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70 طنًا من ال�شاي امللوث 
الهن���ا ،الزمرد ،ث���اث جن���وم ،الكري�ستال  
احل�س���ة  �س���اي  ان���واع  م���ن  ،وبع����ض 
التمويني���ة امل���وزع �سمن البطاق���ة ، املعباأ 
باأكيا����ض نايل���ون ذات ج���ودة عالي���ة..  ال 
ميكن اكت�ساف طريقة  تقليد هذه  املاركات 
العاملية امل�ستوردة  ، ويتم ذلك بعد االتفاق 
مع �ساحب  مطبعة �سينية املن�ساأ ، تقع يف 
منطقة ال�سعدون .وقد بيعت كميات كبرية 
جدا من هذا ال�ساي امللوث ،وغري ال�سالح 
لا�سته���اك الب�س���ري ، واملل���وث ببكترييا 
اثبتت���ه  م���ا  ،وه���ذا  الربازي���ة  القول���ون 
التحاليل املختربية بعد ار�سال مناذج من 
مادة ال�ساي امل�سبوط واملقدر ب� )70( طنًا 

اىل املختربات اخلا�سة بالفح�ض!

االدوية املنتهية 
لك���ن لي����ض مادة ال�س���اي هي فق���ط امللوثة 
، امن���ا هن���اك   ان���واع و اع���داد كبرية من 
،منتهي���ة  الفا�س���دة  والعقاق���ري  االدوي���ة 
ال�ساحي���ة والت���ي تق���در بح���وايل )17( 
طن���ًا من خمتل���ف االن���واع واملنا�سئ ومن 
�سمنها ادوي���ة اطف���ال ، مت م�سادرتها من 
دار �سكني���ة اي�س���ا تق���ع يف منطق���ة �سارع 
فل�سط���ن بالقرب من الن���ادي الرتكماين ، 
بع���د ان تبن ان م���ن ميلك ه���ذه الدار هو 
�ساح���ب مذخ���ر لادوي���ة يق���ع اي�س���ا يف 

�سارع فل�سطن !

اجلرمية االقت�شادية 
يق���ول العميد و�ساح ن�س���رت جمال مدير 
مديري���ة مكافح���ة  اجلرمي���ة االقت�سادي���ة  
ل)امل���دى (: ان اجلرمي���ة بعد ع���ام 2003 
ا�سبحت اعن���ف  ويخطط لها م�سبقا،ومن 
ق���ام بتلك العملي���ات امل�سلحة واملنظمة هم 
من املجرمن  الذين مت اطاق �سراحهم من 
قبل النظام ال�سابق ،وهذا االمر مت اثباته 
بع���د الق���اء القب����ض على اكرب ع���دد منهم ، 
من قبل الق���وات االأمنية العراقية املختلفة 
،مم���ا �ساعد على ك�س���ف اخلايا االرهابية 
التي كانت تروم تدمري االقت�ساد الوطني 
العراقي ،االمر الذي تطلب ت�سكيل مديرية 
مكافح���ة اجلرمية االقت�سادية وهي تابعة 
اىل وزارة الداخلي���ة يف نهاية عام 2005 
،بداأت عملها بعد ان حققت تعاما ملمو�سا 
وتعاونا مبا�سرا من قبل املواطن  العراقي 
،والوزارات واملوؤ�س�سات احلكومية ، وقد 
�ساعد ه���ذا النوع  من التن�سيق على  القاء 
القب�ض على عدد م���ن التجار امل�ستوردين 
لا�سته���اك  ال�ساحل���ة  غ���ري  للب�سائ���ع 
�سم���ان  خطاب���ات  اكت�س���اف  و  الب�س���ري 
م���زورة مت مبوجبه���ا عق���د ع���دة عقود مع 
ع���دد من الوزارات ومنه���ا وزارة التجارة 
، وزارة ال�سح���ة ، وزارة النف���ط ، البن���ك 

