
بني  الفروق  من  لبع�ض  �رسيع  ا�ستعرا�ض  ويف 
�سبع  ال��ت��ال��ون  ل��روب��ورت  ان  يتبني  اجل��ه��ازي��ن 
اربع  �سايكلوب  لروبورت  ان  حني  يف  كامريات 
45 كغم يف  التالون هو  كامريات فقط وان وزن 
قدرة  وان  كغم   32 هو  �سايكلوب  وزن  ان  حني 
الرفع التي ميتاز بها التالون هي 9 كغم يف حني 

ان �سايكلوب الميتلك �سوى ن�سف هذه القدرة.
والتي  اجلهازين  بني  املقارنة  بيانات  وتبني 
تتعلق بعدد الكامريات والوزن وال�رسعة وم�سافة 
الذراع وقدرة الرفع وقابلية ال�سحن وزاوية امليل 

ان التالون اف�سل.
جهاد  ال��ل��واء  املتفجرات  مكافحة  م��دي��ر  لكن 
اجلابري قدم موافقة ل�رسكة واحة البادية لتجهيز 
)التالون(  من  ب��دال  بجهاز)�سايكلوب(  وزارت��ه 
وحجته يف ذلك كما ذكر يف تقرير قدمه لتمرير 
ال�سفقة ان الواليات املتحدة االمريكية مل توافق 
او  نا�سيا  للعراق٬  )ال��ت��ال��ون(  جهاز  منح  على 

متنا�سيا ان الواليات املتحدة االمريكية نف�سها
اطار  يف  اجلهاز  هذا  الداخلية  وزارة  اه��دت  لقد 
دعمها لبناء قدرات القوات االمنية العراقية٬ علما 
وزارة  اىل  بيع  قد  )�سايكلوب(  �سعرالروبورت  ان 
ما  اي  عراقي  دينار  مليون   525 ب�سعر  الداخلية 
ا�سعاف  �سبعة  وهو  دوالر  420الف  ال�  يقارب 

�سعاره احلقيقي.
يف حني بدا مدير العقود يف وزارة الداخلية جواد 
احمد جواد وكاأنه �سخ�ض غري مرغوب فيه وم�سدر 
قلق ل�رسكة واحة البادية٬ ذلك ما يظهره خطابه 
الرقم  ذي  الكتاب  يف  البادية  واح��ة  �رسكة  اىل 
1266 يف ال�23ني�سان 2007 ٬ يف ذلك الكتاب 
كان خطاب جواد يك�سف عن مماطلة �رسكة واحة 
البادية ففي فقرة من الكتاب ي�سدد على "�رسورة 
قبلكم  من  توقيعه  مت  الذي  العقد  ببنود  االلتزام 
واالخر  احلني  بني  خمتلفة  بحجج  التذرع  وعدم 

لتغيري بنود العقد".

مانع  لديه  لي�ض   ٬ اجل��اب��ري  لعيبي  جهاد  لكن 
 ٬ الفنية  اجلهة  وهو  اال�ستبدال  عملية  اج��راء  يف 
ني�سان  من  الثامن  1329 يف  الكتاب  يظهر  كما 

.2007
فرتة  ان  على  تن�ض  كانت  العقد  �رسوط  ان  ومع 
ان  اي  يوما  ال�90  تتجاوز  ال  ان  ينبغي  التجهيز 
متديدا  مددت   ٬  2007 ني�سان  ال�26  يف  تنتهي 
يكن  مل  ان��ه  يبدو  لكن   ٬ ح��زي��ران   26 اىل  اوال 
املتفجرات على عجالة لوقف حد  فريق مكافحة 
الروبوت  اجهزة  ت�سلم  ان  با�ض  فال   ٬ للتفجريات 
يف ال�سابع من ت�رسين االول عام 2007 اي بعد 
م�سي نحو 100 يوم من انتهاء العقد ٬ وهذا ما 
ي�سريه كتاب يحمل توقيع و�سادر عن دائرته يف 

