قوة أمنية عراقية  -سورية
لوقف التسلل عرب احلدود

بعد  46عاما على قيامها
االحتفاء بها بال تزييف

رئيس مجلس االدارة رئيس التحرير

فخري كرمي

بغداد  /املدى
أسفـرت نتائج زيـارة نائب رئـيس الوزراء
برهم صاحل عن اتفـاق صريح مع سورية
عـلى تـشكيل قـوة أمنـية خـاصة لـوقف
املـتــسللـني ومالحقـتهـم عـرب احلــدود
املشرتكـة بني البلـدين.وقد تـوصل نائب
رئـيس الـوزراء والرئـيس الـسوري بـشار
األسـد إىل االتفاق خالل لـقائهمـا يف دمشق
لبحث قضيـة املتسللني اليت تلقي بظالهلا
على العراق وتضر بأمنه واستقراره.وكان
وزيـر اخلارجية هـوشيار زيبـاري قد دعا
سـوريـة إىل ضـبط حـدودهـا مع العـراق
ملنع املتسلـلني ومساعـدة العراق يف إحالل
األمن ومواجهة اإلرهاب.

العدد ( )154السنة االولى االربعاء ( )14متوز
( )23جمادى االولى 1425
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.
اعتقال  527جمرم ًا والقبض على عصابات للخطف والسرقة والقتل واملخدرات

يف اكبر عملية تنفذها استخبارات الداخلية والشرطة يف منطقة الكفاح

بغداد  /عمر الشاهر
صرح اللـواء حسـني علي كمـال وكيل
وزارة الـداخلية لـشؤون االسـتخبارات
اجلنـائية لـ (املـدى) إنه مت امس االول
االثنـني القاء القبض علـى  527جمرم ًا
يف منقـطة الكـفاح واملنـاطق احمليـطة
بهـا ،وأكـد الــسيـد الــوكيل أن هـذه
الـعمـليــة تعــد أكـرب عمـليــات وزارة
الـداخليــة حيث سـاهـم فيهـــا اكثـر
مـــــن  400عـنـصـــر مـن عـنـــاصـــر
االــداخليــة ومت القــاء القبـض علـى
عـصابـات منظـمة متـارس نشـاطات
خمتلفة كاخلطف والتـسليب والسرقة
والقتل واملخدرات واالرهاب.
واشــار الــسيــد الــوكـيل إىل أن هــذه
العملية متت .باشراف مباشر من قبل
السيد وزير الداخلية وقيادة ميدانية
من قـبل وكيل شـؤون االسـتخبـارات،
وشاركت فيها مفارز وفريق املداهمات
الـتابع لـلداخلـية وقـوات من الـشؤون
الـــداخلـيــة وفــوج محــايــة وزارة
الداخلية.
وقـال السيـد الوكيـل إنه بينمـا كانت
اجهـزة الداخلـية منـهمكة يف عـمليات
الـدهم املـذكـورة آنفـ ًا قـامت مفـرزة

وزير النفط لـ(

تـــأثريهـــا اكرب وافـضل مـن عمـليــة
البتاويني السابقة.
وقال العقيد داود سليمان قائد شرطة
باب الشـيخ انه مت اعتقال العـديد من
اجملرمني بـينهم نسـاء .وقتل أحدهم
لدى حماولته مقاومة الشرطة.
وكـانت (املـدى) قـد الـتقت عـددًا من
رجـال الــداخليـة الــذين شـاركـوا يف
تـنفيـذ هـذه املهمـة ،إذ حتـدث نـقيب
رفـض االفـصــاح عـن امسه أن هــذه
العـمليـة جــاءت يف سيــاق متـواصل
لوزارة الداخـلية من اجل القضاء على
االجرام واجملـرمني وأضـاف أن رجال
الداخلية قامـوا بإخراج اجملرمني من
ال عـن ضـبـط مــواد
اوكــارهـم فــض ً
مـتنوعـة حمظورة حبـوزتهم ،يف حني
قال أحـد رجال الـشرطـة إن عنـاصر
الداخلية تسابقوا من اجل املشاركة يف
هـذه العـمليـة وهـذا إن دل علـى شيء
فـإمنـا يـدل علـى عـزم وهمـة رجـال
الـداخليـة إلعـادة االستقـرار للـوطن
احلبيب.
(املــدى) مـن جهـتهــا حتـيـي رجــال
الـداخلية االفـذاذ وعلى رأسهم الـسيد
وزيـر الداخليـة وتتمنى هلـم التوفيق
يف عملهم من اجل عراق آمن مستقر.