املركزي العراقي ....... الخ 

خطابات �شمان مزورة 
وردت  معلوم���ات  اىل مديري���ة مكافح���ة 
قي���ام  مفاده���ا   ، االقت�سادي���ة  اجلرمي���ة 
ا�سحاب  �سرك���ة )اأ،ف( للنقل العام ، وهم 
كل م���ن )ا.ف.ف( و)ج، ع . ج( و)و.ج.ع( 
ب�سرقة مفردات البطاقة التموينية التابعة 
ل���وزارة التجارة )ال�سرك���ة العامة لتجارة 
امل���واد الغذائي���ة (وبالتواط���وؤ م���ع بع�ض  
والنق���ل  التج���ارة  وزارة  يف  املوظف���ن  
ال���ربي ،و�سركة الظال ،م���ن خال القيام 
باأخ���ذ مناق�س���ات نقل امل���واد الغذائية من 
مين���اء اأم ق�سر جنوب الع���راق وتوزيعها 
عل���ى  كافة املحافظات ،وق���د قدمت اوراق 
ر�سمي���ة موؤ�س���ر عليه���ا تاأيي���د الت�سل���م من 
خم���ازن ال�سركة العام���ة للم���واد الغذائية 
با�ستخدام اختام مزورة ،وعندما اجرينا 
حتقيقاتن���ا اثبتنا ان احلم���والت املوؤ�سرة 
يف امل�ستندات مل تدخل اىل خمازن ال�سركة 
،وج���راء ذل���ك ف���ان املبل���غ املرتت���ب بذم���ة 
ال�سرك���ة هو ملي���ار وثمامنائ���ة و�سبعون 
وخم�سمائة وخم�سون ال���ف دينار عراقي 

عن قيمة احلموالت املفقودة .

�شرقة 92 �شهريج نفط فقط!
وا�س���اف و�س���اح ان املديري���ة ا�ستطاعت 
ك�س���ف الع�ساب���ة الت���ي قام���ت ب�سرقة 92 
�سهريج���ا م���ن امل�ستق���ات النفطي���ة )الكاز 
، البانزي���ن ، النف���ط االبي����ض ( مبوج���ب 
العقد املربم بتاري���خ 29\اب \2006 بن 
ال�سركة العام���ة لتوزيع املنتجات النفطية 
و�سرك���ة ب���در اجلن���وب متمثل���ة مبديرها 
املنتوج���ات  لنق���ل  ب.م.ع(  املفو����ض) 
اىل  الب�س���رة  حمافظ���ة  م���ن  النفطي���ة 
حمافظت���ي بغ���داد واملثن���ى  ، وبعد مرور 

التحمي���ل مل ي�س���ل اي  م���ن  �سه���ر  ف���رتة 
�سهري���ج اىل م�ستودع���ات احلكومة التي 
من املفرت�ض ان ت�س���ل اليها  ،عندها متت 
مفاحتة الدوائر الر�سمي���ة )مديرية مرور 
الت�سجي���ل  ودائ���رة   ، الب�س���رة  حمافظ���ة 
العق���اري( ، لبيان �سحة الكت���ب الر�سمية 
، الت���ي قدمه���ا املدير املفو����ض ل�سركة بدر 
اجلنوب لل�سركة العامة لتوزيع املنتجات 
الوثائ���ق  جمي���ع  ب���ان  ،ليتب���ن  النفطي���ة 
والكتب وامل�ستم�سكات مزورة .  وبتاريخ 
عل���ى  القب����ض  الق���اء  اذار 2009 مت    23
موظفي ال�سركة العام���ة لتوزيع املنتجات 
النفطي���ة الذي���ن �سهلوا، مهم���ة �سركة بدر 
اجلن���وب  بالتعاق���د والتحميل م���ع علمهم 

بعدم قانونية اأوراق ال�سركة !

العالمات التجارية املزورة 
عذب���ة ،�س���ايف ،رو�ست���ن ،هن���ا ، ف���رات 
م�سامعن���ا  ع���ن  غريب���ة  اأ�سم���اء  ،لي�س���ت 
الرتباطه���ا  املبا�سر بحي���اة املواطن ،فاملاء 
روح احلي���اة فه���ذه ا�سم���اء قن���اين مي���اه 
معدني���ة يفرت����ض ان تكون نقي���ة ومعقمة 
،لكن العك����ض يحدث..فق���د اكت�سف معمل 
يف منطق���ة امل�ست���ل يق���وم بتعبئ���ة مي���اه 
ال�س���رب يف عب���وات با�ستيكي���ة بطريق���ة 
غ���ري �سحي���ة م�ستخدما عام���ات جتارية 
معروف���ة يف اال�س���واق املحلي���ة علم���ا بان 
املعم���ل غري جماز! واملاء امل�ستخدم اأثبتت 
التحاليل املختربية انه غري �سحي  ومتت 
تعبئته م���ن قبل عمال املعمل بطرق يدوية 
وم���ن كان يقوم بذلك العم���ل امراأة وابنها 
وعدد من االأ�سخا�ض ال يهمهم غري حتقيق 
ماآرب �سخ�سية ومنافع مادية على ح�ساب  