ال�سابع من ت�رسين االول 
 3989 وال��رق��م 
ال���ل���واء  ل��ك��ن   ٬
ج��ه��اد اجل��اب��ري 
حينها  يت�سلم  مل 
م��ن  ق��ط��ع��ة  اي 
ذل����ك ال���روب���وت 

ك���ان  ي���وم���ه���ا   ٬
اجل��ه��ازان يف مقر 
الغرا�ض  ال�رسكة 
والرتكيب  الن�سب 
بحوزة  يكونا  ومل 
اجل��اب��ري ال��ذي بدا 
وك��ان��ه  ك��ت��اب��ه  يف 
ي��ت��ك��ل��م ن��ي��اب��ة عن 

ال�رسكة.
اجلهاز  ان  املفارقة 
اللعبة  ال���روب���ورت٬ 
مل   ) ���س��اي��ك��ل��وب   (
م��رة  وال  ي�����س��ت��خ��دم 
ي��ن��زل��ه  ومل  واح������دة 
خ�����راء امل��ت��ف��ج��رات 
الميانهم  اخل��دم��ة٬  اىل 

بف�سله٬ حتى انه يف مرة خرج عن نطاق ال�سيطرة 
يف  ا�ستعرا�ض  اثناء  بعد  عن  التحكم  جهاز  عر 
ملعب ال�سعب ببغداد وكان �سحيته جندي يحمل 
يف  بنغزة  اال�ستعرا�ض  من  خ��رج   ٬ علم  �سارية 
ذراع  �سبببها  ظ��ه��ره 

يده  ٬ يومها و�سع جهاد اجلابري  ال�)�سايكلوب( 
على را�سه وهو ي�سيح ليت انفجارا يح�سل فياأخذ 
تظهر  االر���ض  يف  حفرة  ان  او  معا٬  اجلهازين 

فتبتلعهما اىل االعماق.
منر  ان  بد  فال   ٬ االعماق  عن  نتحدث  دمنا  وما 
الف�سيحة٬  اوج��ه  من  وجها  مثل  اخر  جهاز  اىل 
هو جهازكا�سف االعماق )�سون�ستاد( 
و���س��ع��ره ه���و )ال���ف 
وواح�����د وارب���ع���ني 
لكنه  فقط(  دوالرا 
وزارة  اىل  ب���ي���ع 
ب�سعر)18  الداخلية 
مليون دينار عراقي(٬ 
وكان االتفاق ا�سال هو 
بجهاز  ال���وزارة  جتهيز 
مدير  ل��ك��ن  ال��ف��ال��ون   (
مكافحة املتفجرات اللواء 
اجل��اب��ري  لعيبي  ج��ه��اد 
عن  �سادر  كتاب  يف  ذكر 
توقيعه  وي��ح��م��ل  دائ��رت��ه 
الع�رسين  يف   709 وال��رق��م 
انه   2007 ع��ام  اي��ل��ول  م��ن 
االط���الع  خ���الل  م��ن  "تبني 
نوع  االمريكية  الكا�سفة  على 
موا�سفات  حتمل  )�سون�ستاد( 
مديريتنا  عمل  وطبيعة  تتطابق 
يف الك�سف عن الذخائر واال�سلحة 
االر�ض  املطمورة حتت  واملعادن 
وتعطي دقة اكر و�سهولة اكرث يف 
اال�ستعمل من الكا�سف نوع )فالون( 
واح��ة  �رسكة  م��ع  عليها  املتعاقد 
بني  مقارنة  ج��دول  لكن  ال��ب��ادي��ة٬ 
الطرازين يفند ذلك٬ االجابة عن ذلك هو 
الوزارة  جتهيز  عن  البادية  واحة  عجز�رسكة  يف 
وزارة  يف  العقود  مدير  )فالون(".  بالكا�سفة 
٬كان  جواد  احمد  جواد  املهند�ض  اللواء  الداخلية 

