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بغداد/ اإينا�س طارق 
م���ن  ال�ساب���ع  الربي���ع  ذو  اأم���ر 
داره  ب���اب  اأم���ام   م���ن  عمره،خط���ف  
بعقوبة،وبع���د  ق�س���اء  يف  الواقع���ة 
عملية اخلط���ف ا�سطحبت���ه املجموعة 
الإرهابي���ة اىل منطقة خ���ارج الق�ساء، 
ثم قاموا بالت�سال بذويه  وم�ساومتهم 
على دفع  مبلغ م���ايل  من اجل اإرجاعه 
اليه���م، وبع���د ت�سلم املبلغ ق���ام جزارو 
باأب�س���ع  الطف���ل  بتعذي���ب  القاع���دة 
الو�سائ���ل حت���ى انه���م ثقب���وا ج�س���ده 
الغ����ض باملثق���ب الكهربائ���ي )الدريل( 
وبع���د ذلك قام���وا بو�سع���ه داخل فرن 
ل�سناع���ة ال�سمون احلجري واحرقوه 
وه���و حي!! وه���م ينظ���رون اليه كيف 
يتقل���ب م���ن امل الح���راق بن���ار الفرن 
امل�ستع���رة دون رحم���ة او �سفق���ة عل���ى 
براءته وطفولته،ومل يتوقف الأمر اىل 
ه���ذا احلد بل قام���وا بو�سعه يف وعاء 
معدين )�سينية طعام( ثم رميه بالقرب 
م���ن دار ذوي���ه لئذين بالف���رار!! وبعد 
ان مت الق���اء القب����ض عل���ى اخلاطف���ن 
تب���ن ان املتهم )����ض،خ،ع( ينتمي اىل 
تنظيم القاعدة الإرهابي والغر�ض من 
اخلطف والقت���ل الوح�سي ه���و لإثارة 

اخلوف والفتنة الطائفية بن النا�ض.

فنون اخلطف
هذه لي�س���ت اجلرمية الب�سعة الوحيدة 
التي ارتكبه���ا املجرمون بحق الأطفال 
املخطوفن امنا تفننوا بقتلهم بب�ساعة 
وب���دون اك���راث بامل�ساع���ر الإن�سانية  

والرحمة.
بتاري���خ 2009/1/6 وعندم���ا قاربت 
عق���ارب ال�ساعة الرابع���ة ع�سرا خطف 
الطف���ل )ج،م،م( البال���غ م���ن العم���ر 4 
�سنوات م���ن منطقة بغداد اجلديدة يف 
حي الأمن، ويف الي���وم الثاين ات�سل 
اجلن���اة بعم املخط���وف وطالبوا بدفع 
فدية مقدارها  150000 دولر اأمريكي  
وبع���د التفاو�ض وامل�ساوم���ات  ح�سل 
التفاق على دفع مبلغ 15000 على ان 
يت���م الت�سليم يف منطقة ملعب ال�سعب، 
ويف املوع���د املح���دد مل يح�سر اجلناة 
اىل امل���كان املتفق علي���ه، خ�سية ن�سب 
كم���ن له���م، وبعد م�س���ي خم�س���ة اأيام 
على اختط���اف الطفل وجدت جثته يف 
منطقة الأمن قرب ال�سدة وهو م�ساب 
بطلق ن���اري يف راأ�سه، فبعد ان تعرف 
الطفل على اأ�سم���اء اجلناة وخ�سو�سا 
�سقيق���ة املته���م الأول وزوج���ة املته���م 
الآخ���ر )احم���د،ج( اتف���ق اجلن���اة على 
قتله، وبعد ذلك  اقتيد الطفل اىل اإحدى 
الدور امل�سيدة حديثا يف منطقة الأمن 
الثانية ق���رب ال�سدة وقام احد املتهمن 
بو�س���ع رجله على �سدر الطفل واملتهم 
الآخر  باإطالق النار عليه وتركوا جثته 

يف مكانها!