�سحة املواطن .
وعلق العمي���د و�ساح عل���ى جرائم تزوير 
ان جرائ���م   : قائ���ا  التجاري���ة  العام���ات 
الغ����ض ال�سناعي لها تاث���ريات �سلبية على 
االقت�س���اد العراقي وم�سريت���ه التنموية ،  
فمث���ا وردت معلومات توؤك���د باأن  مطبعة 
)ث( يف منطق���ة ال�سع���دون تق���وم بطب���ع 
وتقلي���د العام���ات التجاري���ة ،  ف�سا عن 
عام���ات االك�سباي���ر املثبتة عل���ى االدوية 
واملواد الغذائية ومن يق���وم بتلك العملية 
�سخ����ض يدعى )اب���و ....( يعم���ل مروجا 
لتل���ك العامات التجاري���ة، وتقوم املطبعة  
بطبع  )الليبات( اليهام املواطن بان هذه 
امل���واد �سليم���ة وغري منتهي���ة ال�ساحية . 
ولي�ض االمر مقت�سرا على ذلك امنا وجدت 
عام���ات جتارية مقلدة الجه���زة كهربائية 
ن���وع )كرف���ت(، وكان التع���اون اال�سا�سي 
مع  املدع���و ) و.خ .امللقب ابو.....( حيث 
الكهربائي���ة ذات  يق���وم بجل���ب االجه���زة 
النوعية الرديئة ، ويقوم املدعو)ابو ....( 
بتغيري العام���ات التجارية لت�سهيل البيع 
وربح مبالغ مالية كبرية ، ف�سا عن �سبط 
كمي���ات كب���رية م���ن العام���ات التجاري���ة 
الداخل���ة ب�س���ورة غري �سرعي���ة من بع�ض 

دول اجلوار!

الن�شب بالعملة املزيفة 
جرمي���ة االحتيال لي�ست جديدة وامنا هي 
جرمي���ة متجددة ح�سب الظ���روف املكانية 
والزماني���ة بحي���ث تفر����ض نف�سه���ا عل���ى 
املجتمع بن احل���ن واالخر ، وعلى �سوء 
ذل���ك يبتك���ر الن�سابون اأ�سالي���ب اجرامية 
جدي���دة تتما�س���ى واملرحل���ة ،اذن فهي يف 
تط���ور م�ستمر ،ومثال ذل���ك �سخ�ض يدعى 
)م( �ساح���ب حمل لبيع االلب�سة يف منطقة 
زيون���ة، يق���وم بالن�س���ب عل���ى املواطنن 
�ساح���ب  يق���وم  حي���ث  مقنع���ة،  بطريق���ة 
املحل بعر�ض زبائن خليجين ي�ستبدلون 
وي�سرتون العمات والذهب مببالغ كبرية 
ج���دا وبا�سع���اف  ا�سعار ال�س���وق الغراء 
املواطنن وخ�سو�س���ا الن�ساء. واحلقيقة 
ه���ي ان العم���ات الت���ي يقدمونه���ا بدي���ا 
للذه���ب وال���دوالر ه���ي  عم���ات اجنبي���ة 

مثل )العمل���ة البول�سكية،اللرية اللبنانية( 
وهي عمات مزيف���ة ي�سعب اكت�سافها يف 
البداي���ة ملحدودي���ة تداوله���ا يف ال�س���وق 
االقت�سادي���ة العراقية، ومن ي�ساعده بذلك 
ا�سخا�ض ينت�س���رون يف مناطق )ال�سعب، 
ح���ي اور،جميلة )وه���م ي�ستغلون �سذاجة 
البع����ض م���ن املواطن���ن ،الذي���ن يرومون 

)الربح( ال�سريع..

