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

ال�ضفقة.
ال�ضعب  لها  تعر�ص  التي  االكببر  اخلدعة  ولعل   
بل  والق�ضائية,  ال�ضيا�ضية  مفا�ضله  بكل  العراقي 
وحتى االعالمية ول�ضنوات طويلة ان ق�ضية اجهزة 
ك�ضف املتفجرات التي اثريت ال�ضجة ب�ضاأنها طوال 
 )ADE-650( اجهزة  فقط  تخ�ص  الفرتة  تلك 
التي اطاحت  لب)60( جهازا ولي�ص الآالف االجهزة 
مواطنني  مببن  االبببريبباء  اآالف  ببببارواح  �ضفقتها 

ومنت�ضبني لالجهزة االمنية العراقية.
النا�رصي  علي  العراقي  القانوين  اخلبري  ويك�ضف   
بف�ضيحة  املببتببورطببني  املبب�ببضببوؤولببني  اأ�ببضببمبباء  عببن 
اإي  )اآى دي  الفا�ضلة نوع  اأجهزة ك�ضف املتفجرات 
يف  داخلية  وزارة  ا�ضتوردتها  التي   )650/651
احلكومة ال�ضابقة مبوجب العقد املرقم )2/2007( 

وبقية العقود االخرى هم:
1: نوري املالكي/ حزب الدعوة/ رئي�ص الوزراء/ 
ووزيببر  امل�ضلحة  للقوات  الببعببام  القائد  ب�ضفته 

الداخلية بالوكالة يف حكومته.
مدير  الببدعببوة/  حببزب  اهلل/  عبد  جنببم  طببارق   :2  
ما  وزارة/  وكيل  وبدرجة  �ضابقا  اخلا�ص  املكتب 
زال ميار�ص عمله بني بغداد ولندن يف الظل بعقد 
ال�ضفقات واملناق�ضات وكانت له عمولة من امتام 

عقد هذه ال�ضفقة مو�ضوع البحث.
مدير  اجلببابببري/  طاهر  لعيبي  جهاد  الببلببواء   :3  
املتفجرات  مكافحة  )جهاز  ب�ضعبة  ي�ضمى  ما  عام 
الرئي�ضيني  امل�ضوؤولني  واأحد  الداخلية(  وزارة  يف 

املتهمني بالق�ضية.
 4: احلاج ح�ضني احمد هادي ح�ضني املالكي/ اأبو 
رحاب �ضهر )املالكي( وب�ضفته من �ضاعد على عقد 

هذه ال�ضفقة.

الوكيل  الببدعببوة/  حببزب  االأ�بببضبببدي/  عببدنببان   :5  
الوظيفية  ب�ضفته  تدخل  الداخلية/  لوزارة  االأقدم 

وال�ضخ�ضية.
بب  ي�ضمى  ما  مدير  االعرجي  فبباروق  الفريق    :6  
من  كلف  امل�ضلحة(  للقوات  العام  القائد  )مكتب 
قبل املالكي �ضخ�ضياآ مع وفد خا�ص للذهاب اإىل 
ال�رصكة  نف�ص  مع  جمدداآ  للتعاقد  لندن  العا�ضمة 
بف�ضل  علمه  ومع  للجهاز  امل�ضنعة  الريطانية 
من  ا�ضتريادها  مت  التي  ال�ضابقة  االأجهزة  عمل 

قبل.
العقود  مدير  جببواد/  اأحمد  جببواد  العميد   :8  
بببوزارة  والببعببطبباءات  التحليل  جلنة  ورئي�ص 

الداخلية.
العامة  للتجارة  البادية  واحببة  �رصكة   :9  
الدبا�ص  جمموعة  �رصكات  احدى  املحدودة 
العاملية/ امل�ضتوردة للجهاز حل�ضاب وزارة 
الو�ضيطة  ال�رصكة  كانت  وهببي  الداخلية 
تي  )اأي  الريطانية  امل�ضنعة  لل�رصكة 
املرقمة  املناق�ضة  ح�ضب  �ببضببي(  اأ�بببص 

