهم يف 

ت�ضويقها اىل العراق.
 يتبع

 الحلفي: عودة األحرار للتحالف مرهونة بالموافقة على ش��روط برنامج الصدر اإلصالحي

 قال خبري قانوين, اإن قرار الرملان الركي بتمديد 
تواج��د الق��وات الركي��ة يف �ضمال الع��راق يخالف 

القانون الدويل.
 ط��ارق ح��رب يف ت�رشي��ح ل��ه ق��ال, "م��ا اأ�ضدره 
الرمل��ان الرك��ي ال�ضب��ت املا�ض��ي م��ن التمدي��د 
للق��وات الع�ضكري��ة القتالي��ة الركي��ة يف الع��راق 
يخال��ف اح��كام القان��ون ال��دويل ذل��ك ان امل��ادة 
الثاني��ة م��ن ميث��اق االمم املتح��دة, ال��ذي يعت��ر 
مبثابة الد�ضت��ور الدويل والذي ينظم العالقات بن 
الدول, هذه امل��ادة منعت تدخل اي دولة بال�ضوؤون 
الداخلي��ة للدول��ة االخ��رى ب��اأي �ض��كل واال�ضتثناء 
ال��وارد يف الفق��رة ال�ضابع��ة م��ن هذه امل��ادة الذي 
يبي��ح التدخ��ل ه��و �ضدور ق��رار من جمل���ص االمن 

ال��دويل طبق��ا للف�ض��ل ال�ضاب��ع م��ن ميث��اق االمم 
املتح��دة".  واأ�ض��اف ان "مثل هذا الق��رار مل ي�ضدر 
ومل ي�ض��در اي قرار من جمل�ص االم��ن الدويل �ضواء 
كان عل��ى الف�ضل ال�ضاد���ص او الف�ضل ال�ضابع يبيح 
الي��ة دولة مب��ا فيه��ا تركي��ا بالتدخ��ل يف العراق 
ومل ي�ض��در مثل ه��ذا القرار ولن ي�ض��در م�ضتقبال ال 
�ضيم��ا وان ق��رارات جمل���ص االمن ال��دويل العديدة 
ال�ض��ادرة ب�ضاأن العراق منذ �ضن��ة 2003 متنع اية 
دول��ة من التدخل يف ال�ضوؤون الداخلية يف العراق".  
واأ�ض��ار حرب اىل ان "هذه القرارات اأكدت على مبداأ 
ا�ضتقالل العراق و�ضيادته وعدم التدخل يف �ضوؤونه 
والتدخ��ل يف ال�ض��وؤون الداخلية ومنع��ه قانونا من 
اأ�ضهر مب��ادئ القانون الدويل حي��ث يعتر التدخل 
عمال غ��ري م�رشوع ال ي�ضتن��د اىل اي م�ضوغ قانوين 
ك��ون املجتم��ع ال��دويل يتك��ون م��ن دول عدي��دة 

مت�ضاوية يف ال�ضيادة واحلقوق والواجبات واحرام 
مب��داأ امل�ضاواة يحتم على جميع الدول عدم التدخل 

يف �ضوؤون الدول االخرى كذلك".
 وتاب��ع ان "خمالف��ة تركي��ا للقان��ون ال��دويل ق��د 
تك��ون مو�ضعا للم�ضوؤولية الدولية عن هذا االخالل 
اخلط��ري باح��كام القانون ال��دويل وع��دم التزامها 
مبب��داأ امل�ض��اواة ب��ن ال��دول ال�ضيم��ا وان التدخل 
والعقائ��دي  ال�ضيا�ض��ي  التدخ��ل  جت��اوز  الرك��ي 
واملايل وا�ضتخدام اجلوا�ضي�ص واالعوان اىل مرحلة 
التدخل الع�ضكري بدخول الق��وات الركية املقاتلة 
اىل االرا�ضي العراقي��ة �ضواء كانت هذه القوات من 
امل�ض��اة او ال��دروع او الدباب��ات او االآلي��ات فانها 
ممنوع��ة قانون��ا".  ولف��ت اخلبري القان��وين اىل انه 
"ال ب��د ان نالح��ظ ان احلكوم��ة العراقية مل توافق 
على التدخل الركي باية �ضفة وان اعطت املوافقة 