والعملة العراقية اي�شا!
وفيم���ا يخ����ض التعام���ل بالعمل���ة املزيف���ة  
قال العمي���د و�ساح: ان ه���دف الع�سابات 
االجرامية، هو تدم���ري االقت�ساد العراقي  
وتدمري اجنازاته عل���ى كافة اال�سعدة من 
خال تزيي���ف العملة العراقي���ة، والف�سال 
ه���ذه املخطط���ات االجرامي���ة يج���ب عل���ى 
الدول���ة واملواطن التع���اون للت�سدي لهذه 
كل  ع���ن  التبلي���غ  خ���ال  م���ن  الع�ساب���ات 
عمل���ة م�سكوك يف انها مزيف���ة او االنتباه 
اىل ممي���زات العمل���ة العراقي���ة عن طريق 
العام���ات التي توؤك���د انها حقيقي���ة . بعد  
�سق���وط النظ���ام حقيق���ة وكما ه���و معلوم 

للجميع �سرقت مطابع النقود ومن �سرقها 
ه���م انف�سهم م���ن كان يعمل عليه���ا �سابقا ، 
وهذا ما مت اثبات���ه  من خال القب�ض على 
الكث���ري من املزوري���ن للعمل���ة ، وحاليا مت 
القب����ض على ا�سخا�ض يقوم���ون بتزييف 
العمل���ة فئ���ة الع�س���رة االف ، او اخلم�س���ة 
القب����ض عل���ى �سبك���ة  االف دين���ار ( ومت 
يتزعمه���ا املتهم ) ث.ع.ع(  تق���وم بتزوير 
العملة العراقية فئ���ة _10،5 االف دينار 
، بوا�سطة اجه���زة الكرتونية فنية حديثة 
مت ن�سبها داخل اإحدى الدور ال�سكنية يف 
منطق���ة ال�سرافي���ة ، وم���ن يق���وم برتويج 
 ).........( تدع���ى  ام���راأة  العمل���ة  وبي���ع 
تبيع كل مليون دينار عراقي مزيف مقابل 

مائتي الف دينار حقيقي.

غ�شيل االموال 
وبخ�سو�ض انت�سار ظاهرة جديدة ت�سمى 
جرمية غ�سيل االموال ،فهي ظاهرة توظف 
االموال يف م�ساريع غري �سرعية  لتحقيق 
ارب���اح معين���ة، م���ن اج���ل ا�سف���اء ال�سفة 
القانونية على تلك االأموال ،وما حدث يف 

عام���ي 2003 ، 2004 هو �سرقة امل�سارف 
العراقي���ة ، ومن ث���م قيام ه���وؤالء ال�سراق 
ب�سراء كميات كبرية من ال�سيارات خمتلفة 
االن���واع واملنا�س���ىء وب���اي مبال���غ مالية 
كان���ت، الن الغاي���ة م���ن ذلك ه���ي ان تكون 
اجابتهم عندما ي�ساألون؟ من اين لكم هذا؟  
اإنهم جتار وي�ست���وردون ال�سيارات . ومل 
يقت�س���ر االم���ر  على ال�سي���ارات امنا �سمل 
وبا�سع���ار  والعق���ارات  االرا�س���ي  �س���راء 
خيالية، ف�سا ع���ن ا�سترياد الب�سائع غري 
املطابقة للموا�سفات وال�سروط القيا�سية  
املتعارف عليها ، والكثري الكثري من انواع 
املتاجرة املبطن���ة الخفاء �سرقاتهم الموال 