.)130/2006(
جببواد  ال�ضابق  الببداخببلببيببة  وزيبببر   :10
البوالين ا�ضتخدم �ضالحيته كوزير وفق 
الإيقاف  الد�ضتور  136 )ب( من  املادة 
التحقيق مع امل�ضوؤولني يف العقد االول 

وعدم احالتهم للق�ضاء.
اخلزعلي:  عبا�ص  املهند�ص  يقول  ناحيته  مببن   
املعروفة  بانواعها  املتفجرات  تقنية ك�ضف  تعتمد 
املنبعث  الببدقببيببق  الببغبببببار  تكثيف  عملية  عببلببى 
جزيئاتها  وحتليل  املتفجرة  ببباملببادة  واملحيط 
الرتكيبة  ملعرفة  الكرتوكيماوية  منظومة  بوا�ضطة 
املتفجر  نوع  حتديد  ثم  ومن  للجزيئة  الكيمياوية 
التي  املتفجرة  املببواد  من  قائمة  على  اعتمادا 
اجهزة  للتعرف عليها, فهناك  متت برجمة اجلهاز 
وال�ضائلة  ال�ضلبة  املتفجرات  ك�ضف  ت�ضتطيع 
وهناك اجهزة ت�ضطيع ك�ضف املخدرات ا�ضافة اىل 

املتفجرات.

 
ويببببب�بببببضبببببري 

انببواع  عببدة  تببوجببد  انببه  اىل  املهند�ص 
يف  ت�ضتخدم  خمترية  منها  االجببهببزة  هببذه  مببن 
حيث  االرهاب  مكافحة  ويف  اجلنائية  التحقيقات 
الغبار  دقائق  عن  الك�ضف  االجهزة  هذه  بامكان 
مدد  بعد  حتى  الفاعل  يد  على  العالقة  املتفجر 
طويلة ت�ضل اىل ايام او ا�ضابيع اعتمادا على كثافة 

ا�ضتخدام الفاعل للمتفجر واملدة التي عمل بها.
هو  اجلهاز  ت�ضنع  التي  ال�رصكة  ا�ضم  ان  وي�ضيف   
امريكية  �رصكة  وهي  انرتن�ضنال  �ضيفتي  هومالند 
اىل  ت�ضل  ق�ضائية  ودعاوى  كثرية  �ضبهات  عليها 

ا�ضتبدال  مت  وقببد  البببدوالرات  من  املاليني  مئات 
وا�ضتبدال  مرات  عدة  ال�رصكة  ا�ضم 
وكذلك  ف�ضيحة  كل  بعد  مدرائها 
مرة  كل  يف  و�ضكله  اجلهاز  ا�ضم 
من  للتهرب  لف�ضيحة  يتعر�ص 
حلد  والتي  الق�ضائية  املالحقات 
االن مل تتمكن جهة من ك�ضب ق�ضية 
الببدفبباع  وزارة  حتى  ال�رصكة  �ضد 
من  لها  ال�رصكة  الن  وذلك  االمريكية 
القانونيني  وامل�ضت�ضارين  املحامني 
املبباهببريببن الببذيببن لببهببم الببقببدرة على 
وجتنيبها  حلظة  اخر  يف  ال�رصكة  انقاذ 
اىل  بها  تبببوؤدي  قببد  قا�ضمة  غببرامببات 

االفال�ص.
نف�ص  ت�ضنع  بلغارية  �ببرصكببة  وهببنبباك   
اجلهاز وال يعلم من يقف وراء ال�رصكة هل 
هي نف�ص ال�رصكة االمريكية ا�ض�ضتها با�ضم 
ق�ضائية  دعاوى  لتجاوز  بلغاريا  يف  اآخر 

�ضدها؟ 
 ويرى اخلبري املهند�ص ان ما تقدمه ال�رصكة 
اىل  م�ضحك  وهببو  اجلببهبباز  لعمل  �ببرصح  مببن 
عالمات  ع�رصات  عليه  واجلببهبباز  البكاء  حد 