للم�ضت�ضاري��ن واملدرب��ن ولي�ص اجلن��ود واملعدات 
القتالية لبع�ص الدول للم�ضاعدة اللوج�ضتية الفنية 
ولي���ص للقت��ال على االرا�ض��ي العراقي��ة كما تفعل 
الق��وات الركية".  وقال "كم��ا ال بد من ان نالحظ 
ان بع�ص االفعال التي تتعلق بهذه القوات قد تكون 
جرائ��م ت�ض��ل عقوبته��ا اىل االع��دام مثاله جرمية 
ال�ضع��ي لدى دولة اجنبي��ة او التخابر معها الواردة 
يف امل��ادة 158 م��ن قان��ون العقوب��ات وجرمي��ة 
املعاون��ة يف العمليات احلربي��ة الواردة يف املادة 
159 وجرمي��ة حتري���ص اجلن��د عل��ى االنخ��راط 
امل��ادة  يف  ال��واردة  اجنبي��ة  دول��ة  خدم��ة  يف 
161 وجرمي��ة اال�رشار مبرك��ز العراق احلربي او 
ال�ضيا�ض��ي او االقت�ضادي ال��واردة يف املادة 164 
وجرمية قبول االم��وال او الر�ضوة من دولة اجنبية 

الواردة يف املادة 167".
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بغداد - متابعة

بغداد ـ متابعة

قانوني: مخالفة تركيا للقانون الدولي قد يكون موضعا للمسؤولية الدولية االتحاد الوطني والتغيير يؤكدان على حل 
االزمة السياسية في كردستان

الديمقراطي الكردستاني ينفي مطالبة 
بارزاني بمنصب وزارة الخارجية

قدو:  يكشف عن حقيقة تقديم العبادي 
لثالثة وزراء جدد

مل��ى  االح��رار  كتل��ة  ع��ن  النائ��ب  بين��ت   
احللفي,اأم���ص, ان ع��ودة الكتل��ة اىل التحال��ف 
الوطني مرهون��ة باملوافقة على ال�رشوط التي 
تقدمت بها �ضمن الرنام��ج اال�ضالحي لل�ضيد 

مقتدى ال�ضدر.
 احللف��ي يف ت�رشي��ح له��ا قال��ت ان كتلته��ا 
التحال��ف  قي��ادات  م��ع  اجتماع��ا  "ح���رشت 
الوطن��ي املكون��ة م��ن ث��الث هيئ��ات ومت��ت 
مناق�ض��ة جميع االط��راف حول ال���رشوط التي 

هي �ضمن برنامج اال�ضالح لل�ضدر".
 وا�ضاف��ت احللف��ي ان "ال���رشوط يف مقدمتها 
تغي��ري مفو�ضية االنتخابات, وروؤ�ضاء الهيئات 
امل�ضتقلة وان ال تكون بالوكالة, بل باال�ضالة, 
ف�ضال عن الوزراء واملجيء ببدائل م�ضتقلن".

���رشوط  عل��ى  واف��ق  "التحال��ف  ان  واك��دت   
الكتلة لكونها تخ��دم ال�ضالح العام, ال حتتوي 
عل��ى م�ضالح ذاتي��ة", م�ضددة عل��ى ان "تكون 
م�ضلح��ة الوط��ن ه��ي العلي��ا واالبتع��اد ع��ن 
امل�ضال��ح الفئوية الت��ي اتخذتها زعامات كتل 

منذ الدورتن ال�ضابقتن".
 وكان التحال��ف الوطن��ي ق��د عق��د اجتماع��ا 
اال�ضبوع املا�ضي برئا�ض��ة ال�ضيد عمار احلكيم 
وح�ضور رئي�ص جمل���ص الوزراء حيدر العبادي 
وكتل��ة االح��رار الت��ي قدم��ت �رشوط��ا مقاب��ل 

عودتها اىل اجتماعات التحالف.

بغداد-متابعة :  بحث االحتاد الوطني الكرد�ضتاين مع حركة التغيري, اأم�ص, االزمتن 
ال�ضيا�ضية واالقت�ضادية وجملة من اأو�ضاع اإقليم كرد�ضتان.