ال�سعب .
وفيم���ا يخ�ض ه���ذا املو�سوع اأك���د  العميد 
و�ساح : ان التن�سيق والتعاون مع دوائر 
البن���ك املرك���زي ) وح���دة غ�سي���ل االموال 
( �ساع���د عل���ى الك�س���ف ع���ن تل���ك االموال 
امل�سروقة بعد التن�سيق مع عدد من اجلهات 
االمنية من اجل القاء القب�ض على ال�سراق 
، ف�سا عن قيام البع�ض من املتهمن بف�ساد 
اداري ومايل ب�سراء ب�سائع وادخالها اىل 
الع���راق بط���رق قانوني���ة وعندم���ا ي�س���األ 
ع���ن م�س���ادر امواله؟ يجيب ب���ان اأخاه او 
اقارب���ه يف دولة اخرى ير�س���ل له االموال 
ان  ه���و  امله���م   ! الع���راق  يف  لت�سغيله���ا 
املجرمن يعطون غط���اء قانونيا الموالهم 
امل�سروقة ب���اي طريقة كانت وهذه جرمية 
جدي���دة مل تك���ن موج���ودة �سابقا وحتتاج 
اىل التن�سي���ق والتع���اون بن ع���دة جهات 
م���ن اج���ل الوق���وف والك�سف عنه���ا  ،وما 
نق�سده بعدة جهات ،املعلومات التي يديل 
به���ا املواط���ن ، واملعلوم���ات امل�ستح�سل���ة 
م���ن قبل اجله���ات االمنية ،ف�س���ا عن دور 
دوائ���ر البنك املرك���زي يف الك�سف عن تلك 
االموال الن االمر يحتاج اىل خربات فنية 
عالية يف الك�سف عنه���ا وخرباء ح�سابات 

وتدقيق . 

 ) من��رود  االثار)كن��ز  �شرق��ة 

منوذجا 
يف نهاية ع���ام 2008 عر�ض احد املزادات 
العاملية املخت�سة ببيع املقتب�سات النفي�سة 
واالث���ار يف الوالي���ات املتح���دة االمريكية 
م���ن  زوج���ن  نيوي���ورك،  مدين���ة  ،يف 
االق���راط الذهبي���ة اال�سوري���ة الت���ي تعود 
اىل كن���ز من���رود العراق���ي والت���ي �سرقت 
من العراق عام 1991 بعد احداث اخلليج 
يف  العراقي���ة  ال�سف���ارة  م���ن  وبتدخ���ل   ،
الوالي���ات املتح���دة االمريكي���ة ، مت ايقاف 
بيع االقراط االثري���ة  واملطالبة القانونية 
الع���راق  اىل  با�سرتجاعه���ا  والق�سائي���ة 
،ومل يتوق���ف االمر  عند  ذل���ك ،امنا �سعت 
بع����ض املوؤ�س�سات وال�س���ركات التي تعنى 
بال�سياح���ة واالث���ار لعر����ض كن���ز من���رود 
الذي اكت�سف عام 1988 ،1990 يف مقابر 
ملكي���ة قدمي���ة ا�سف���ل ق�سر ا�س���ور ويعود 
تاريخه اىل القرن 19 قبل املياد ،وتتكون 
هذه االثار من عدد من االقراط واخلوامت 
وال�سا�سل واالطب���اق والقوارير الذهبية 
املر�سعة باالحجار واملجوهرات و�سبائك 
الذه���ب وتيجان ذهبية  التقدر بثمن ملا لها 
من قيمة مادية وح�سارية ، ومت االحتفاظ 
به���ذا الكن���ز يف خزائ���ن البن���ك املرك���زي 
ق���د  تك���ون  ان  يخ�س���ى  وكان   ، العراق���ي 
�ساعت عندما �سلب الناهبون اثار العراق 
بعد ا�سق���اط النظام .وكانت تلك ال�سركات 
ت���روم التعاق���د م���ع وزارة الثقاف���ة وفعا 
مت التعاق���د مع �سركة جمموع���ة املعار�ض 
كن���ز  الدمناركي���ة عل���ى اخ���راج  املتح���دة 
النمرود العراقي لغر�ض عر�سه يف بع�ض 
الدول االوربية ،ملدة خم�ض �سنوات مقابل 
ايراد 10% من ايرادات املعار�ض يقدم اىل 

احلكومة العراقية .
اجلرمي���ة  مديري���ة  اىل  كت���اب  ورد  لك���ن 
االقت�سادي���ة م���ن وزارة اخلارجية  مرفقًا 
مع���ه كتاب ال�سف���ارة الدمناركية يف بغداد 
،ين����ض عل���ى ان ال�سركة اعاه ق���د اعلنت 
افا�سه���ا وان مديرها غ���ري خمول بدخول 

اي التزامات وعق���ود ويجب ابطال العقد 
الف�سال عملية ال�سرقة.

