
 2010 �سنة  ف�ساده  الربيطانية  ال�سلطات  تكت�سف 
القاطع  بالدليل  فتحاكمه يف حماكمة تبني خاللها 
اكرث.  احتيال حقرية ال  ان اجلهاز عبارة عن �سفقة 
بال�سجن ع�رشة   2013 �سنة  قرارها  ت�سدر املحكمة 
 )James McCormick( للمحتال  �سنوات 
و�سط  الربيطانية  االرا�سي  على  حت�سل  مل  جلرمية 
�سمت مطبق من امل�سوؤولني وال�سيا�سيني واالأعالميني 
اجلهاز  ملو�سوع  اثارتهم  عدم  والغريب  العراقيني 
وا�ستمرارهم با�ستخدامه حتى االن؟! يف الوقت الذي 
 The New( النيويورك تاميز  ن�رشت فيه �سحيفة 
االأمريكية تقريرها اخلا�ص بزيف   )York times
عمل اجلهاز بتاريخ 3/ت�رشين الثاين/ 2009 كانت 
احلكومة العراقية قد ا�سرتت )1500( جهاز. ات�سلت 
الطريحي  عقيل  بال�سيد  تاميز  النيويوك  �سحيفة 
حول  مبعلوماتها  الداخلية  ب��وازرة  العام  املفت�ص 
االأمريكية  لل�سحيفة  بالقول  اجلهاز وكان قد �رشح 
باجلهاز  العمل  ا�ستمر  باالأمر.  حتقيقاته  �سيبداأ  باأنه 
التفتي�ص  نقاط  جميع  على  وتعميمه  �رشاءه  وزيادة 
االأمنية يف العراق بالرغم من ن�رش خرب اعتقال مدير 
بت�سنيع  اخلا�سة  �رشكته  وهي   )ATSC( �رشكة 
مزيف  جهاز  ب�سناعة  االأحتيال  بتهمة  اجلهاز  هذا 
مت  وق��د  االأرواح  يف  خ�سائر  كلف  الفائدة  وع��دمي 
من  ني�سان/2010  �سهر  يف  االأعتقال  خرب  ن�رش 
ويف  الربيطانية   )BBC( �سي  بي  البي  قناة  على 
وحت��دي��داً  قبلها  الربيطانية.  ال�سحف  م��ن  الكثري 
احلكومة  ا�سدرت  الثاين/2010  كانون  �سهر  يف 
قام  ان  بعد  اجلهاز  ت�سدير  مبنع  ق��راراً  الربيطانية 
بفح�سه خرباء وتبينوا من عدم فعاليته وقد ن�رشت 
 )The independent( االن��دب��ن��دت  �سحيفة 
بنف�ص   .23/1/2010 بتاريخ  اخلرب  الربيطانية 
النيويورك  �سحيفة  تن�رش   23/1/2010 التاريخ 
االأمريكية   )The New York times( تاميز 
املتفجرات  ك�سف  بجهاز  االأحتيال  تهمة  حول  خرب 
للتحقيق معه. يف �سهر  ل�سخ�ص بريطاين واحتجازه 

حزيران/ 2010 قامت ال�رشطة الربيطانية مبداهمة 
�رشكات لها عالقة بت�سنيع اجلهاز وقد قامت �سبكة 
البي بي �سي )BBC( الربيطانية بن�رش اخلرب بتاريخ 
 )BBC( �سي  بي  البي  تلفزيون  يبث   .8/6/2010
لل�سحفيني  دق��ائ��ق  ع�رش  م��ن  ت��ق��ري��راً  ال��ربي��ط��اين 
 )Caroline Hawley & Meirion Jones(
زيف  فيه  يو�سحان   2013 ني�سان/   /23 بتاريخ 
ني�سان  �سهر  يف  الفا�سدة.  و�سفقته  اجلهاز  عمل 
البي  �سبكة  عناوين  تت�سدر   2013 اي��ار/  و�سهر 
 Daily( ميل  الديلي  و�سحيفة  الربيطانية  �سي  بي 
James M c( الربيطانية خرب حماكمة  )Mail