اال�ضتفهام منها:
اي  للطاقة  م�ضدر  ببباي  يعمل  ال  اجلهاز   .1
كهرباء  م�ضدر  او  بطارية  اىل  يحتاج  ال  انببه 

لت�ضغيله؟؟
او  الكرتونيات  اية  على  يحتوي  ال  اجلهاز   .2
حمرك  او  كيمياوية  فلرتات  او  كهربائية  دوائببر 
مركبتني  عتلتني  عن  عبارة  هو  بل  �ضيء  اي  او 
كبرية  ب�ضهولة  البببدوران  مببن  متكنهما  بطريقة 
فيكفي ان يقوم ال�رصطي بتدوير يده مبقدار درجة 
باال�ضتدارة  اجلهاز  ليقوم  درجة   360 من  واحدة 

يف ذلك االجتاه.
3. ال�رصكة تقوم بتدريب اال�ضخا�ص على ا�ضتخدام 
اجلهاز علما انها تدعي انه �ضهل اال�ضتخدام ولي�ص 

فيه ال زر ت�ضغيل وال اطفاء وال اي تقنية.

ح�ص  له  يكون  ان  ال�رصطي  من  تطلب  ال�رصكة   .4
اىل  املتفجرات  انببواع  يف  وخرة  جدا  عايل  امني 
لدى  الالوعي  ايببعببازات  على  تعتمد  وهببي  ما  حد 
ال�رصطي الذي لديه هذا احل�ص االمني فعندما ي�ضك 
ال�رصطي ب�ضيارة ما او بوجه ال�ضائق فانه بالالوعي 
يقوم بامالة يده حتى لو كان مبقدار �ضئيل ليقوم 
اىل  باال�ضارة  باجلهاز  املرتبط  )االريببل(  الهوائي 

ال�ضيارة وبذلك يقوم بتفتي�ص ال�ضيارة.
 ويوؤكد املهند�ص: اأثبتت التجارب الفعلية بان هذه 
االأجهزة فا�ضلة وغري ذات قيمة ومنفعة يف ك�ضفها 
الأنواع املتفجرات املختلفة واإمنا فقط تك�ضف اأنواع 
معينة من العطور النافذة واملواد الع�ضوية االأخرى 
الب�ضيطة, وامل�ضيبة الكرى بان هذه االأجهزة التي 
حمالت  يف  ت�ضتخدم  اأنببهببا  تبني  ا�ضتريادها  مت 
العربي  اخلليج  بببدول  ال�ضيارات  بغ�ضيل  اخلا�ضة 
اإذا كانت هناك بقايا ل�ضامبو غ�ضيل  وتك�ضف فقط 

ال�ضيارات اأم ال على الهيكل اخلارجي لل�ضيارة.
  واو�ضح لنا احد ال�ضادة امل�ضوؤولني لدى اال�ضتف�ضار 
وتبني  بالذات  العقد  هذا  حقيقة  حول  قبلنا  من 
ال�ضفري  :"اإن  لنا  بقوله  تو�ضيحاته  خالل  من  لنا 
اآرون(  )مايكل  اآنببذاك   بالعراق  ال�ضابق  الريطاين 
اخلارجية  وزارة  من  بدوره  ا�ضتقالته  قدم  والذي 
اعترتها  والتي  اخالقية  لف�ضائح  الريطانية 
ال  االخببالقببيببة  الف�ضيحة  هببذه  بببان  اخلببارجببيببة: 
يقوم  التي  واملهام  املن�ضب  طبيعة  مع  تتنا�ضب 
حينها  يف  تدخل  الديبلوما�ضي.  ال�ضلك  رئي�ص  بها 
حماولة  لغر�ص  الدبلوما�ضية  الوظيفية  ب�ضفته 
طم�ص معامل هذه اجلرمية مقابل تعهدات اأو�ضحها 
مع  خا�ص  اجتماع  يف  قدمه  عر�ص  خببالل  من 
وتقدم  تقوم  �ضوف  االآتي:  مفاده  املالكي(  )نوري 
ال�رصكة الريطانية جتهيزات جديدة الأجهزة ك�ضف 
يف  االآجببل  وبالدفع  الداخلية  لببوزارة  املتفجرات 
مقابل اأن ال تتقدم وزارة الداخلية بدعوى ق�ضائية 
يف املحاكم الريطانية �ضد ال�رصكة وتطالبها برد 
االجهزة  ف�ضل  جراء  لها  تعوي�ضات  ودفع  املبلغ 

امل�ضتعملة!.