تـابعـة الستخـبارات الـداخليـة واربع
مفـارز من النـجدة بـدهم احـد اوكار
اخلطف يف الـشعلـة حـيث مت حتـريـر
ال عـن إلقــاء
احــد املخـطـــوفني فـض ً
القبض على افراد العصابة املكونة من
ثالثة اشخاص وطفل كان معهم.
واكد الوكيل أن االستخبارات اجلنائية
يف وزارة الـداخليـة تقـوم هـذه االيـام
جبهود استـثنائية للمـساهمة يف حفظ
االمن وهي ختـطط حـاليـ ًا لعـمليـات
واسعة النطاق يف االيام القليلة املقبلة.
هذا وقد زارت املدى االماكن اليت متت
فيها عمليات الدهم املذكورة لتستطلع
ردود افعال املواطنـني على هذا العمل
اجلبـار .وحتـدث احـد اصحـاب احملـال
التجـارية الـذي عرب عن سعـادته هلذا
االجناز الـذي حققـه رجال الـداخلـية
من اجل حفظ امن املـواطنني إذ اشار
املـواطن املـذكور إىل حجـم االذى الذي
سبـبته تلـك العصـابـات للمـواطنني،
وحتـدث سكـان املـنطقـة عن االعمـال
االجرامـية الـيت كانـت تقوم بهـا تلك
العصـابـات وحجم االذى الـكبري الـذي
سـببته هلم وعربوا عن سعـادتهم بهذا
العـمل بينما اكد آخرون ممن حضروا
يف أماكن املداهمات أن هذه العملية كان

):

(

حفـــر  2000بئر نفطية جديدة العــام املقبــــل

بغداد  /كريم جاسم السوداني
أعلن وزيـر النفـط املهنـدس ثـامـر
عبـاس الغـضبـان عـن نيـة الـوزارة
حفـر ( )2000بئـر نفطيـة وتنفـيذ
مد خـطوط ألنـابيب الغـاز مبسـافة
 3000كم (طــول) داخل العـراق إضـافـة
إىل تطوير احلقول النفـطية القائمة
وأن هذه املشارع ستنفذ ضمن خطة
عــــــام .2005
وأكد الغـضبان لـ(املدى) أن الوزارة ال
تتعامل مع الوسطاء بل تبحث األمر
مع املصـدر بـشكل مبـاشـر وتطـرح
املـشــاريع للجـميـع عرب (االنـرتنت)
حملياً وعربياً وعاملياً وتتبع األسلوب
املـسـتخــدم يف كربيــات الـشــركــات
العامليـة يف إحالة املشـاريع وتنفيذها
مع األخذ بـأفضل العروض مبا خيدم
القطـاع النفطي العـراقي ويعزز من
قدراته اإلنـتاجـية ..ولـدينـا حالـياً
( 42مــشــروعــاً) مـن ضـمـنهــا مــد
أنابيب الغاز معروضة لالستثمار.
وبني الوزير أنه ليست هناك وصاية
علـى الـنفط العـراقي من ايـة جهـة

يف (

مفـنــداً اإلدعــاءات الـيت تــشـري إىل
سـيــطــــرة الــتحــــالـف (القــــوات
األمـريكية) علـى تصديـر واستثمار
النفط العراقي.
من جهـة أخـرى أعلن املـديـر العـام
لشـركة تـوزيع املنتـجات الـنفطـية
الدكـتور حـسني علي الفـتال أنه مت
االنتهـاء من التصـاميم إلنشـاء عدد
من حمـطــات تعـبئــة الــوقــود يف
اجلــامعــات واألســواق املــركــزيــة
واملناطق اليت تـشهد كثـافة سكـانية