ميثل يف اوقات كثرية ع�سا طاملا تقف يف دوالب 
الدوالرات منها٬  تتطاير  التي كانت  ال�سفقة  تلك 
٬حيث  ان��ذاك  �سهال  ع��ره  اجلابري  �سعي  مير  مل 
املتفجرات  مكافحة  مديرية  اىل  كتابا  ا�سدر 
على  جوابا   ٬  2007 اذار   26 يف   922 بالرقم 
كتاباجلابري يبلغه فيه بوجوب ان حت�سل �رسوط 
املطابقة الفنية ويف �سوء حمددات التحليل الفني 
قبل اجراء عملية ا�ستبدال )الفالون( ب�)�سون�ستاد(.
 ٬ امللف  ه��ذا  جم��ري��ات  ق��ان��وين٬  خبري  وي�سف 
مو�سوع   ٬ هويته  ع��ن  الك�سف  ع��دم  م�سرتطا 
ا�ستبدال االجهزة بانها اكر عملية تزوير ميكن ان 

حت�سل يف اروقة وزارة الداخلية .
مثل  يزحف  موت  ثمة  كان  و�سارع  �سارع  بني 
كلب كامن٬ وجزرة و�سطية حتت�سن جثث ابرياء٬ 
امهاتهم ينتظرن حتى اللحظة عودتهم حتى وان 
كانت من خيال. كانت احلياة تعلن ق�سوتها٬ بعد 
ان حول امل�سلحون انذاك ال�سوارع اىل جادة مقفرة 
يكررون  امل��وت  اخلوف٬�سانعوا  �سوى  يلفها  ال 
عتمة  اكرث  اخري  مل�سهد  بروفه  وكانها  م�ساهده 
ودموية٬ وال احد يعرف متى تنتهي اللعبة االكر.

ثمة لعبة اكر اخرى هي عملية اال�ستبدال االخطر 
)اجلمر(  الذبذبي  الت�سوي�ض  جهاز  عنوانها  كان 
اىل  ال�سنع  بريطاين  وهو   (  CTJ800T( نوع 
 ( �رسكة  تنجه  املن�ساأ  تركي  كفاءة  اق��ل  جهاز 
MICRODIS )واالخطر من ذلك انه قدم اىل 
و�رسكة  اجلابري  لعيبي  جهاد  قبل  من  ال��وزارة 
ال�سنع  بريطاين  انه  ا�سا�ض  على  البادية  واح��ة 

بتاييد من مدير عام مكافحة املتفجرات.
الكونكريت٬  من  بجدران  ت�سيق٬  كانت  امل��دن 
تكن  مل  اجل��دران  لكن  املفخخات٬  �سظايا  ل�سد 
عازلة وال املدن معزولة٬ كانت فرق املوت تخرق 
�سمتها٬ انفجار هنا   وخطف وقتل   وجثت مرمية 
 ٬ يومها  تعي�ض  مفجوعة  ٬والقلوب  ال�سوارع  يف 
و�سط  مدن  يف  جمهوال  كان  وغدها  قاتل٬  ببطء 
ال�سوات  اال  وال�سدى  والذكريات  الدخان  �سحب 

مفقودين.

توقعات بحسم مرشح وزارة الدفاع خالل اسبوع

اأك��د النائ��ب ع��ن جلن��ة االأم��ن والدف��اع النيابي��ة 
هو�سي��ار عبد اهلل، اأم�ض، عل��ى �رسورة اأن يت�رسف 
القائ��د الع��ام للق��وات امل�سلح��ة ب��اإرادة عراقي��ة 
خال�س��ة فيما يتعلق بعملية حتري��ر املو�سل بعيداً 

عن االإمالءات اخلارجية.
عب��د اهلل يف بي��ان ل��ه ق��ال، اإن��ه "م��ن ال�رسوري 
حتديد االأطراف الت��ي �ست�سارك بالعملية الع�سكرية 
واعتم��اد ا�سرتاتيجي��ة وا�سح��ة مل�س��ك االأر�ض يف 
مرحلة م��ا بعد التحرير، الأن الب��دء بالعملية بدون 

