
الل�اء جهاد اجلابري وه� م�س�ؤول دائرة  كان 
من  الداخلية  ب����زارة  املتفجرات  مكافحة 
�رصح  وق��د  اجلهاز  ه��ذا  عمل  عن  املدافعني 
 )The independent( ل�سحيفة االنتدبنت
الربيطانية بتاريخ 23/كان�ن الثاين/2010 
هذا  عمل  زيف  ح�ل  بحقائق  واجهته  اأن  بعد 
 Whether it’s( ق��ائ��ًا:  ف�رصح  اجل��ه��از 
 magic or scientific, what I care
 about is detecting bombs. I
 don’t care what they say. I know
more about bombs than Ame 
 icans do. In fact, I know more
 about bombs than anyone in
ل�  )فيما  قال:  ما  وترجمه   .)the world
اأنه  يهمني  الذي  ال�سيء  علمًا,  اأو  �سحراً  كان 
ملا  اهتمامًا  اع��ر  ال  ان��ا  املتفجرات.  يك�سف 
يق�ل�ن. اأنا اعرف عن القنابل اكرث مما يعرفه 
القنابل  عن  اأع��رف  اأنا  باحلقيقة  االأمريكان. 
مت  بعد  فيما  العامل(.  يف  �سخ�ص  اي  من  اكرث 
تلقى  قد  اجلابري  جهاد  الل�اء  ان  عن  الك�سف 
)  James McCormick( م��ن   ر���س���ة 
م�سّنع اجلهاز وقد ك�سف ال�سيد عقيل الطريحي 
)املفت�ص العام ل�زارة الداخلية( وقتها الر�س�ة 
ومت احلكم على الل�اء جهاد اجلابري بال�سجن. 
وقد �رصح ال�سيد عقيل الطريحي لقناة البي بي 
 2013 23/ني�سان/  بتاريخ   )BBC( �سي 
اأن  يعلم  عراقي  كم�اطن  الغ�سب  ينتابه  اأنه 
العراقيني.  مئات  بحياة  ت�دي  فا�سدة  �سفقة 
علم  على  الطريحي  عقيل  ال�سيد  ك��ان  طبعًا 
منذ  الفا�سدة  و�سفقته  اجل��ه��از  زي��ف  ب��اأم��ر 
بهذا  العمل  ا�ستمرار  والغريب   2009 العام 
مكافحة  دائ��رة  مدير  ادان��ة  بعد  حتى  اجلهاز 
اثر  على  و�سجنه  اجلابري(  )جهاد  املتفجرات 
ج�اد  ال�سيد  ي�رصح  الفا�سدة؟!  ال�سفقة  هذه 

العراقية  لقناة  وقتها  الداخلية  وزير  الب�الين 
 16,000 باكت�ساف  �ساعد  اجلهاز  )اأن  قائًا: 
االأ�ستهتار بارواح  مادة متفجرة(. وزيادة يف 
احد  ���رصح  عندما  املفاجاأة  فتاأتي  النا�ص 
املتفجرات  كا�سف  اأنتجت  التي  ال�رصكة  عمال 
بان  تاميز  الني�ي�رك  يف  ل�سحفي  املزع�م 
الكل داخل �رصكة )ATSC( يعرف ان ال ي�جد 
�سيء داخل هذا اجلهاز! يق�سد انه جمرد غاف 
بالق�ل  و���رصح  �سيء!  اي  بداخله  يحت�ي  ال 
تكلفة �سنع اجلهاز هي ٢٥٠ دوالر  ان  اأي�سًا 

فقط. 
�سكوت دويل 

ال�سيا�سي  املحلل  يرى  ناحيته  من 
الكثري  هناك  "ان  امل��س�ي  مناف 
اىل  بحاجة  هي  التي  الق�سايا  من 
مبا  خ�س��سا  فيها  النظر  اع��ادة 
االمني  اجل��ان��ب  مب�ساألة  يتعلق 
ل�ست  ولكن   , امل���اط��ن��ني  وح��ي��اة 
اع��ادة  يتم  ب���اأن  ك��ث��ريا  متفائا 
وحما�سبة  املحاكمة  او  التحقيق 
املق�رصين بهذا املجال خ�س��سا 
كبريا  �سببا  كان  اجلهاز  هذا  ان 
التفجريات  الكثري من  يف حدوث 
ترتب  وما  االمنية  واخل��روق��ات 
ال�سعب  بحق  كربى  جرائم  عليه 
الدولة  ان  والحظنا   , العراقي 
اجلهاز  ه��ذا  ببيع  قامت  التي 
ال��ذي  ال�سخ�ص  ع��اق��ب��ت  ق��د 
بعملية  ق���ام  ق��د  ب��اع��ت��ب��اره 
الق�ساء  االن  حلد  ولكن  غ�ص 
هذا  م��ع  يتفعال  مل  العراقي 
ال��ق�����س��ي��ة وق�����س��اي��ا اخ���رى 
كثرية حتى وان �سكلت جلان 
مل  وال��ت��ي  ك��ث��رية  حتقيقة 
حتى  اجاباتها  اىل  ن�ستمع 

هذه احلظة من �سمنها عملية هروب اكرث من 
1500 ارهابي من �سجن اب� غريب. 