بالتنـسيق مع أمانـة بغداد لتـحديد
قــطع اراض إلنـــشــــاء احملــطــــات
اجلديدة.
يف حني بـاشـرت الـشـركــة حبملـة
تـوسيع حمـطات الـوقود احلـكومـية
مـن أجل زيـــادة حجـم اسـتـيعــاب
السيارات وذلك بنصب ست مضخات
جديـدة يف حمطـة تعبئـة املثـنى يف
بغــداد وســـوف يتـضـــاعف العــدد
مستقبالً.
مـؤكداً أن املرحـلة األوىل ستشمل (15

حمطـة حكـوميـة) يف بغـداد وقمـنا
بوضع حجـر األساس إلنـشاء حمـطة
حـكومـية لـتعبئـة الوقـود يف جممع
جامـعة بـغداد يف اجلـادرية وعـدها
أنهــا أول حمـطــة حكـــوميــة يـتم
انـشاؤهـا منـذ سنـوات طويلـة ومن
املـؤمـل االنتهــاء منهــا يف غضـون 3
أشهر املقبلـة وسيتم جتهيز األساتذة
والطلبة بالوقود بهدف التخفيف عن
هـذه الـشـرحيـة وتـسـهيل عـمليـة
احلصول على هذه املادة.

) تــستــذكــر ثــورة متــوز

اقـام قسم الـدراسات يف مـؤسسـة املدى
لإلعالم والثقـافة والفنون بالتعاون مع
اهلـيئة العليا لالحتفـال بذكرى ثورة 14
متوز يف بغداد يوم االثنني الفائت حلقة
فكـريـة مبنـاسبـة الـذكــرى السـادسـة
واالربعني لثورة الرابع عشر من متوز.
وقـــد اشـرتك يف الـنـــدوة عـــدد مـن
البـاحثني والـسيـاسيني واالعـالميني
الـــذين حــاولــوا تـقيـيم الـتجــربــة
الـتارخيـية هلـذه الثـورة ودور قائـدها
الـزعيم عبـد الكريـم قاسم واثـرها يف
احلياة السياسية بالعراق.

وقـد ركز الباحثون على الدور التقدمي
للثورة األمر الذي جعلها حمط عداء من
القــوى العــربيــة والــدوليــة الـكربى،
واستـذكـروا املـآثـر الـيت متتـعت بهـا
شخصيـة عبد الكـريم قاسم وحمـتواها
الـوطين الذي كـان يطمح إىل قيـام دولة
حديثة ال تتأثر بارادات القوى العظمى.
وقـد شـدد البـاحثـون علـى ضـرورة أن
تـنهض املـؤسسـات الفكـريـة العـراقيـة
بـدراسة مـوسعة هلـذه الثورة الـيت تعد
احد ابـرز التحوالت يف التـاريخ العراقي
احلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــديـــــــــــــــث.
ـ
ـ

مهامجة اوكار االرهابيني يف كركوك واعتقال ( )17من أنصار االسالم
كركوك/ابراهيم خليل:
اعـلن متحـدث بـاسم القـوات االمـريكيـة يف كـركـوك ان اجلنـود االمـريكـان
ومبسـاعـدة عنـاصـر الشـرطـة العـراقيـة نفـذوا اربع هجمـات علـى اوكـار
االرهـابيني الـذين قـامـوا بـتنفيـذ عمليـات استهـدفت القـوات االمـريكيـة
والشرطة واملدنيني يف مدينة كركوك مؤخرًا .
وقـال الكولـونيل وليـام مايلـز قائـد القوات االمـريكيه يف كـركوك يف مـؤمتر
صحفي عقد يف مطـار كركوك (القاعدة العسكـرية للقوات االمريكية) انه مت
اعتقـال ( )12عنصرًا ارهابيًا قاموا بتنفيـذ عمليات ارهابية يف كركوك كما ان