التحقيقات اجلنائية 
يق���ول العمي���د عدن���ان مدي���ر مديري���ة 
التحقيقات اجلنائية يف قاطع الر�سافة 
ل�)امل���دى(: ان عمليات اخلطف و�سلت 
و2008   2007 عام���ي  يف  ذروته���ا 

ون�ستطي���ع ان نق���ول ان ن�سبتها كانت 
العملي���ات  م���ن جمم���وع  متث���ل 75 % 
اجلنائي���ة  والق�ساي���ا  الإرهابي���ة 
الو�س���ع  ا�ستتب���اب  املختلفة،وبع���د 
 2009 ع���ام  اأف�س���ل  ب�س���كل  الأمن���ي 
اأ�سبحت ن�سبة عمليات اخلطف ت�سكل  
65% ونح���ن نعترب ن�سب���ة 10% لي�ست 
قليلة لأ�سباب كث���رة ومت�سعبة حتول 
دون ك�سفه���ا من قب���ل املحققن منها ان 
اغلب ح���وادث اخلطف ترتكب من قبل 
اأ�سخا����ض مقرب���ن م���ن ال�سحي���ة كاأن 
يكونوا اأ�سدق���اء او اأق���ارب، و�سهولة 
احل�سول على �سريح���ة الهاتف النقال 
امل�ستخ���دم يف عملي���ة م�ساوم���ة ذوي 

ال�سحية.
وحقيق���ة لول كفاءة رج���ال التحقيقات 
ورج���ال الأم���ن، وم�ساع���دة املواطنن 
عل���ى اإي�س���ال املعلوم���ة لق���وات الأمن 
العراقية ع���ن الأ�سخا����ض امل�ستبه بهم 
والذين يث���رون القلق جراء ت�سرفات 
ي�سرح���ون  اجلن���اة    ل���كان  معين���ة  

وميرحون كيفما يحلو لهم.

علبة �سكائر
طيبة فتاة تبلغ من العمر �سبع �سنوات 
تعر�س���ت اىل حادث خطف يف ال�ساعة 
الثامن���ة �سباح���ا عندم���ا خرج���ت م���ن 
منزله���ا، ذاهب���ة اىل املدر�س���ة  ب�سحبة 
ع���دد م���ن الفتي���ات، وكان���ت طيبة هي 
م���ن وقع عليها الختي���ار من قبل اأفراد 
الع�ساب���ة، ومل تع���د طيب���ة  اىل منزلها 
بعد انتهاء ال���دوام املدر�سي، مما  اثار 
اخل���وف والقل���ق ل���دى ذويه���ا فتطلب 
املدر�س���ة   اإدارة  اىل  الذه���اب  الأم���ر 
وال�ستف�سار منهم  عن �سبب عدم عودة 
ابنتهم بعد انتهاء وقت الدوام، فما كان 
م���ن اإدارة املدر�س���ة ال ان تخربه���م ان 
طيبة مل ت���اأت اىل املدر�س���ة لكن اإحدى 
زميالته���ا حتدث���ت اىل اإدارة املدر�س���ة 
واأخربتهم ان امراأة ترجلت من �سيارة 
وتكلم���ت م���ع طيب���ة ث���م �سع���دت اىل 
ال�سي���ارة وجل�س���ت يف املقع���د اخللفي 
وه���ي تقب���ل وحتت�س���ن طيب���ة!، وبعد 
مرور �ساعات وجد والد الطفلة �سورة 
ابنت���ه وعل���ى ظهره���ا اأرق���ام هواتف، 
وبعد ذلك متت مراقبة الت�سالت التي 
ت���رد اىل ذوي الطفل���ة، وعن���د اإج���راء 
ا�ستح�سال املوافقات الأ�سولية لك�سف 
عائدي���ة خ���ط الهاتف ال���ذي ي�ستخدمه 
اجلن���اة مت القاء القب����ض على �ساحبه  
ليتب���ن انه �سدي���ق للمته���م )و، ك، خ( 
وبعد القاء القب����ض عليه قال انه خرج 
)و،ح،ع(  املدع���وة  زوجت���ه  ب�سحب���ة 
يف ال�ساع���ة الثامن���ة والن�سف �سباحا 
وكان���ا ي�ستقالن �سيارة ن���وع برازيلي 
اأجرة والعائدة اىل زوج �سقيقته وكانا 
يروم���ان خط���ف فت���اة ل عل���ى التعين 
من اإح���دى املناط���ق الراقي���ة، وعندما 
وقع اختيارنا عل���ى الطفلة طيبة وهي 
ذاهبة اىل املدر�سة ترجلت زوجتي من 
ال�سيارة وتكلم���ت معها واأقنعتها باأنها 
م���ن طرف والديها، وم���ن ثم احت�سنت 
زوجت���ي الطفل���ة وجل�س���ت يف املقع���د 
اخللفي لتوهم ال�سيطرات بانها �سيارة 