املخطوط��ات  ذهب��ت  اي��ن 
الثمينة؟ 

املديري���ة  ان   : و�س���اح  العمي���د  يق���ول  
ا�ستطاع���ت بالتع���اون م���ع وزارة الدول���ة 
ل�س���وؤون ال�سياح���ة واالآثار نق���ل �سناديق 
حتت���وي عل���ى خمطوط���ات اأثري���ة تع���ود 
لع�س���ور قدمية وكتب ثمين���ة ، من �سمنها 
م�ساحف �سريف���ة خطت بالذهب اخلال�ض 
،بخ���ط اخللف���اء الرا�سدي���ن ،وبعد احلاح 
مديريتن���ا ب�س���رورة حف���ظ املخطوط���ات 
تل���ك  نق���ل  مت   وحم�س���ن  ام���ن  مب���كان 
املتح���ف  اىل  وامل�ساح���ف  املخطوط���ات 
العراق���ي وح�س���ب اجاب���ة  هيئ���ة االث���ار 

والرتاث فقد مت ت�سلمها كاملة .

من �شرق ا�شفار التوراة؟
واأ�س���اف و�س���اح  :يف ع���ام 2003 وبعد 
متع���ددة اجلن�سي���ات اىل  ق���وات  دخ���ول 
الع���راق وال�سيط���رة عل���ى معظ���م دوائ���ر 
الدولة املهم���ة وب�سمنه���ا الدوائراالمنية 
، ا�ستول���ت هذه القوات عل���ى مبنى جهاز 
املخاب���رات العراقي���ة ال�ساب���ق وتوابع���ه 
وبع���د التفتي����ض ع���روا عل���ى �سنادي���ق 
يف  غاي���ة  عربي���ة  خمطوط���ات  حت���وي 
االهمي���ة ،داخ���ل احدى الغ���رف تعود اىل 
عه���ود موغل���ة يف الق���دم ،وق���د ا�س���ارت 
املعلومات ب���ان املخطوطات قد نقلت على 
اتفاقي���ة  الف���ور اىل وا�سنط���ن مبوج���ب 
م���ع اجلان���ب العراق���ي ،لغر����ض اإدامته���ا 
و�سيانتها واإعادتها اىل العراق. والأهمية 
املو�سوع ومل���ا لهذه املخطوطات من قيمة 
تاريخي���ة فق���د ب���ادرت مديري���ة مكافح���ة 
اجلرمي���ة االقت�سادية اإىل املطالبة باإعادة 
املخطوط���ات اىل الع���راق بع���د �سنت���ن ، 
وكان م���ن املفرو����ض اعادتها ع���ام 2005 
وه���ذا كان �سم���ن اتفاقي���ة ابرم���ت ب���ن 
اجلان���ب العراق���ي واالمريك���ي ، ومت���ت 
مفاحت���ة وزي���ر ال�سياحة واالث���ار وطلب 
القانوني���ة  الرتي���ث باتخ���اذ االج���راءات 
، ومت ت�سكي���ل وف���د رفي���ع امل�ست���وى م���ن 
احلكومة العراقي���ة للتوجه اىل وا�سنطن 
للمطالب���ة بهذه املخطوط���ات والعمل على 
اإعادته���ا اىل الع���راق بو�سفه���ا ممتل���كات 
خا�سة به وال ميكن الت�سرف بها . وهذا ما 
ن�ست عليه جميع االتفاقيات واملعاهدات 
الدولي���ة بحماي���ة ال���دول وممتلكاتها من 
ثروات واثار واعرتف اجلانب االمريكي 
للوفد العراقي  بان املخطوطات موجودة 
يف حوزت���ه ،لك���ن فوجئن���ا ب���ان القانون 
االمريك���ي ين����ض عل���ى ان���ه يف حالة عدم 
املطالب���ة به���ذه املخطوط���ات مل���دة زمنية 
ح���ق  ي�سق���ط  �سن���وات  خم����ض  تتج���اوز 

املطالبة باإعادتها ! 