قـواتنا تـواصل عملهـا يف تدريب الـشرطـة العراقيـة وتسيري دوريـات حلفظ
االمن يف عمـوم احملافظـة.وكشف ان وفـدا من االمم املتحـدة سيزور كـركوك
خالل االيام القادمة لالشراف علـى عمليات التعداد السكـاني وضمان نزاهتها
وحفظ عمـليات االستقـرار واالمن وقال ان الـوفد سيبقـى يف كركـوك حتى
ينجـز مهامه واليت سـتشهد عـمليات اشرتاك املـرحلني الكرد الـذين عادوا اىل
كركوك بعد حتريـر العراق وسيتم االعتماد علـى البطاقة التمـوينية ضمانا
ملساهمـتهم يف التعداد اىل جـانب قيامنـا مبناشـدة املنظمـات العامليـة لتقديم
خـدماتها للـمرحلني يف حني قال حـسيب روز بياني ان عـدد املرحلني الكرد

الـذين عـادوا اىل مـدينـة كـركـوك وهـم من سكـانهـا االصلـيني بلغ ( )14الف
مرحل.وجيب تدخل احلكومة العراقية لضمان عودتهم قبل موعد التعداد يف
تشرين القـادم ..ويف نفس الصدد تظـاهر العشرات من مـوظفي مصايف بيجي
التابعة لوزارة النفط امام مبنى حمافظة كركوك والبالغ عددهم ( )114موظفًا
من املهنـدسني والفنيني واالداريـني وغالبيـتهم من االكراد والـذين مت نقلهم
من شـركة نفط الشمال اىل مـصايف بيجي ابان حكم نظـام صدام ضمن سياسة
التعريـب الفاشيـة وطالبـوا يف تظاهـرات امام مـبنى احملـافظة بـاعادتهم اىل
مدينة كركوك ومحلوا شعارات (ال للرتحيل بعد الرتحيل).

تظاهرة ضد احملامني
العرب وصدام
اهلـنديـة (اف ب) -تظـاهـر عـشـرات
املـواطنني امس االول االثـنني يف بلدة
اهلنـديــة جنـوب مــدينـة كــربالء،
مطــالبـني مبنع حمــامني عــرب من
الدفاع عن صدام حسني وباعدامه.
ورفع املـتظـاهـرون صـورا القــاربهم
الذين قتلوا خالل االنتفاضة الشيعية
يف  1991واليت قـمعـتهــا اجهــزة االمن
حـينهــا ورددوا شعــارات منـاهـضـة
للمحـامني العـرب ال سيمـا االردنيني
منـهم السـاعني اىل الـدفاع عـن صدام
حسني.
وتـدخل ممثل آيـة اهلل العـظمـى علي
السـيستـاني ،يف اهلنـدية الدانـة هؤالء
احملامني.
وقـال الـشـيخ عقـيل الفـتالوي (اننـا
ندين هـؤالء احملامـني الذين يـريدون
الـدفاع عن جمـرم ونسـأهلم اين كـانوا
عندما كان صدام يقتل االبرياء).
وقـد نظم مـواطنون عـدة تظـاهرات
خالل االيـام القليلـة املاضيـة يف وسط
البالد مـطالبني باعـدام صدام حسني
الــذي ميـثل حـــاليــا امــام القـضــاء.

.
عنان يتوقع تأجيل االنتخابات يف حالة استمرار العنف
زيباري يف مقر االطلسي لبحث املساعدات للعراق

)