بو�سلة وا�سحة �ستكون عواقبه �سلبية للجميع".
واأ�ساف، اأن "وجود خم��اوف وت�ساوؤالت م�رسوعة 
ت�سبق عملية التحرير، فهل من ال�سحيح اإعطاء دور 
جله��ات واأ�سخا���ض متهم��ني بالتواطوؤ م��ع داع�ض 

ولديه��م ي��د يف اإدخال ه��ذا التنظي��م االإرهابي اىل 
املو�س��ل؟ وهل من ال�سحيح الب��دء بالعملية بدون 
ح�سم ق�سية تواجد القوات الرتكية يف املنطقة وما 

حتمله من اجندات خميفة؟ ".
وتاب��ع، اأن��ه "م��ن ال���رسوري اأن يت���رسف القائد 
العام للقوات امل�سلحة باإرادة عراقية خال�سة فيما 
يتعلق بعملية حتري��ر املو�سل بعيداً عن االإمالءات 
اخلارجي��ة، واأن ي�س��ع عل��ى قائم��ة اأولوياته اأمن 
و�سالم��ة املواطن��ني املتواجدي��ن يف املدينة حتت 

�سيطرة داع�ض".
وب��ني عب��داهلل، اأن "عملي��ة حتري��ر املو�س��ل يجب 
اأن تنطل��ق من قرار عراقي خال���ض، وعلى اجلانب 
االأمريك��ي اأن يتعاط��ى م��ع العملي��ة باعتباره��ا 
ق�سية ح�سا�س��ة وم�سريية بالن�سب��ة للعراق تتعلق 
باأرواح مئ��ات االآالف من املدنيني املوجودين يف 

نينوى، فه��ي لي�ست جمرد ق�سية ت�ستخدم للرتويج 
الرئا�سي��ة  االنتخاب��ات  حمل��ة  �سم��ن  االإعالم��ي 
االأمريكي��ة، فاالأجدر باالأمري��كان اأن يت�رسفوا مع 
الق�سي��ة وفق مب��داأ اإن�س��اين ولي���ض �سيا�سي يخدم 

امل�سلحة االأمريكية".
واأ�س��ار اىل، اأنه "عل��ى احلكوم��ة العراقية وخا�سة 
العب��ادي ب�سفته القائد العام للق��وات امل�سلحة اأن 
يت�رسف مب��ا تقت�سي��ه امل�سلحة الوطني��ة للعراق 
اأم��ن  اأولويات��ه  قائم��ة  عل��ى  ي�س��ع  واأن  كدول��ة، 
املواطن��ني املتواجدي��ن يف املو�س��ل حت��ت وطاأة 
داع���ض، واأن يت�رسف باإرادة عراقي��ة خال�سة واأن 
يرف���ض االإمالءات �س��واء من اجلان��ب االأمريكي اأو 
من اأية جهة اخرى". فيما قبل رئي�ض الوزراء حيدر 
العب��ادي بوج��ود الق��وات الرتكي��ة عل��ى االأرا�سي 
العراقي��ة �سمنا.فق��د خ��ريرّ رئي���ض ال��وزراء حي��در 

العب��ادي وه��و اي�س��ا ي�سغ��ل من�سب القائ��د العام 
للق��وات امل�سلحة، ام�ض الق��وات الرتكية املتواجدة 
عل��ى االرا�س��ي العراقية ب��ني الع��ودة اإىل بالدهم 
اأو ع��دم التح��رك خارج مع�سكرهم. وق��ال العبادي 
يف موؤمت��ر �سحف��ي عق��ده يف حمافظ��ة كربالء اإن 
“هن��اك قوات تركي��ة موجودة �سابق��ا يف �سل�سلة 
اجلب��ال احلدودي��ة منذ الع��ام 1996، ولكن توجد 
ق��وات جدي��دة دخل��ت اإىل الع��راق قب��ل نح��و عام، 
وعرت ما بعد املو�سلواأ�ساف اأن “القوات الرتكية 
عليه��ا اأن ال تخرج من مع�سكراته��ا اأو عودتهم اإىل 
بالده��م”. غري اأن العبادي اأ�س��ار يف نف�ض احلديث  
اإىل اأن “عليه��م اأن يدرك��وا اأنه��م لي�س��وا يف نزه��ة 
بالع��راق واأو�س��ح العب��ادي، انه “لن يت��م ال�سماح 
للقوات الرتكي��ة بامل�ساركة بعمليات حترير مدينة 