ال�رشكة  ومدير  اجلهاز  فكرة  �ساحب   )Cormick
قرارها  املحكمة  اأ�سدار  وقت  وحتى  له  امل�سنعه 
االأحتيال.  بتهمة  �سنوات  ع�رش  بحب�سه  القا�سي 
الربيطاين   )BBC( �سي  ب��ي  البي  تلفزيون  يبث 
تقريراً من حوايل ثالث دقائق يف ن�رشتها اخلربية 
 )James McCormick( ادانة  خلرب  الرئي�سية 
لكالم  بالن�ص  ونقلهم   2013 اي��ار/   /2 بتاريخ 
القا�سي  و���س��ف  حيث  االدان���ة  ب��ق��رار  القا�سي 
هذه  ان   )Richard Hone( ه��ون  ريت�سارد 
التي  االأح��ت��ي��ال  ق�سايا  اخطر  اح��دى  الق�سية 
وجرح  بقتل  �ساهمت  حيث  حياته  يف  �سهدها 
الغارديان  �سحيفة  تن�رش  العامل.  حول  �سحايا 
بتاريخ  الربيطانية تقريراً   )The guardian(
2014 حتت عنوان )ملاذا ت�ستمر  6/ حزيران/ 
مزيف  متفجرات  ك�سف  جهاز  با�ستخدام  بلدان 
بال�سجن(.  عليه  حمكوم  م��دان  من  ���رشاءه  مت 
ين�رش تلفزيون البي بي �سي بتاريخ 3/ ت�رشين 
جهاز  ق�سة  بعنوان  مو�سوعًا  االأول/2014 
عدم  لالأنتباه  الالفت  املزيف.  االألغام  كا�سف 
اي  وال  الربيطانيني  وال  االأمريكان  ا�ستخدام 
لو�سوح  اجل��ه��از  ه��ذا  اجنبية  اأمنية  �رشكة 
ا�سال.  باجلهاز  ثقتهم  ولعدم  فعاليته  عدم 
االأمريكي وتقنيني يف هذا  اعلن اجلي�ص  فقد 
الفائدة.  عدمي  هو  اجلهاز  اأن  االأخت�سا�ص 
ا�سم  وه��و   )ATSC( �رشكة  مان�رشته  يف 

ال�رشكة امل�سّنعة للجهاز يف ترويجها جلهاز ك�سف 
اأن  اجلهاز  هذا  با�ستطاعة  اأن  املزعوم  املتفجرات 
امل��واد  م��ن  ج��داً  ال�سغرية  الكميات  حتى  يك�سف 
يف  تو�سع  الكرتونية  بطاقة  طريق  عن  املتفجرة 
�سيء  اي  ا�سارة  تلتقط  ان  وبا�ستطاعتها  اجلهاز 
من كمية �سغرية من املتفجرات اىل فيل كبري. هذا 
بهم.  اخلا�ص  للمنتج  الرتويج  يف  ن�رشوه  ما  ن�ص 
�سيدين الفورد )Sidney Alford( وهو احد كبار 
اخلرباء الرائدين مبجال املتفجرات ي�رشح لربنامج 
)NewsNight( الذي يبثه تلفزيون البي بي �سي 
البطاقة  فح�ص  )خالل  بالقول:  الربيطاين   )BBC(
لي�ص  اأنها  تبني  باجلهاز  تثبت  التي 

ال  ع��ن  بالك�سف  االأط����الق  على  ع��الق��ة  اأي���ة  لها 
توجد  وال  رقمي،  معالج  يوجد  ال  كما   .)TNT(
ذاكرة رقمية، وال توجد اأية طريقة خلزن املعلومات. 
ال  بال�ستيكية  عالمة  عن  عبارة  البطاقة  ه��ذه  ان 
البطاقة  اأن  طبعًا  بن�سات(.  ثالثة  اأو  بن�سني  ت�ساوي 
هي  الفورد(  )�سيدين  عنها  يتكلم  التي  االألكرتونية 
�سحيفة  ن�رشت  خاللها!!  من  اجلهاز  يعمل  التي 
 )The Independent( الربيطانية  االندبندنت 
الثاين/2010   23/كانون  بتاريخ  ال�سادر  بعددها 
اللواء  ي�رشح  بالن�ص.  ال��ف��ورد(  )�سيدين  ماقاله 
ريت�سارد جي روي )Richard J Rowe( احد كبار 
اأن  اعتقد  )ال  بالقول:  االأمريكي  اجلي�ص  يف  ال�سباط 
توجد ع�سا �سحرية با�ستطاتها ك�سف املتفجرات، 
�سن�ستخدمها.  فكلنا  موجودة  كانت  اذا 
وقد  تعمل(.  اأنها  ثقة  عندي  توجد  ال 
the i c االأندبندت  �سحيفة  )ن�رشت 
العدد  بنف�ص  ت�رشيحه   )dependent
�سالف الذكر. كل هذا ال�رشيط من االأخبار 
ولكن  املزيف  اجلهاز  هذا  حول  وال�سجة 
االأمنيني  وم�سوؤوليها  العراقية  احلكومة 
وو�سائل  العراقي  والربملان  وم�ست�ساريها 
العمل  وا�ستمر  العراقية جتاهلوها  االأعالم 
باجلهاز حتى وقت كتابة هذه ال�سطور يف 
�سارع  تفجري  فاجعة  وبعد  2016؟!  متوز 