وعــــد مل ينجــز
للسنـة الثانيـة ،بعد سقوط الـدكتاتـورية ،يستعـيد العراقـيون ذكرى
ثورة الرابع عشر من متوز باجواء عاطفية جياشة يعربون من خالهلا
عمـا مل يستطيعوا أن يعربوا عنه حيال الثورة ورجاهلا ومبادئها وذلك
منذ نكـسة  1963واإلرتداد الـدموي الذي قـادته القوة الظالمـية ذاتها
اليت انتهت بالبالد إىل ما انتهت اليه.
وبتقـديرنـا ،فانـنا مبقـدار ما حنـتاج اىل تـلك الطبـيعة الـعاطفـية يف
االحتفـال ،فـان قيـم احليـاة اجلـديـدة تتـطلب املـراجعـة الفكـريـة
والسـياسيـة العميقـة لتجـربة الـثورة وفكـرها واجـراءاتها ،مـراجعة
تنطلق من احتياجات احلاضر ومشكالته وآفاق طموحاته ،حيث جيد
الكثري من هذه االحتياجات واملشكالت والـطموحات الراهنة متاثالتها
اليت يقدمهـا لنا التـاريخ القريب ،تـاريخ ثورة الـرابع عشـر من متوز
.1958
وال يكفي أن نقول إن اعداء العراق اجلديد ،داخلي ًا واقليمياً ،هم ذاتهم
اعداء  ..1958وال يكفـي أيض ًا أن نقول ان القوى العراقية احلية صاحبة
املصلـحة يف العراق اآلن هي ذاتها القوى اليت كـانت صاحبة املصلحة يف
ثـورة متوز ،قـوى الشعـب املتطـلعة إىل حـياة احلـرية والـدميقراطـية
والـكرامة االنسـانية ..لكننـا نستطيع التـأكيد على أن الـثورة كانت يف
جوهرها وعداً ،ومل يتح هلذا الوعد أن ينجز.
ففي غمرة التـآمر اإلقليمـي والدولي احملرك لقـوى الظالم يف الداخل،
مل تستطع الثورة أن تعرب عن نفسها بالوضع الذي يكفي لكي يشف عن
جوهرها ،كمشروع وطين دميقراطي مستقل.
وكان هلذا احلـال أن يدفع بـالبعض وبـنيات خمتلـفة إىل جمازفـة القول
بأن الثـورة كانت اجهاضـ ًا ملشروع دميقراطـي بوادره األوىل مع بدايات
تشكل الدولة العراقية ..ومل يرد هذا البعض أن يتفهم حمدودية عمر
الثـورة إزاء حجم مـا تعـرضت لـه من أخطـار ،كمـا مل يـرد أن يـتفهم
استمرار الـتزام حكومـة الثورة بالعـمل على اجناز االسـاس الدستوري
الـذي يكفل احليـاة الدميقـراطيـة يف البالد ..وبني هـذا وذاك ،ينبغي
القول أن رجال الثورة ليسوا مالئكة طبعاً ،لكن اعداءها كانوا شياطني
بكل تأكيد!
يستطيع املرء اآلن أن جيد الكثري مـن املقاربات بني ما جيري يف الراهن
العـراقي ،وبني مـا كان قـد جرى يف عـمر الـثورة الـقصري ..وهـذا ما
يفـرض على العراق اجلـديد ،حكومـة أو احزاب ًا ومنـظمات ومثقفني،
مراجعة درس متوز ووعده الذي مل ينجز.

هيئة التحرير

بانكوك (اف ب)  -اكـد ناطق باسـم احلكومة
التـايلـنديـة ان االمني العـام لالمم املتـحدة
كويف انـان اعترب امس الثالثاء ان االنتخابات
يف الـعراق قد تـؤجل بسبب اسـتمرار العنف
منذ نقل السلطة للعراقيني.
وقـال النـاطق جـاكرابـوب بيـكايـر ان انان
التقـى رئـيس الـوزراء التـايلنـدي ثـاكـسني
شيناواتـرا واعرب عن االمل يف االبقـاء على
اجلنـود التـالنـديني يف العـراق اىل مـا بعـد
املهلـة احملـددة هلم بعـد سنـة مـن نشـرهم
بسبب استمرار االضطرابات.
واكـد املتحـدث التـايلنـدي ان (انـان قـال ان
العراق لن يـتمكن من العودة قريبا اىل وضع
طبيعي نظرا ملشكلة االمن الداخلي وقال ان
ذلـك قــــد يــــؤثــــر او يــــؤدي اىل ارجــــاء
االنـتخـابــات) املقـررة يف  31كـانــــــــــــون
الثاني .2005
ويزور االمـني العام لالمـم املتحدة بـانكوك