المساري: نواب من كتل مختلفة باشروا بجمع تواقيع الستجواب مفوضية االنتخابات

حتذير  العراقية,  اخلارجية  وزارة  و�ضفت   
من  اجلبري,  عادل  ال�ضعودية  اخلارجية  وزير 
حترير  معركة  يف  ال�ضعبي  احل�ضد  م�ضاركة 

مدينة املو�ضل بانه “القيمة له”.
 قال املتحدث الر�ضمي با�ضم اخلارجية احمد 
وزير  ”ت�رصيحات  اأم�ص  له  بيان  يف  جمال, 
فاحل�ضد  لها,  قيمة  ال  ال�ضعودي  اخلارجية 
ال�ضعبي عنوان فخر للعراقيني جميعًا ونرا�ٌص 
وبه  باالرهاب,  املهددة  العامل  �ضعوب  لكل 
ت�ضتمر انت�ضارات العراق حكومًة و�ضعبًا على 

ع�ضابات داع�ص ومن يقف خلفها”.
وا�ضوات  عويل  يهمنا  “لن  جمال  واأ�ضاف   

البطلة  قواتنا  �ضيقت  كلما  عليها  املتباكني 
اخلناق على هذه الع�ضابات القادمة من وراء 
التطّرف  وثقافة  باملال  واملدعومة  احلدود 
والداين,  للقا�ضي  معلومة  باتت  دول  من 
لتعّري  االقنعة  ت�ضقط  ومثل هكذا ت�رصيحات 
والنعرات  الع�ضبية  االحقاد  وجوه  من  املزيد 

الطائفية”.
 وكان وزير اخلارجية ال�ضعودي عادل اجلبري 
م�ضاركة  اأن  الريا�ص  يف  اجلمعة  يوم  �رصح 
حترير  معارك  يف  ال�ضعبي  احل�ضد  قوات 
حد  على  “كارثة”,  اإىل  توؤدي  قد  املو�ضل 

تعبريه.
عقده  �ضحفي  موؤمتر  خالل  اجلبري  ودعا   
احلكومة  اأوغلو,  جاوي�ص  الرتكي  نظريه  مع 

العراقية اإىل ا�ضتخدام اجلي�ص العراقي واأهايل 
القوات  عن  مبعزل  حتريرها  املراد  املناطق 
“املدعومة من اإيران” يف حربها �ضد داع�ص.
العبادي,  حيدر  الوزراء  رئي�ص  انتقد  فيما   
“تعايل االأ�ضوات” مع اقرتاب القوات االمنية 

“ال�ضقاط” ع�ضابات داع�ص االرهابية.
رئي�ص  “عقد  العبادي  ان  ملكتبه  بيان  ذكر   
الع�ضاء  م�ضرتكا  اجتماعا  اليوم  كركوك  يف 
االمنية  والقيادات  كركوك  حمافظة  جمل�ص 
جمل�ص  ورئي�ص  حمافظ  بح�ضور  والع�ضكرية 
مناق�ضة  االجتماع  خالل  وجرى  املحافظة, 
بقية  وحترير  املحافظة  يف  العامة  االو�ضاع 
االرهابية  داع�ص  ع�ضابات  من  املناطق 

وتقدمي اخلدمات للنازحني”.