الكرادة الدامي. 
الف�ساد حممي بالقانون

املجر  االم��ري  عبد  ال�سيا�سي  املحلل  يقول  
العادة  بالتحرك  الق�ساء  قيام  اتوقع  ال  انا 
النظر يف هذه الق�سية  الن الف�ساد له روؤو�ص 
معينة  م��واق��ف  يف  ظ��اه��ر  بع�سها  ع��دي��دة 
انه هناك  اي  وبع�سها خمفي وغري معروفني 
اثارة  ان  اعتقد  ولذلك  هوؤالء  تدعم  خفية  قوة 
اجهزة  ع��ن  امل�سوؤولني  حماكمة  او  الق�ساء 
�سمن  كبرية  ا�سماء  ت�سم  املتفجرات  ك�سف 
باأخر  او  ب�سكل  جميعهم  الن  �سيا�سية  كتل 
ينتمون لكتل معينة ومبا انه الف�ساد متوحد يف 

مواجهة الق�ساء و مواجهة العدالة هذا يعني انه من 
الق�سية الن  اعادة نظر يف هذه  ان يح�سل  املمكن  
هناك ارادات كبرية وقوية الت�سمح بذلك اما اذا كان 
يعني  فهذا  الق�سية  يف  التحقيق  ي�رشعلى  الق�ساء 
اننا قد بدئنا مرحلة جديدة وهي مرحلة الدولة التي 

يعتقد باأنها لن تتحقق حتى هذه احلظة.
ا�ستعادتها  العراقية ميكن  "االموال  ان  ويوؤكد املجر 
عندما تتوفر ارادة �سيا�سية واالرادة ال�سيا�سية تنبثق 
االن  متوافر  غري  االم��ر  وه��ذا  قانونية  ارادة  عنها 
الدولة  مفا�سل  جميع  على  داخلي  انق�سام  يف  الننا 
وال�سعب جدا  امل�ستحيل  املختلفة ومن  وموؤ�س�ساتها 
ان  او  الدولة  ام��وال  تعاد  ان  احل��ايل  الوقت  هذا  يف 
اموال  اع��ادة  اجل  من  منتظم  ب�سكل  الدولة  تتحرك 

وحقوق  ال�سعب من الداخل ومن اخلارج.
متورطون  ا�سخا�ص  هناك   " االم��ريان  عبد  وو�سح 
يبدون يف الواجهة وهناك االقوياء الذين يدعمونهم 
من اخللف ولذلك انا اعتقد ان الكثري من املتورطني 
يتم  ك�سفهم  حالة   يف  الن  عليهم  التعتيم  مت  الذين 
الكبرية  الروؤوؤ�ص  ك�سف  يعني  هذا  للق�ساء  احالتهم 
اىل  وي�سري  ال�سخ�سيات.   هذه  به  الت�سمح  امر  وهذا 
ان "الدماء التي �سالت واالموال التي هدرت والوقت 
االمور  هذه  كل  ببناء  العراق  تاخر  يف  �ساع  الذي 
نعك�ست على الو�سع االمني الن كل دولة  اذا مل يكن 
فيها االمن تتوقف فيها كل مفا�سل احلياة واالعمار 
والتنمية يعني كل ا�سكال التطور يف بالد الن انعدام 
االمن يعني خلق فو�سى يف الدولة. وتاأتي ال�سدمة 
لها  دفعت  قد  للجهاز  امل�سّنعة  ال�رشكة  ه��ذه  ان 
املالكي(  )ن��وري  ال�سيد  بزعامة  العراقية  احلكومة 
مبلغ مقداره 85 مليون دوالر ل�رشاء )800 جهاز يف 
وزيادة   .)2009 و)700 جهازالعام   )2008 العام 
اعلنت  الفا�سدة فقد  ال�سفقة  الركو�ص بوحل هذه  يف 
عمليات بغداد امل�سوؤولة عن امللف االأمني بالعا�سمة 
�سهر  يف  اخر  جهاز   100 �رشاء  �سفقة  عن  العراقية 
ت�رشين الثاين/2009 وقد مت تعميم ا�ستخدامها على 
الربيطانية  التقارير  متجاهلني  االأمنية  ال�سيطرات 