 عقد الوفد امل�ضرك لالحتاد الوطني الكرد�ضتاين وحركة التغيري, اجتماعًا يف مبنى 
املكتب ال�ضيا�ضي لالحتاد الوطني الكرد�ضتاين يف مدينة ال�ضليمانية, وجرى خالله, 
بحث العالقات الثنائية واالتفاق ال�ضيا�ضي بن االحتاد الوطني الكرد�ضتاين وحركة 

التغيري وخطوات تنفيذ االتفاق وتذليل العقبات التي تعر�ص طريق تنفيذه.
 يف جانب اآخر من االجتماع, بحث اجلانبان االأو�ضاع الراهنة يف اقليم كرد�ضتان 
امل�ضتوى  حت�ضن  �رشورة  اجلانبان  واأكد  واالقت�ضادية,  ال�ضيا�ضية  االأزمة  وخا�ضة 
املعي�ضي للمواطنن.  وتاألف وفد االحتاد الوطني الكرد�ضتاين من هريو ابراهيم اأحمد 
ورفعت عبد اهلل وقادر عزيز واآ�ضو مامند و�ضور�ص ا�ضماعيل اأع�ضاء املكتب ال�ضيا�ضي, 
ووفد حركة التغيري من عمر ال�ضيد علي وعثمان حاجي حممود وحممد توفيق رحيم 

و�ضور�ص حاجي وجمال حاجي حممد وحممد علي.

بغداد-متابعة :  نفى احلزب الدميقراطي الكرد�ضتاين, اأم�ص, مطالبة زعيمه م�ضعود 
اكد بان  العا�ضمة بغداد, فيما  بارزاين مبن�ضب وزارة اخلارجية خالل زيارته اىل 
�رشية,  موا�ضيع  على  علني ومل حتتو  موؤمتر �ضحفي  اأعلنت يف  قد  الزيارة  اهداف 
�ضددت بان هدف بارزاين هو تاأمن قوت ال�ضعب والق�ضاء على ع�ضابات "داع�ص" .

 القيادية يف احلزب ا�ضواق اجلاف يف ت�رشيح لها قالت ان "رئي�ص اإقليم كرد�ضتان 
م�ضعود بارزاين مل يطالب مبن�ضب وزارة اخلارجية خالل زيارته اىل العا�ضمة بغداد" 

, موؤكدة باأن "االنباء التي حتدثت عن ذلك هي انباء عارية عن ال�ضحة متامًا".
 واأو�ضحت اجلاف ان "اهداف زيارة بارزاين اىل بغداد قد اأعلنت يف موؤمتر �ضحفي 
علني ومل حتتو على موا�ضيع �رشية مطلقًا", م�ضرية اىل ان "هدف بارزاين هو تاأمن 
قوت ال�ضعب والق�ضاء على ع�ضابات "داع�ص" االجرامية ومل يكن هدف الزيارة هو 

البحث عن املنا�ضب او غريها".

بغداد-متابعة :  اأكد النائب عن التحالف الوطني حنن قدو, ان ما ين�رش يف و�ضائل 
االأ�ضبوع  هذه  خالل  جدد  لوزراء  العبادي  حيدر  الوزراء  رئي�ص  تقدمي  عن  االإعالم 

جمرد ت�رشيحات اإعالمية ال دليل لها.
�ضيقدم  العبادي  ان  االإعالم  و�ضائل  خالل  من  "�ضمعنا  قال,  له  ت�رشيح  يف  قدو   
ثالثة وزراء خالل هذا االأ�ضبوع وهذه جمرد ت�رشيحات اإعالمية ال دليل لها", داعيا 
"رئي�ص الوزراء حيدر العبادي اإىل تقدمي جميع مر�ضحيه اإىل الوزارات ال�ضاغرة وعدم 

االكتفاء بثالثة مر�ضحن ان �ضحت تلك الت�رشيحات االإعالمية".
الوطني اتفقت على تر�ضيح �ضخ�ضية من  التحالف  "قوى  النائب عن بدر ان   وبن 
لوزارة  بدر  مر�ضح  �ضيختار  "العبادي  ان  مو�ضحا  الداخلية",  لوزارة  بدر  منظمة 
الداخلية كونها من ا�ضتحقاقها, فرئي�ص الوزراء اختار وزراءه اجلدد من قبل الكتل 

ال�ضيا�ضية وفق نظام املحا�ض�ضة ال�ضيا�ضية".

بغداد - خاص                                                            

)الجورنال( تواصل تحليل الوثائق الخاصة بصفقة كشف المتفجرات المثيرة للجدل

محللون: االتهمات تطال الحكومة السابقة وصراع تصفية الحسابات مستمر 

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�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..

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

الحلقة الرابعة