 وا�ضار العبادي بح�ضب البيان اىل ان “العراق 
املكونات  جميع  تعمل  عندما  اقوى  يكون 
�ضوية مبينا ان بلدنا ابتلي باالرهاب االعمى 
ويقف  االبطال  ب�ضواعد  ارا�ضينا  نحرر  ونحن 

ابناوؤه يدا واحدة جتاه االرهاب”.
مع  تتعاىل  بداأت  التي  “اال�ضوات  وانتقد   
ناأمل  كنا  ونحن  داع�ص  ا�ضقاط  من  اقرتابنا 
انهم  اال  داع�ص  دخول  عند  م�ضاعدتنا  منهم 
خالل  من  يحاولون  واليوم  ال�ضمت  التزموا 
لن  ولكنهم  انت�ضاراتنا  ايقاف  ت�رصيحاتهم 

يتمكنوا من هذا االمر”.
يقف  الدويل  “املجتمع  ان  العبادي  وبني   
معنا, وقادرون على بناء بلدنا وان �ضاء اهلل 

�ضتعود جميع مناطق كركوك قريبا جداً”.
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الخارجية العراقية: تصريح الجبير القيمة له كياني: تركيا تنشئ قاعدة عسكرية 
جديدة في دهوك

وزارة الخارجية لم تتلق شيئا رسميا بشأن 
التمثيل الدبلوماسي السعودي

استغراب نيابي من صمت معصوم تجاه 
االحتالل التركي

 يقود برملانيون داخل جمل�ص النواب, حراكًا وا�ضعًا 
جلمببع تواقيع بهببدف ا�ضببتجواب املفو�ضببية العليا 
لالنتخابببات يف العببراق, متهيببدا الإقالببة جمل�ضببها 
وا�ضببتبدالها, لعببدم حيادهببا وتورطهببا ب�ضببفقات 

ف�ضاد.
 النائببب احمببد امل�ضبباري يف ت�رصيببح �ضببحفي له 
قال, اإن "نوابًا من كتل خمتلفة با�رصوا حملة جمع 
تواقيع ال�ضببتجواب مفو�ضببية االنتخابات", موؤكداً 
اأن "النببواب اتهمببوا املفو�ضببية التببي تاأ�ض�ضببت يف 
عهببد نوري املالكببي باالنحياز لببه يف االنتخابات 

ال�ضابقة, وم�ضاعدته للح�ضول على اأعلى النتائج".
 وا�ضبباف انببه “يوجد اإ�ببرصار مدعوم مببن ع�رصات 
الرملانيني على تغيري املفو�ضببية قبببل بداية عام 
2017 املقرر اأن جتببري فيه االنتخابات املحلية 

ملجال�ص املحافظات”. 
 واأ�ضببار اإىل وجود �ضببغط من نواب كتلببة “ائتالف 
دولببة القانون”, التي يرتاأ�ضببها املالكببي, للحيلولة 

دون اإجناز اإجراءات اال�ضتجواب واالإقالة.
 فيمببا اأكد م�ضببوؤول حكومي عراقي اآخببر اأن “هناك 
الببوزراء حيببدر  اأربعببة ملفببات يف مكتببب رئي�ببص 
العبادي تتعلق بف�ضاد املفو�ضية كانتماء اأع�ضائها 
لالأحببزاب الدينيببة وقبببول بع�ضببهم ر�ضببى ماليببة 
والتالعببب بنتائببج االنتخابات على اأ�ضبب�ص طائفية 

وعرقية وحزبية”. 
 ولفببت اإىل اأن “امللببف ح�ضببا�ص ومببن املوؤكببد عدم 
اإثارته فالتحقيق فيه يعني اإلغاء نتائج االنتخابات 

ال�ضابقة”.