املو�سل من �سيطرة جماميع داع�ض االإجرامية.
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عبد الله : من الضروري تحديد األطراف التي ستشارك بالعملية العسكرية لتحرير الموصل  السيسي يؤكد موقف مصر الداعم لوحدة 
وسيادة العراق

القانونية البرلمانية تكشف عن مقترحين 
لتقليص اعضاء البرلمان وتقاعد القطاع الخاص

المساءلة والعدالة تضمن الغاء االستثناءات 
للمسؤولين من البعثيين في الحكومة

وق��ع النائ��ب عن جبه��ة اال�س��الح عب��د العظيم 
العجم��ان ، اأم���ض، ان يت��م ح�سم ا�سم��اء مر�سحي 

وزارة الدفاع خالل ا�سبوع.
العجمان يف ت�رسيح له قال، ان "تر�سيح وزيري 
دف��اع او داخلي��ة ه��و ام��ر مل يع��د مهم��ا بق��در 
مايهمن��ا ان يكون مهنيا وحري�س��ا على حتقيق 
االم��ن والدفاع ع��ن �سيادة البلد وت��رك الوالءات 
احلزبي��ة واملكوناتي��ة والعم��ل خلدم��ة الع��راق 

و�سعبه دون متييز بني هذا الطرف او ذاك".
وا�س��اف ان "هنال��ك نزاعات و�رساع��ات داخل 
املنا�س��ب  مر�سح��ي  ح��ول  ال�سيا�سي��ة  الكت��ل 
الوزاري��ة ال�ساغ��رة خا�س��ة وزارة الدف��اع الت��ي 
طرح عليها اكرث من مر�سح ومن اكرث من كتلة".

وا�س��ار اىل ان "بع�ض املر�سحني ل��وزارة الدفاع 
اره��اب  وته��م  �سبه��ات  اقاربه��م  بع���ض  عل��ى 
والبع�ض االخر منهم م�سمول باجراءات امل�ساءلة 
والعدال��ة ، وه��ذه الق�ساي��ا بحاج��ة اىل ا�سب��وع 
او اك��رث قلي��ال ال�ستكم��ال درا�س��ة تل��ك امللف��ات 
وتقيمه��ا الختي��ار االن�سب منهم م��ن قبل القائد 

العام للقوات امل�سلحة".
ولفت العجم��ان اىل "العبادي يعم��ل على املزج 
ب��ني  ال�ساغ��رة  ال��وزارات  ملر�سح��ي  باختي��اره 
رغبات الكت��ل ال�سيا�سي��ة وتر�سيحاتهم من جهة 
واملقومات التي و�سعها لل�سخ�سيات املطروحة 

لتلك املنا�سب".

بغداد_متابعة : اأكد الرئي�ض امل�رسي عبدالفتاح ال�سي�سي موقف م�رس الداعم لوحدة 
الرامية  اجلهود  كل  م�ساندة  على  وحر�سها  اأرا�سيه،  كامل  على  العراق  و�سيادة 
والت�سدي  الراهنة،  التحديات  مواجهة  يف  بالعراق  واال�ستقرار  االأمن  ا�ستعادة  اإىل 

ملحاوالت بث الفرقة واالنق�سام بني مكونات ال�سعب العراقي.
النواب  جمل�ض  رئي�ض  اجلبوري  �سليم  ال�سيخ  �رسم  يف  ا�ستقباله   خالل  ذلك  جاء   
العراقي، وذلك على هام�ض االحتفال مبرور 150 عامًا على بدء احلياة النيابية يف 