ويرى امل��س�ي ان "هناك الكثري من الق�سايا 
والكثري من املخت�سني ب�ساأن ا�ستعادة االم�ال 

ببع�ص  التقينا  وقد  ال�سفقة  هذه  من 
قدرة  لها  كانت  التي  ال�سخ�سيات 
امل�ج�دة  الفقرات  بع�ص  خال  من 
�س�اء كانت �سمن هئية االمم املتحدة 
اتفاقيات  من  وحتى  االمن  جمل�ص  او 
اجلان  هذه  عر�ص  ومت  اي�سا  الدولية 
مل  االن  حل��د  ول��ك��ن  امل�����س���ؤول��ني  على 
يف  حقيقي  اهتمام  اي  ناحظ 

كان من �رصكات  �س�اء  االم�ال  ا�سرتداد  كيفة 
ب�رصقة  قام�ا  الذين  ال�����رصاق  من  او  وهمية 
ام�ال ال�سعب وبتايل هذا امل��س�ع ملف كبري 

فيه  وت�جد  وخطري 

ا�رصار �سيا�سية كبرية لذلك يتم اهمالة 
واغفالة.

جمال  يف  ال�سيا�سي  "اجلانب  باأن  ي�ؤكد  فيما 
القان�نية  امل�ساألة  عن  بعيداآ  املت�ط�ن  بقاء 
ه�ؤالء  و�س�ل  عدم  يف  اال�سا�سي  العامل  ه� 
املجرمني اىل الق�ساء او اىل اجلهات املخت�سة 
وبتايل هذا يعني ان هناك بع�ص ال�سخ�سيات 

التي لها يد يف عدم حما�سبة الفا�سدين".
وبني ان "اخل�سائراملادية فقد كانت  كثرية جدا 
ال�سيدة ماجدة  واحلديث كان يف االرقام فان 
التميمي حتدثت عن وج�د اكرث من 200 
مليار دوالر من امل�ساريع ال�همية التي 
الوج�د لها يف هذا االجتاه اما اخل�سائر 
من  اكرث  اىل  رمبا  و�سلت  فقد  الب�رصية 

ن�سف ملي�ن  �سهيد ". 
هذا  من  الغر�ص  عن  �س�ؤال  يثار  وهنا 
التلفزي�نية  القن�ات  من  الهائل  الكم 
وامل��ح��ط��ات االأذاع����ي����ة وال�����س��ح��ف 
وامل��ج��ات وم���اق��ع االأن���رتن���ت يف 
ال�سيا�سية  ت�جهاتهم  رمبا  العراق, 
ال��ن��ظ��ر  دون  حت�����ل  وامل��ذه��ب��ي��ة 
مبهنية  العمل  من  ومتنعهم  بعمق 
�سفقة  يف  ال��غ��ري��ب  واح��رتاف��ي��ة. 
الفا�سد  املتفجرات  ك�سف  جهاز 
الربيطانية  االأع��ام  و�سائل  اأن  ه� 
واالأمريكية قد اولت جل اهتمامها 
الفا�سدة  ال�سفقة  ه��ذه  لف�سح 
ا���رصت  �سحفية  ت��ق��اري��ر  وع��م��ل 
و�سط  املقالة  ه��ذه  يف  لبع�سها 
اأن  مفرت�ص  ممن  مطبق  �سك�ت 
ال�ساأن  هذا  ا�سحاب  هم  يك�ن�ا 
كان  ل�  العراقيني؟!  بهم  واأق�سد 
حرمة  اي��ة  ال��ع��راق  يف  للب�رص 
بهذا  حتقيق  فتح  لتم  وقيمة 
اعاميًا  واإثارته  حتديداً  امللف 
وجلب املت�رطني فيه للعدالة ومن ثم �سي�سهل 
ال�سعب,  ب��رثوة  وف��رط  �رصق  من  كل  حماكمة 
�ست�سهل  النا�ص  ب��اأرواح  فرط  من  فمحاكمة 
رمبا  طبعًا  النا�ص.  ق���ت  ���رصق  من  حماكمة 
ال��روؤو���ص  بع�ص  وادان����ة  مبحاكمة  ُيكتفى 
ال�سغرية وال�سك�ت عن امل�س�ؤولني الكبار. هذا 
ل� مت عمل حماكمة اأ�سًا. هذا ل� كانت هنالك 

قيمة الأرواح النا�ص وثرواتهم يف العراق.
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البعيجي يطالب بدعم االجهزة االمنية كافة 
من اجل تحرير اخر شبر من ارض الوطن