اأجرة،وعندم���ا ات�سلن���ا بوال���د الطفلة 
طلبنا مبلغ 3200 دولر على ان يكون 
املبل���غ مو�سوعا يف علب���ة �سكائر، بعد 
ذلك اأخذنا امل���ال واأعطيت مبلغ 1500 
معن���ا  ل�سراك���ه  ن�سيب���ي  اىل  دولر 

باجلرمية.
واأ�س���اف العميد عدنان: ان الع�سابات 
امل�سلحة التي تق���وم بعمليات اخلطف 
كان���ت تعتم���د اأحيان���ًا عل���ى ع���دد م���ن 
ال�سط���و  عملي���ات  لت�سهي���ل  الن�س���اء 
امل�سل���ح وجرائ���م اخلط���ف، واأحيان���ًا 
ت�ساعدن���ا املعلوم���ات الت���ي ي���ديل بها 
املخ���رب ال�س���ري عل���ى القب����ض عليه���م 
ومبعن���ى اأو�س���ح ان اإح���دى الفتي���ات 
جاءت اىل مديرية اجلنايات واأخربت 
والدته���ا  ب���اأن  الأمني���ن  امل�سوؤول���ن 
تعرف���ت عل���ى �سخ����ض يدع���ى )�سع���د، 
�ض( الذي يعا�سره���ا معا�سرة الأزواج 
وعقد عليها خ���ارج املحكمة وقبل اكرث 
من �سهري���ن تردد عليه���م اأ�سخا�ض من 
اأ�سدق���اء زوج والدتها، وهم من اأهايل 
الديواني���ة والنجف وبغ���داد، وهم كل 
م���ن )ح، ر، ك، ع، م( وان املذكوري���ن 
يخرجون ليال ويعودون ومعهم مبالغ 
نقدية وم�سوغات ذهبية يتم اأقت�سامها 

بينهم يف دار والدتها.
)غني���ة(  املدع���وة  والدته���ا  وتق���وم 
و�سديقتاه���ا )اأم زين���ب( و)اأم ع���الء( 
بت�سهي���ل مهمة جرائم املذكورين اأعاله 
اإ�ساف���ة اىل �سقيقتها روى، وكان اأفراد 
الع�ساب���ة يقوم���ون با�ستط���الع الدور 
الت���ي تب���دو م���ن خ���الل ظاهره���ا انها 
تع���ود لأ�سخا����ض اأثري���اء ويتحركون 
باجتاه اله���دف بعد ال�ساعة الثانية من 
منت�س���ف الليل،وهم م�سلحون ببنادق 
كال�سنكوف وم�سد�سات، ويتم الدخول 
اىل ال���دار املق�سودة عن طريق احداث 
اخلارجي���ة  الأب���واب  اح���د  يف  فتح���ة 

بوا�سط���ة مق����ض حدي���د اوك�س���ر احد 
ال�سبابي���ك اخلارجي���ة، وبع���د ان يت���م 
دخوله���م جميع���ا اىل الدار يت���م اإيقاظ 
اأهله���ا وحجزه���م يف اإح���دى الغ���رف، 
ث���م تفتي�ض ال���دار و�سرقة م���ا بداخلها 
من اأم���وال نقدي���ة وم�سوغ���ات ذهبية 
واأجه���زة موبايل ثم اقتي���اد احد اأولد 
الدار لطل���ب فدية عن���ه والتهديد بقتله 

يف حالة اخبار اجلهات الأمنية.
وبع���د ذل���ك يذهب���ون اىل دار املدع���وة 
).......( لإخفاء ال�س���الح الذي تخفيه 
حتت عباءة �سوداء كانت ترتديها كذلك 
ت�سهل مرورهم عرب ال�سيطرات الأمنية 
من خ���الل مرافقته���ا له���م يف تنقالتهم 
لغر����ض ع���دم تفتي����ض ال�سي���ارة الت���ي 
تك���ون بداخلها ام���راأة، وبذل���ك ت�سهل 
عملية نقل ال�سالح لهم، وقد كانت هذه 
الع�ساب���ة ق���د مار�ست جرائ���م خمتلفة 
منها اخلط���ف والقت���ل وال�سرقة حيث 
�ساعدته���م املتهمة على الدخول اىل دار 
املدع���و )........( يف منطقة حي اأور، 
بعد ان ادعت معرفتهم واثناء احلديث 
الع�ساب���ة  اأف���راد  ال���دار  دخ���ل  معه���م 
وا�سطحبوا �ساحب الدار اىل الطابق 
العلوي،وقاموا بتفتي�ض الدار و�سرقة 
مبل���غ 6 مالي���ن دين���ار و4000 دولر 
وم�سد�ض 16 ملم وخم�سالت ذهبية ثم 
خطفوا اح���د اأولد �ساحب الدار اأي�سًا 
وبع���د مفاو�س���ات م���ع ذوي املخطوف 
مت اإط���الق �سراحه مقابل فدية 40000 
دولر مت ت�سلمه���ا يف منطق���ة ال�سعل���ة 

�سارع 60.