وزارة ال�شحة ال تفعل �شيئا!
مكافح���ة   مديري���ة  دور  يخ����ض  وفيم���ا 
م���ن  احل���د  يف  االقت�سادي���ة   اجلرمي���ة 
انت�س���ار امل���واد منتهي���ة ال�ساحية والتي 
واملح���ال  اال�س���واق  تغ���زو  اال�س���ف  م���ع 
التجاري���ة العراقي���ة وب�سكل كب���ري وامام 
انظ���ار امل�سوؤول���ن يف وزارت���ي ال�سح���ة 
والداخلي���ة .او�سح العمي���د و�ساح قائا 
: م���ع اال�س���ف ان وزارة ال�سح���ة عندم���ا 
نق���وم باال�ستف�سار منها ع���ن كيفية دخول 
بع����ض املواد منتهي���ة ال�ساحية ، و�سبب 
عدم ممار�س���ة وحدة الرقاب���ة وال�سيطرة 
النوعي���ة فح����ض االن���واع املختلف���ة م���ن 
تات���ي  امل�ست���وردة  الغذائي���ة  الب�سائ���ع 
االجاب���ة ، ان هذه املهام م���ن �ساحيتها ، 

ويف�سل عدم التدخل يف عملها!
واأك���د  و�ساح: ان ال�سيطرة على ا�سترياد 
تل���ك املواد اخلط���رة والتي ت�س���ر ب�سحة 
املواطن الميك���ن ان تتحق���ق ، اال باإحكام 
ال�سيطرة عل���ى املنافذ احلدودية العراقية 
وان يك���ون عملها حت���ت الرقاب���ة االأمنية  
ال�سارم���ة ، ف�س���ا عن جتهيز تل���ك املنافذ 
باأجه���زة حديث���ة وب���رادرات ،وم���ن يقوم 
التج���ارة  وزارت���ي   م���ن  كل  ه���ي  بذل���ك 
وال�سح���ة بالتن�سيق مع وزارة الداخلية. 
وللعل���م فق���ط ان���ه ميك���ن جتهي���ز املناف���ذ 
احلدودي���ة بكل تل���ك االأجهزة ع���ن طريق 
ا�ستح�سال ن�سبة قليل���ة من وارداتها كان 
تك���ون 10% الأن���ه حقيق���ة واردات املناف���ذ 
احلدودي���ة كب���رية ج���دا وميك���ن اعتم���اد 
وال�سيط���رة  ل�سبطه���ا  الذات���ي  التموي���ل 
على اأنواع واأ�س���كال الب�سائع امل�ستوردة 

وامل�سدرة.

ل�����آث����ار ن�����ي�����وي�����ورك  م�����������زادات  يف  من��������رود  ك����ن����ز  ع�����ن  ال����ب����ح����ث 

اجلرمية   االقت�شادية.. الوجه االآخر لالإرهاب

70 طنا من ال�صاي امللوث و92 �صهريجا بوثائق مزورة 
وخمطوطات �صائعة يف عوا�صم العامل!

مدير مكافحة اجلرمية :بع�ض 
الوزارات ال تريدنا ان نتدخل لك�صف 
الب�صائع املغ�صو�صة ومنتهية ال�ص�حية!

منزل  تبلغ  م�شاحته 300 مرت مربع ، يقع يف و�شط اإحدى مناطق بغداد الراقية ، �شاحبه يعي�س خارج البلد ،اأجّره ملجموعة من االأ�شخا�س قبل �شفره . ويف 
جنح الليل كان االأ�شخا�س الذين ا�شتاأجروا املنزل ينقلون بع�س املعدات واملكائن اإىل داخل الدار وكان الهدف كما عرف فيما بعد هو خلط ن�شارة خ�شب خا�شة 

مع بع�س انواع ال�شاي رخي�س الثمن وت�شاف اىل اخللطة فيما بعد ا�شباغ �شناعية توهم امل�شتهلك يف النهاية باأنه ي�شرتي �شايا حقيقيا ليتمتع مبذاقه يف 
ع�شريات العائلة ، وهو تقليد عراقي م�شهور وقدمي.

ق�شة واحدة من ق�ش�س الح�شر لها تبني ا�شكال الغ�س ال�شناعي الذي يجري متريره على املواطن الذي يدفع دون ان يعرف نوعية املادة التي ي�شرتيها وال 
ا�شاليب الغ�س فيها وال مقدار تاأثريها على �شحته.

بغداد/اينا�س طارق