بغداد- متابعة:  دعا م�ضوؤول الهيئة القيادية للجبهة الدميقراطية ال�ضعبية حممد كياين, 
العراقية  االأرا�ضي  العراقية اىل مطالبة تركيا ب�ضحب قواتها من جميع  اأم�ص,احلكومة 
اأن  بع�ضيقة فقط, مبينًا  قواتها من  ب�ضحب  االكتفاء باملطالبة  واإقليم كرد�ضتان وعدم 
تركيا قد اأن�ضاأت قاعدة جديدة لها يف العمادية مبحافظة دهوك قبل اأ�ضبوع . قال يف 
بيان �ضحفي له, ان "هناك 18 قاعدة تركية يف العراق حاليًا, وقد بنى االأتراك قاعدة 
"لي�ص  اأنه  اأ�ضبوع", م�ضريا اىل  التابع ملحافظة دهوك قبل  العمادية  جديدة يف ق�ضاء 
اأجنبية, فهذا االأمر من  اإعطاء االأذن بدخول قوات  اإقليم كرد�ضتان  من �ضالحية �ضلطة 
كرد�ضتان  اإقليم  "حكومة  ان  كياين  واأ�ضاف    ." ح�رصاً  االحتادية  احلكومة  �ضالحية 
تدعي اأنها اأبرمت اتفاقية مع اجلانب الرتكي مدتها 50 �ضنة, وعلى احلكومة العراقية 
وجمل�ص النواب التحقق من هذا االأمر ومطالبة حكومة االإقليم واجلانب الرتكي باإيقاف 
العمل بهذه االتفاقية الأنه وفقًا للد�ضتور العراقي اليحق حلكومة االإقليم اإبرام اتفاقية 
مع اأية دولة, فاالتفاقيات الدولية من ال�ضالحيات احل�رصية لل�ضلطة املركزية ويجب 

اأن ي�ضادق عليها الرملان ".

بغداد- متابعة :  اأعلن ثامر ال�ضبهان ال�ضفري ال�ضعودي ال�ضابق يف بغداد يف �ضفحته على 
موقع التوا�ضل االجتماعي “تويرت” عن ت�ضمية عبد العزيز ال�ضمري, كقائم باالعمال يف 

ال�ضفارة ال�ضعودية يف بغداد.
 قال م�ضدر مطلع يف وزارة اخلارجية العراقية, اأم�ص, اإن الوزارة مل تتلق اي �ضيء ر�ضمي 

حتى االآن يتعلق بخف�ص ال�ضعودية لتمثيلها الدبلوما�ضي ب�ضفارتها بالعراق.
 وقال امل�ضدر يف ت�رصيح له, “ما اأعلن هو على مواقع التوا�ضل االجتماعي, مل ي�ضل 
كقائم  ال�ضمري  العزيز  عبد  ت�ضمية  ب�ضاأن  اخلارجية  وزارة  اىل  ر�ضمي  �ضيء  االن  لغاية 

باالعمال يف ال�ضفارة ال�ضعودية يف بغداد”.
املا�ضي  اآب  من   28 يف  ال�ضعودية  نظريتها  من  طلبت  قد  العراقية  اخلارجية  وكانت   

ا�ضتبدال ال�ضهبان, “لتدخله يف ال�ضوؤون الداخلية العراقية”.

اأم�ص,  نعمة,  عواطف  القانون  دولة  ائتالف  عن  النائبة  اأبدت  متابعة:   بغداد- 
ا�ضتغرابها ب�ضاأن �ضمت رئي�ص اجلمهورية فوؤاد مع�ضوم ب�ضاأن "االحتالل الرتكي", 
فيما ت�ضاءلت ان كان مع�ضوم على قيد احلياة, اأو�ضحت بان �ضمت مع�ضوم ال ميكن 

تف�ضريه �ضوى انه �ضكت عن اخرتاق �ضيادة العراق مقابل عالقاته مع تركيا.
 نعمة يف ت�رصيح لها قالت  اننا "ن�ضتغرب �ضمت رئي�ص اجلمهورية فوؤاد مع�ضوم 

ب�ضاأن االحتالل الرتكي", م�ضيفة "اإننا نت�ضاءل ان كان مع�ضوم على قيد احلياة؟".
 واأو�ضحت النائبة عن ائتالف دولة القانون ان "�ضمت رئي�ص اجلمهورية ال ميكن 
تف�ضريه �ضوى انه �ضكت عن اخرتاق �ضيادة العراق مقابل عالقاته مع تركيا", م�ضرية 
اىل ان "عالقة مع�ضوم بالبارزاين الذي رحب وكان م�ضاهما بدخول القوات الرتكية 

لها دور اي�ضًا ب�ضكوته".

بغداد – خاص                                                            

خفايا وأسرار عن بعض الحلقات المفقودة في جهاز كشف المتفجرات 

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

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 السابعة