الفدية بالعملة ال�سعبة
مديري���ة  اىل  معلوم���ات  وردت 
التحقيق���ات اجلنائي���ة م���ن قب���ل اح���د 
تب���ن  )ج���واد،......(  املدع���و  ذوي 
ان���ه اختطف م���ن قبل جمهول���ن، وان 

اجلن���اة يتفاو�سون معه���م  عن طريق 
هات���ف املخطوف وطلب���وا فدية قدرها 
)50000( دولر ونظ���را لعدم اإمكانية 
دفع املبلغ من قب���ل عائلة املخطوف مت 
التفاق مع اجلناة على 20000 دولر 
ت�سلم من قبل عم املخطوف، يف منطقة 
�س���ارع فل�سط���ن، لك���ن اجلن���اة كانوا 
حذرين يف ت�سرفاتهم فطلبوا ان يكون 
الت�سلي���م يف منطق���ة الك���رادة وبعدها 
قال���وا ل يف�س���ل الع���ودة والت�سليم يف 
منطق���ة �س���ارع فل�سط���ن، التوجيهات 
ت�سلمه���ا عم املخط���وف بالهاتف،وبعد 
�ساعتن م���ن التج���وال، توقف اجلناة 
يف منطق���ة قريب���ة م���ن ملع���ب ال�سعب 
يتمك���ن  كافي���ة  ف�سح���ة  توج���د  حي���ث 
اجلناة من خاللها من م�ساهدة الطريق 
ب�س���كل وا�سح،لكن متك���ن رجال الأمن 
من الق���اء القب�ض عليه���م ومداهمة دار 
املته���م )ف، م، م( وحتري���ر املخط���وف 
ال���ذي كان مقي���دًا ب�سال�س���ل وتب���ن ان 
املدع���وات )ك، م، زوج���ة املتهم، ف، م، 
وابنتيه���ا( يقمن بحرا�س���ة املخطوفن 

عند خروج اجلناة.

جماري منطقة الف�سيلية
يق���وم  م���ن  قائ���اًل:  عدن���ان  واأ�س���اف 
بعملي���ات اخلط���ف ه���م اأ�سخا����ض من 
حم���ريف اجلرمي���ة وغ���ر طبيعي���ن 
والقت���ل  اخلط���ف  نف�سيا،لرتكابه���م 
ول  اإن�ساني���ة  وغ���ر  ب�سع���ة  بطريق���ة 
يتمت���ع  اإن�س���ان  به���ا  يق���وم  ان  ميك���ن 
ب�سف���ات العاقل، وم���ن جرائم اخلطف 
الت���ي ارتكبت من قبل بع�ض اخلاطفن 
قيامه���م بقت���ل خمط���وف ث���م رميه يف 
وم���ن  الف�سيلي���ة،  منطق���ة  جم���اري 
تفا�سيل احل���ادث قال العمي���د عدنان: 
بتاري���خ 21\8\ ح�س���رت  )اإميان/ج، 
ن( م�ستكي���ة بتعر�ض ولدها املدعو )م، 

ع، عب���د الغن���ي( يعم���ل �سيدلني���ًا اىل 
عملي���ة خط���ف بع���د اإغالق���ه ال�سيدلية 
ويف طريق عودته اىل داره يف منطقة 
الف�سيلي���ة، واأك���دت والدت���ه ان ابنه���ا 
خط���ف ي���وم 8/6/ وبع���د املفاو�سات 
م���ع اخلاطفن مت ت�سليمه���م يف منطقة 
احل�سيني���ة  مبلغ 20000 دولر، وبعد 
مرور �سه���ر اأي بتاريخ 6\9\ ح�سرت 
اىل مكتب مديري���ة اجلنايات امل�ستكية 
)ن، م، ب( تدع���ي تعر�ض ولدها املدعو 
)فرا����ض، ح( اىل ح���ادث خطف من قبل 