م�رس، وقد ح�رس اللقاء الدكتور علي عبد العال رئي�ض جمل�ض النواب.
و�رسح ال�سفري عالء يو�سف، املتحدث الر�سمي با�سم رئا�سة اجلمهورية، باأن رئي�ض 
جمل�ض النواب العراقي �سليم اجلبوري نقل اإىل ال�سي�سي حتيات الرئي�ض العراقي فوؤاد 
ه التهنئة مبنا�سبة االحتفال مبرور  مع�سوم ورئي�ض الوزراء حيدر العبادى، كما وجَّ
التي  والتنمية  البناء  بعملية  النيابية يف م�رس، م�سيداً  بدء احلياة  150 عامًا على 

ت�سهدها م�رس حاليًا يف خمتلف القطاعات.

بغداد_متابعة: ك�سفت اللجنة القانونية الرملانية، اأم�ض، عن اإعداد مقرتح م�رسوع قانون 
يتعلق بتقاعد القطاع اخلا�ض، م�سرية اىل اإعداد مقرتح اآخر يتعلق بتقلي�ض اأعداد النواب.

الكثري من  تبنت  املواطن  "كتلة  اإن  له قال،  �سوقي يف ت�رسيح  �سليم  اللجنة  النائب عن 
املحافظات  مبجال�ض  اخلا�ض   2008 ل�سنة   21 قانون  تعديل  ومنها  القوانني  م�ساريع 
حيث مت قراءته القراءة االوىل، وال�رسوع بالقراءة الثانية من اجل تر�سيد عمل املجال�ض 
وتقليل االعداد و�سغط النفقات". واأ�ساف �سوقي، "هناك مقرتح اآخر يتعلق بتقليل اعداد 
"درا�سة مقرتح م�رسوع قانون تقاعد  النواب؛ لكنه يت�سمن تعديل د�ستوري"، الفتا اىل 
االوىل  القراءة  املا�سي،  اب  من   11 يف  اأنهى  النواب  جمل�ض  وكان  اخلا�ض".  القطاع 

مل�رسوعي قانوين التعديل الثالث والرابع لقانون املحافظات رقم 21 ل�سنة 2008.

بغداد_متابعة: ك�سف ع�سو جبهة اال�سالح النائب من�سور البعيجي،اأم�ض، ان قانون 
امل�ساءلة والعدالة فيه تعديالت جديدة تت�سمن رف�ض اي ا�ستثناءات للم�سوؤولني يف 
رف�ض  "القانون  ان  قال  له  ت�رسيح   يف  البعيجي  الوزارء.  رئي�ض  وحتى  احلكومة 
كان  القانون   " احلكومة"،مو�سحا،ان  امل�سوؤولني  او  الوزراء  رئي�ض  ا�ستثناءات 

يت�سمن جمموعة من اال�ستثناءات وقد الغيت يف التعديالت اجلديدة".
ولفت البعيجي اىل ان "اهمية اقرار قانون امل�سائلة العدالة ، لكونه �سمن ال�رسوط 
قبة  حتت  مازال  "القانون  ان  البعيجي  واو�سح  احلكومة".  فيها  �سكلت  التي 
�رسيحة  الت�سمل  كانت  التي  املواد  بع�ض  على  عدل  "الرملان  ان  الرملان"،مبينا 
كبرية من العراقيني، والتعديل �سي�سمل اكر �رسيحة ممكنة من ابناء ال�سعب العراقي".
ويعد قانون امل�ساءلة والعدالة من القوانني املختلف عليها من قبل الكتل ال�سيا�سية، 
ال�سابقة  الدورة  عليه من  الت�سويت  ارجاأ  اذي  االمر  اخلالفية،  املواد  بع�ض  نتيجة 

واىل يومنا هذا.

بغداد – خاص                                                            

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

خبراء: تغيير صفقة اجهزة كشف المتفجرات اكبر عملية تزوير قادها مسؤولون في الداخلية

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 السادسة