واالأمريكية حول هذا اجلهاز املزيف. 

الجبوري يطالب بإيجاد الوسائل الكفيلة إلغاثة نازحي الموصل

اكد رئي�ص جمل�ص الوزراء حيدر العبادي، اأم�ص، ان 
العراقيني على موعد مع مرحلة جديدة بعد حترير 
كامل االرا�سي العراقية هذا العام، م�سريا اىل ان 
اليد.  ملك  بات  امل��دن  كامل  وحترير  االنت�سار 
االإعالميني  من  بعدد  لقائه  خالل  العبادي  ذكر 
واملحللني ال�سيا�سيني وبح�سب بيان، نقله مكتبه 
العراقيني  جميع  ح�سة  "الن�رش  ان   ، االإعالمي 
واخلدمات  اال�ستقرار  اع��ادة  على  نعمل  ونحن 
االنت�سارات  "هذه  ان  مبينا  املحررة"،  للمدن 

تتحقق يف ظل ال�سائقة االقت�سادية".
موعد  على  "العراقيني  ان  العبادي،  وا���س��اف 

االرا�سي  كامل  حترير  بعد  جديدة  مرحلة  مع 
"قبل عامني  العراقية هذا العام"، م�سريا اىل انه 
واليوم  بغداد  م�سارف  على  داع�ص  نقاتل  كنا 
وهزمنا  لتحريرها  املو�سل  م�سارف  على  نحن 
باالنت�سارات  ودعايتها  ارادتها  وك�رشنا  داع�ص 

احلقيقية على االر�ص".
واو�سح العبادي، انه "مت رفع �سعار عام ٢٠١٦ 
المكان  �سعار  ورفعنا  حتقق  وقد  التحرير  عام 
ان  مبينا  يتحقق"،  هو  وها  العراق  يف  لداع�ص 

"االنت�سار وحترير كامل املدن بات ملك اليد".
وا�سار اىل انه"جنحنا يف انهاء داع�ص يف العراق 
اىل  الفتا  اجلي�ص"،  قوات  مع  املواطنني  بتعاون 
حترير  هو  احلكومة  هذه  حققته  اجناز  اهم  ان" 

االرا�سي واملدن العراقية".
للمعركة  اعطت  "احلكومة  ان  العبادي،  واك��د 
منذ  وا�سحة  الروؤية  وكانت  االولوية  داع�ص  �سد 
املو�سل  حترير  من  قريبون  االن  ونحن  البداية 
ح�سن  اىل  املو�سل  و�ستعود  العدو  و�سنفاجئ 
الوطن". وتابع اننا "نخو�ص هذه االيام معارك 
عدة جبهات  على  واحد  ان  ومتعددة يف  فا�سلة 
مو�سحا  املو�سل"،  و  الرمادي  اىل  كركوك  من 
ي�ستنجدون  املغت�سبة  امل��ن��اط��ق  "ابناء  ان 
بني  التعاون  يف  تطور  وهذا  العراقية  بالقوات 
العبادي  ودع��ا  االمنية".  واالجهزة  املواطنني 
تنتهك  العراق حني  "تقف مع  ان  ال�سقيقة  الدول 
�سيادته الوطنية"، منوها اىل ان"القوات العراقية 