الجبوري : الحلول الحقيقية لمشاكل دول 
الجوار يجب ان تكون جذرية وشاملة 

البياتي يؤكد ضرورة تشريع قانون التخلي عن 
الجنسية المكتسبة وفق القوانين الدولية

بغداد_متابعة: طالب النائب عن جبهة اال�ساح من�س�ر البعيجي,اأم�ص,االجهزة 
االمنية ان تك�ن على اعلى امل�ست�يات باحليطة واحلذر من اي حماولة يائ�سة 
التي  امل�جعة  ال�رصبات  على  التغطية  ان  اجل  من  االرهابيني  ي�ستغلها  قد 
تلق�ها على ايدي ق�اتنا االمنية مبحافظة نين�ى وهي تتحرر الي�م من هذه 

االرهابية  "الهجمات  ان  قال  له  ت�رصيح  يف  البعيجي  االجرامية.  الع�سابات 
املجرمة  داع�ص  لع�سابات  يائ�سة  حماولة  هي  كرك�ك  حمافظة  ا�ستهدفت  التي 
من اجل حت�يل االنظار عن حمافظة نين�ى و�سغل الق�ات االمنية بام�ر جانبية 
الهجمات  االرهابي من  لفك اخلناق عنهم,وهذه هي  غاية تنظيم داع�ص  اخرى 
التي تطال االبرياء العزل". وا�ساف البعيجي اننا "ندعم ون�ساند االجهزة االمنية 
من اجلي�ص وال�رصطة وجهاز مكافحة االرهاب وح�سدنا ال�سعبي املقد�ص من اجل 
نهاية ع�سابات  ه�  العام  هذا  ان  ن�ؤكد  واننا  ال�طن  ار�ص  من  �سرب  اخر  حترير 
داع�ص و�سنعمل على حما�سبة كل من �سهل بدخ�ل هذه الع�سابات اىل البلد النهم 

امل�س�ؤل�ن عن كل قطرة دم اريقت".

اإىل عقد اجتماع ي�سم  اأم�ص,  �سليم اجلب�ري,  الن�اب  بغداد_متابعة: دعا رئي�ص جمل�ص 
هذا  الجناح  اال�سامية  الربملانات  احتاد  ا�ستعداد  مبديا  العراق,  ج�ار  دول  جميع 

االجتماع, فيما �سدد على �رصورة اإطاق ح�ار �سامل ملعاجلة ازمات املنطقة.
اجلب�ري يف كلمة القاها خال االجتماع التا�سع للمجمع العاملي لل�سح�ة االإ�سامية 
قال : اإن “احلل�ل احلقيقية مل�ساكل املنطقة يجب ان تك�ن جذرية و�ساملة وال ت�ستثني 
“املنطقة حتتاج اىل ح�ار �سامل وحقيقي يف�سي  اأن  اإىل  اي من دول املنطقة”, الفتا 

التفاق تاريخي وان ينطلق هذه احل�ار من غري �رصوط م�سبقة”.
العراقي ي�سم تركيا  “كمبادرة ملا تقدم اقرتح عقد اجتماع لدول اجل�ار  اأنه  واأ�ساف, 
االإ�سامية  الربملانات  احتاد  “ا�ستعداد  مبديا  اجل�ار”,  دول  وبقية  وال�سع�دية  واإيران 
يقاتل  “العراق  اأن  اإىل  اجلب�ري  وا�سار  ملم��ص”.  تقدم  االجتماع وحتقيق  هذا  الجناح 
الي�م بالنيابة عن االإن�سانية ويقدم الت�سحيات والدماء من اجل العامل”, م�ؤكدا “قرب 

حترير مدينة امل��سل وكامل االأرا�سي العراقية من �سيطرة داع�ص”.

على  اأم�ص,   , البياتي  عبا�ص  القان�ن  دولة  ائتاف  عن  النائب  اكد  بغداد_متابعة: 
الق�انني  وفق  املكت�سبة  اجلن�سية  عن  التخلي  قان�ن  ت�رصيع  يك�ن  ان  �رصورة 
املعم�ل بها دوليا ولي�ص وفق املزاجيات واالجتهادات الفردية , راف�سا اجتزاء حق 

امل�اطن العراقي من ت�يل اي من�سب ملجرد امتاكه جن�سية اخرى.
البياتي يف ت�رصيح له قال ان "هنالك خافات بني الق�ى ال�سيا�سية ب�ساأن التف�سري 

القان�ين مب�سمى مزدوج اجلن�سية كانت �سببا يف تاجيل الت�س�يت عليه".
,وان يك�ن  ال�سيا�سية  لاأمزجة  ان اليك�ن خا�سعا  ينبغي  "اي قان�ن  ان  وا�ساف 
االمر وفق العدالة واحلق ,وتطبيق امل�اد الد�ست�رية التي �سمحت للعراقي بامتاك 

جن�سية اخرى ا�سافة جلن�سيته العراقية".

بغداد – خاص                                                            

)الجورنال( تواصل كشف خفايا صفقة كشف المتفجرات الفاشلة

خبراء: المسؤولون الحقيقيون المتورطون بصفقة المتفجرات الفاسدة يحتمون وراء القضاء

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
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المحور الغربي يبدأ 
من تلعفر

المحور الشمالي الغربي يبدأ هذا المحور من 
المناطق المحيطة بسد الموصل ويحتوي 

على جبهتي »الكسك« و » نهروان«
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