مفاوضات إلطالق سراح
الرهينة الفلبيين
عمـان (اف ب)  -تنـتظـر عـائلـة الــرهينـة
الفيلـيبـيين الــذي حيتجـزه مـسلحـون يف
العـراق يف عمـان حتـى حصـول تقـدم يف
املفاوضات حـول مصريه ،بعيدا عن اضواء
االعالم يف حـني يــــواصل املفـــاوضـــون
الفيليبينيون جهودهم لالفراج عنه.
وقـال الدبـلومـاسي الـفيليـبيين يف عـمان
ارفيك اريـفالـو (نرتك املفـاوضات تـأخذ
جمراها اىل ان تأتي بنتيجة).
واضـــاف (ال شـئ جـــديـــدا) يف قـضـيـــة
الـرهـينـة ،مـشريا اىل ان الـسفــارة (تلقت
تعليـمات) بـان ال تلتقي عـائلة الـرهيـنة
اجنـيلــو دي ال كــروز وســـائل االعالم يف
الوقت الراهن.
وقد وصلـت زوجة الـرهينـة الفيلـيبيين
وشقيقه امس االول االثنني اىل االردن حيث
سـيــــوجهـــان نــــداء لالفـــراج عــنه.

للمشـاركة يف افتتـاح املؤمتـر اخلامـس عشر
حول االيدز املنعقد هناك.
واضـاف جـاكـرابـوب (قـال االمني العـام ان
مـشــاكل العــراق معقــدة وانه يــامل يف ان
يطلـب من اجلنـود التـايلنـديـني البقـاء يف
العــراق لكـن جيب ان تـدرس تــايلنـد هـذا
االقرتاح).
وكان رئيس الـوزراء اياد عالوي اعلن الشهر
املـاضـي ان االنتخـابــات ستجـري يف نهـايـة
كانون الثاني على الرغم من اعمال العنف.
من جهـة اخـرى تـوجه وزيـر اخلــارجيـة
السـيد هوشيار زيبـاري صباح امس الثالثاء
اىل مقـر حلف مشـال االطلـسي يف بـروكـسل
الجـراء مبـاحثـات تتعلق بـاملسـاعـدة اليت
سـيقدمـها احللف يف تـشكيل وتـدريب قوات
االمن العراقية.
وغـداة زيـارته اىل مقـر االحتـاد االوروبي ،
التقـى الوزيـر الثالثـاء االمني العـام للحلف

االطلـسـي يــاب دو هــوب شـيفــر قـبل ان
يـتحــدث امــام جملــس احللف الــذي يـضم
سفـراء الــدول االعضــاء كمـا افــاد املكـتب
الصحايف للحلف.
وكان رؤساء دول وحكومات احللف االطلسي
وافقــوا خالل قمـة اسـطـنبــول يف نهـايـة
حزيـران على تقـديم مساعـدة لقوى االمن
العراقيـة .وال يزال يتعني حتـديد اجراءات
هــذه املـســاعــدة الـيت يقــوم املـســؤولــون
العـسكـريــون للحلف بــدراستهـا.وتــرغب
الواليات املـتحدة يف اشراك احللف يف العراق.
وقـد اعربت مـؤخرا عن املهـا يف ان يتمكن
املدربـون العسكـريون الـتابعـون للحلف من
التـوجه اىل هـذا البلـد اعتبـارا من الـصيف
احلالي.من جـانبه ينوي االمني العام للحلف
ان يعـرض قريـبا عـلى دول احللف خـيارات
اخـــرى ممكـنـــة يف العـــراق ،مبعــزل عـن
املـســاعــدة يف تــدريـب القــوى االمـنيــة.