التي  وه��ي  االر����ص  على  امل��وج��ودة  ه��ي  فقط 
اجنبية  ع�سكرية  قوة  اية  والتوجد  املدن  حترر 
ان  الرتكي  اجلانب  وحتدينا  العراق  ار�ص  على 
يثبت اننا طلبنا ار�سال قوة ع�سكرية". وا�ستطرد 
بالقول انه "وجهنا االجهزة االمنية باخذ املزيد 
مفيدا  املدنيني"،  حماية  يف  واحلذر  احليطة  من 
ان " م�ساركة اي قوة عراقية من اجلي�ص وال�رشطة 
للقوات  العام  القائد  يحدده  ال�سعبي  واحل�سد 
ب�"املوقف  امل�سلحة ومتطلبات املعركة". وا�ساد 
يف  والنا�سطني  ال�سيا�سيني  من  املوحد  الوطني 
مواقع التوا�سل واالعالمني وهو موقف ي�ستحق 
لبث  �ستلجاأ  داع�ص  "ان  من  حم��ذرا  التقدير"، 

ال�سائعات ويجب تفنيدها على الفور".
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العبادي : العراقيون على موعد مع مرحلة جديدة بعد داعش الحلبوسي: حماية السلطة القضائية 
والمحافظة على استقالليتها من عمل البرلمان 

خالفات تمنع تمرير قانون العطل 
الرسمية في البرلمان

قانوني: عودة نواب رئيس الجمهورية 
بيد معصوم حصرًا

دع��ا رئي���ص جمل���ص الن��واب �سليم اجلب��وري ، 
اأم�ص، للحف��اظ على اأرواح املدنيني امل�ساملني 
خ��الل عملي��ات حترير نين��وى، وفيم��ا طالب 
باإيج��اد الو�سائ��ل الكفيلة باإغاث��ة النازحني، 
اأكد اأن العراقيني يعقدون االآمال على اأن يكون 
حتري��ر نين��وى عنوان��ًا لوح��دة الع��راق اأر�سًا 

و�سعبًا.
اجلب��وري يف ت�سوؤيح له قال، اإن��ه "يف الوقت 
ال��ذي نحّيي فيه مقاتلينا االأبطال وهم يدكون 
اأوكار داع���ص االرهاب��ي كم��ا ن�س��د عل��ى ي��د 
القائد الع��ام للقوات امل�سلحة وهو يعلن �ساعة 
الب��دء بتحرير نين��وى الغراء  فاإنن��ا نوؤكد اأن 
العراقيني يعقدون االآمال على اأن يكون حترير 
نين��وى عنوانًا توكيدي��ًا لوحدة الع��راق اأر�سًا 

و�سعبًا".
و�س��دد اجلب��وري عل��ى "اأهمي��ة احلف��اظ على 
اأرواح املدني��ني امل�سامل��ني واإيج��اد الو�سائل 

الكفيلة باإغاثة النازحني".
و دع��ا رئي���ص جه��از مكافح��ة االأره��اب عبد 
ع��دم  اىل  املو�س��ل  اه��ايل   ، االأ�س��دي  الغن��ي 
ب���  اال�ستخب��اري  تعاونه��م  وا�سف��ا  الن��زوح، 

"املبهر".
وكان رئي���ص ال��وزراء حيدر العب��ادي قد اعلن 
، انط��الق عملي��ة حتري��ر املو�س��ل، فيما توعد 
بالق�سا���ص م��ن الع�ساب��ات االرهابي��ة بع��د 
التحرير، داعيا اهايل املدينة للتعاون من اجل 

ح�سم املعركة �رشيعا.