جمهولن بتاريخ 8/21.
واأ�س���ار العمي���د: بع���د تدقي���ق وقائ���ع 
احلادث���ن امل�س���ار اليهم���ا اأع���اله تبن 
وجود عالقة بينهما وذلك من خالل رقم 
الهاتف ال���ذي يتفاو�ض به اخلاطفون، 
واأ�س���اف عدن���ان انه بتاري���خ 11/15 
اأح���ال مركز �سرط���ة العلوي���ة الأوراق 
التحقيقية للم�ستكي )عبد الرحمن....( 
الذي ادع���ى تعر�ض �سقيقه املدعو )ث، 
ق( اىل حادث خطف من قبل جمهولن 
بتاري���خ 10/15 وبع���د مفاو�سات مع 
اخلاطف���ن مت التف���اق على دف���ع فدية  
مالي���ة، مقدارها 70000 دولر، �سلمت 
للجن���اة يف منطقة ال�سع���ب ويف نف�ض 
اليوم وج���دث جثة املخط���وف مقتول 

يف منطقة كمب �سارة!!
واأ�سار عدن���ان: بعد الط���الع وتدقيق 
اأرقام الهواتف الت���ي كانت ي�ستخدمها 
اجلناة وبع���د ان طلب من اأولياء اأمور 
رق���م  ومراجع���ة  تدقي���ق  املخطوف���ن 
الهات���ف النق���ال وج���د ان ا�ستخدام���ه 
كان حم���ور الت�س���الت الثالث���ة التي 
متت بن اجلن���اة وعوائل املخطوفن، 
اح���د  اأق���ارب  اىل  يع���ود  ان���ه  وتب���ن 
املخطوف���ن وانه من �سكن���ة الف�سيلية 
ويعاين م���ن اأزم���ة مالية، وبع���د القاء 
القب����ض عل���ى املجرمن البال���غ عددهم 

�ستة اعرفوا بقت���ل املخطوفن )م،ع( 
و)ف،ع( ورم���ي جثتيهم���ا  يف جماري 
منطقة الف�سيلية القريبة من دار املتهم 

)ر،غ(.

خالفات احلوا�سم
واأكد العميد عدنان  ان بع�ض املجرمن 
الذي���ن اأطل���ق �سراحه���م قبي���ل �سقوط 
النظام،ه���م م���ن قاموا بتنظي���م اعمال 
اإرهابي���ة منها اخلطف والقت���ل، ف�ساًل 
ع���ن وج���ود بع����ض �سعف���اء النفو����ض 
الذين طال���ت اأيديهم املمتل���كات العامة 
واخلا�س���ة وقام���وا ب�سرقتها،و�سرف 
الأموال عل���ى ملذاتهم ال�سخ�سية وهم 
م�س���ي  وبع���د  )احلوا�س���م(،  يدع���ون 
فرة م���ن الوقت اأنفقوا اأموالهم ب�سكل 
ع�سوائ���ي، فاأ�سبح���وا م�سعوري���ن ول 
يهمه���م �س���يء �س���وى احل�س���ول عل���ى 
املال،وهناك حوادث كثرة حدثت بن 
ال�س���راق اأنف�سهم وقاموا بخطف وقتل 
بع�سهم البع�ض، مبعنى اكرث و�سوحا 
م���ن انفق ماله عاد اىل من مل ينفق ماله 

و�سرقه منه.

�سيد النقال
طيبة  تبلغ من العمر 4 �سنوات خرجت 
م���ع اب���ن خاله���ا املدع���و يا�س���ر، البالغ 
م���ن العم���ر 14 عام���ا اىل اأح���د حم���ال 
ت�سلي���ح اأجه���زة املوباي���ل ويف طريق 
عودتهما اىل املن���زل الواقع يف منطقة 
بغ���داد اجلدي���دة، مت خطفهم���ا من قبل 
جمهولن بتاري���خ 10\2\ ويف اليوم 
الثاين ات�سل اجلناة بذويهما وطلبوا 
فدي���ة مالي���ة مقداره���ا 15000 دولر، 
لك���ن والدة الطفلة كان���ت ت�سك بقريبها 
املدعو )حمم���د، ع( ول ت�ستبعد وجود 
عالقة ل���ه بعملي���ة خطف ابنته���ا وابن 
اأخيها، لكن ال�سدفة وحدها كانت كافية 
لك�سف هوي���ة اجلناة نتيج���ة وقوعهم 
يف خطاأ كبر وهو خطف املدعو )م،ع، 
م( يف منطق���ة الك���رادة  بتاريخ 2/10 
وهو نف�ض تاريخ خطف طيبة ويا�سر، 
ونظرا لقي���ام زوجة املخط���وف )م،ع، 
م( بالذه���اب  اىل مديري���ة التحقيق���ات 
ان  �سكواه���ا  يف  واأك���دت  اجلنائي���ة، 
اجلن���اة ات�سلوا بها م���ن هاتف زوجها 
وطلب���وا منه���ا فدي���ة مالي���ة مقداره���ا 
لتق���ارب  ونتيج���ة  دولر،   50000
عمليت���ي اخلطف ووق���وع احلادث يف 
منطقة تق���ع �سمن املرك���ز الأمني ذاته 
ك�س���ف  التحقيق���ات  رج���ال  ا�ستط���اع 
اجلن���اة وهويته���م خ�سو�س���ا بع���د ان 
ثبت ان الت�سال الذي ح�سل مع عائلة 
الطفل���ة طيب���ة وقريبها يا�س���ر كان من 
الهاتف النقال العائد للمخطوف )م،ع، 
م( لذا بات م���ن املوؤكد ان الع�سابة هي 
نف�سها التي نفذت عمليتي الختطاف.