بشأن تفاعل اختفاء  36مليار دينار يف اثناء تبديل العملة

احلكم على مسؤول كبري باحلبس بتهم استغالل السلطة والرشوة والسرقة واالحتيال
بغداد  /املدى
يف اول اجراء قضائي صارم ضد مسؤول
حكومي حكم على السيد (صباح نوري
ابـراهيم) مـديـر مـكتب وزيـر املـاليـة
الـســابق بــاحلبـس ملــدة اربع سنـوات
ونـصف الـسنـة بـتهمـة اصـدار أوامـر
تـوقيف كاذبـة حسب ما جـاء يف وثيقة
احملكمة.
وذكــرت مصـادر صـحفيـة إن سـامل ال
يـزال يـواجه اتهـامـات أخــرى من قبل
احملكـمة املركـزية للجـرائم ،ومن ضمن
هـذه االتهامـات قضايـا تتعلق بالـرشوة
والسرقة واالحتيال.
وأشري إىل أن االتهـامات الـيت وجهت من
قبل القـاضي (نعيم حـسن العكيلي) يف
الــرابـع من متــوز احلـــالي هلــا صلــة

بـالتحقيق يف قضـية اختفـاء ( 36مليار
دينار) خالل الـعام املاضي اثنـاء عملية
التحول إىل العملة اجلديدة.
فـطبقـ ًا ملـا جـاء يف قــرار القــاضـــــي
بتاريخ  29كـانون الثانـي من هذا العام،
فــان ســامل ذهـب إىل عــدة مـصــارف
حكـومية عـراقية والـقى القبـض على
تـسع من مـوظفـات احلسـابـات بتهمـة
التزييف وسرقة االموال املفقودة .وقد
ذكـــرت وثـــائـق احملكـمـــة أن هـــؤالء
املـوظفات وضعن داخل مركـز للشرطة
ملـــدة ثالثــة أيـــام يف بغــداد مـن دون
ض أو حمكمـة .وحتـدثت
مـواجهـة قــا ٍ
العديـد من املوظفات للصحافة مشريات
إىل إنهن مت اعتقـاهلن ألكثـر من اربعني
يوم ًا وطلـب منهن تقديـم تنازالت عن

بيوتهن لضمان الكفالة.
وأبلغ سـامل احملكمـة بـأنه تلقـى أوامـر
القـاء القبض علـى هؤالء املـوظفات من
قبل وزير املـالية الـسابق (كـامل مبدر
الكـيالني) الـذي أنكـر هـذه الـتهمـة يف
رسالة وجهها إىل احملكمة.
وجتـدر االشـارة إىل أن الـسيــد (صبـاح
نوري إبراهيم) هو ضابط شرطة سابق
مـن البـصــرة .كــان قــد حكـم علـيه
باحلبس ملدة ستة اشهر بتهم خمتلفة.
مـن جهــة اخــرى فــان مخــســ ًا مـن
املوظفـات التسع مـتورطات يف الـقضية
وهن من مـصرف الـرشيـد يف منطـقة
الشعب.
وقد وصـف هؤالء الـنسـوة كيف إنـدفع
ســـامل داخل املـصـــرف وسحـبهـن إىل

سـيـــارات خـــاصـــة .وتقـــول إحـــدى
احملاسبات :مل يكن هناك أمر بالتوقيف
وال ورقــة مـن القــاضـي .وضعــونــا يف
املعـتقل داخل غـرفـة قـذرة جـدًا مل
ينقلنا اي شخص أمام القاضي.
وقـد مت إبالغ الـنسـاء بـأن ( 1.65مليـار
دينـار) قــد فقــد من فــرعهـن خالل
عمليـة تبـديل العملـة ،وعليهن تـدبري
املــبلغ بـــأي شـكل كـــان .ومبــــا إنهـن
حماسبات ومسؤوالت عن استالم العملة
القـدميــة واليت حتـمل صـورة صـدام
حسـني وتسلـيم العملـة اجلديـدة يتم
احصاء العملة القدمية وترزم ثم ختتم
باللون االمحر ثم تعبأ يف اكياس وترسل
إىل مطـار بغداد حـيث يفرتض اتـالفها
هناك.