القوى  حتاد  الأ ال�سيا�سية  الهيئة  ع�سو  احللبو�سي  حممد  النائب  عد   : بغداد_متابعة 
العراقية اأن حماية ال�سلطة الق�سائية واملحافظة على اأ�ستقالليتها هي من �سلب عمل 
�ساأن  تقليل من  اأو  ت�سكيك  اأو  "اأي م�سا�ص  اأن  واأ�ساف احللبو�سي   . الربملان واحلكومة 
التي  الدميقراطية  ال�سيا�سية  والعملية  الد�ستور  اأحرتام  عدم  يعني  الق�سائية  ال�سلطة 
اأوالآ  ينطلق  الق�سائية  لل�سلطة  "تقومينا  اأن  النائب احللبو�سي  واأكد  ت�سري على هديه" . 
من اأحرتامنا لقراراتها ونزاهة ق�ساتها وتقديرنا حلجم اجلهود املبذولة للحفاظ على 
حتادية للدولة العراقية  ومنع عودة الديكتاتورية للحكم" .                                        وحدة عمل ال�سلطات االأ
التحرير  التكاتف ونحن نخو�ص معارك  "�رشورة  النائب حممد احللبو�سي على  وذكر 
منية  جهزة االأ وملحمة ال�رشف يف نينوى ، وهو ما يلزم اجلميع عدم اأ�سغال القوات واالأ
ي  حتاد القوى عن "رف�ص اأحتاده الأ يف اأمور جانبية". و�سدد ع�سو الهيئة ال�سيا�سية الأ
طر الدميقراطية للم�سا�ص باأمن واأ�ستقاللية وحيادية ال�سلطة الق�سائية  حماولة خارج االأ
ومقارها ومنت�سبيها" مبينا ان ذلك "ما يفر�ص على القائد العام للقوات امل�سلحة اأتخاذ 
الق�سائية ومقارها  ال�سلطة  اأو جتاوز على  اأي تعدي  ال�رشورية ملنع  جراءات  االأ كافة 

ومنت�سبيها".

بغداد_متابعة: ك�سف النائب عن اللجنة القانونية النيابية �سليم �سوقي، اأم�ص، عن وجود 
خالفات متنع مترير قانون العطل الر�سمية يف الربملان، موؤكدا ان �سم عطلة عيد الغدير 

للقانون ابرز النقاط اخلالفية.
�سوقيفي ت�رشيح له قال اإن "هناك بع�ص اخلالفات يف وجهات النظر ب�ساأن �سم عطلة 
عيد الغدير اىل م�رشوع قانون العطل الر�سمية، ف�سال عن وجود بع�ص االأ�سوات املطالبة 

بعدم �سمه"، مبينا ان "عدد ايام العطل الر�سمية �ستكون نحو 27 يوما يف القانون".
وا�ساف ان "القانون ت�سمن عددا من عطل الأعياد االأقليات خالل اأيام ال�سنة"، م�سريا اإىل 

اأن "القانون �سيعر�ص يف جمل�ص النواب للت�سويت قريبًا".
لل�سنة  االول  الت�رشيعي  الف�سل  من  ال�19  اجلل�سة  خالل  النواب،  جمل�ص  رئا�سة  وقررت 
م�رشوع  على  الت�سويت  تاأجيل   ،2016 ايلول   24 يف  عقدت،  التي  الثالثة  الت�رشيعية 

قانون العطل الر�سمية اإىل اإ�سعار اآخر.

رئي�ص  نواب  عودة  ان  اأم�ص،  حرب،  طارق  القانوين  اخلبري  اأكد  بغداد_متابعة: 
اجلمهورية بيد الرئي�ص فوؤاد مع�سوم ح�رشاً، مبينا ان املحكمة االحتادية اأ�سدرت 

حكمها بحق من�سب نواب الرئي�ص ولي�ص با�سماء اال�سخا�ص.
نواب  مبن�سب  يتعلق  كان  االحتادية  املحكمة  "قرار  ان  قال  له  ت�رشيح  يف  حرب 
رئي�ص اجلمهورية ومل يتحدث عن عودة نواب الرئي�ص الثالثة"، مو�سحا ان "رئي�ص 
اأو  اأو اختيار نائب واحد له  اجلمهورية فوؤاد مع�سوم هو املعني االآن بعودة نوابه 
اإىل  مييل  ال  باأنه  الثالثة  نوابه  عودة  قرار  عن  مع�سوم  "�سكوت  ان  وبني  ثالثة". 
اإرجاع )املالكي، النجيفي، عالوي( واأتوقع ان يختار رئي�ص اجلمهورية خالل االأيام 

القليلة نائب واحد له ولي�ص من نوابه ال�سابقني".

بغداد – خاص                                                            

)الجورنال( تواصل كشف خفايا صفقة كشف المتفجرات الفاشلة

قوة سياسية "مخيفة" توقف التحقيقات والقضاء عاجز عن كشف المتورطين !

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 الثامنة