م�ساركة ن�سائية وا�سعة
يق���ول العميد عدنان ان غالبية عمليات 
اخلطف الت���ي حدثت وحتدث للعن�سر 
م���ا  فيه���ا وه���ذا  كب���ر  الن�س���وي دور 
ك�سفته التحقيق���ات اجلنائية لكثر من 
ق�سايا اخلط���ف، ومع الأ�سف ا�ستغلت 

الع�ساب���ات الإجرامي���ة، ع���دم تفتي�ض 
ال�سي���ارات م���ن قب���ل الق���وات الأمني���ة 
والت���ي ي�ستقله���ا  ن�س���اء ورج���ال معا، 
فاإح���دى الن�س���وة قام���ت وبالتفاق مع 
زوجه���ا املته���م )وليد( بدع���وة املجني 
علي���ه )م، ....(، اىل دارهم���ا الواقع���ة 
يف منطق���ة الك���رادة  لتن���اول الع�ساء، 
علم���ا ان املجني علي���ه كان على معرفة 
�سابق���ة بالزوج���ن، وبعد م���رور فرة 
م���ن الوقت وح�س���ب اتف���اق م�سبق مع 
اجلن���اة اقتح���م ال���دار جمموع���ة م���ن 
الأ�سخا����ض كانوا ملثم���ن وم�سلحن 
واقت���ادوه اىل جهة جمهول���ة ومت قتله 
يف احلال، ومل يكتف املجرمون بذلك، 
ب���ل قام���وا بالت�س���ال بذوي���ه وطلبوا 
فدي���ة مالي���ة مقداره���ا 15000 دولر، 

وت�سلم املبلغ من قبلهم.

ع�ساب��ة متخ�س�سة بخطف 
االأطفال

خط���ف  جرمي���ة  ان  عدن���ان  واأ�س���اف 
الأطف���ال م���ن اجلرائم اخلط���رة والتي 
ازدادت وب�س���كل ملحوظ بع���د اأحداث 
2003/4/9 عندم���ا ا�ستغل املجرمون  
الفراغ الأمني الذي ح�سل بعد �سقوط 
بانه���م  معتقدي���ن  ال�ساب���ق   النظ���ام 
بعي���دون ع���ن قب�س���ة العدالة،من اجل 
حتقيق ماآرب دنيئ���ة الهدف منها جمع 

املال على ح�ساب الأبرياء.
املخطوف���ن  عوائ���ل  اأطال���ب  ان  واأود 
ولي����ض  الأمني���ة  ال�سلط���ات  اإب���الغ 
الوقوع واخل�س���وع لإرهاب املجرمن 
الوحي���د  الطري���ق  لن���ه  وتهديداته���م 

وال�سليم لإنقاذهم.
وا�ستتباب الأم���ن كان نتيجة للتعاون 
ال�سرط���ة يف  املواط���ن واأجه���زة  ب���ن 
القب�ض عل���ى املجرم���ن واإحالتهم اىل 
الق�س���اء حي���ث فتحت مكات���ب ملكافحة 
جرمي���ة اخلط���ف يف جمي���ع مديريات 
بغ���داد  يف  اجلنائي���ة  التحقيق���ات 
�س���كاوى  ول�ستقب���ال  واملحافظ���ات 
يراأ�سه���ا  املكات���ب  وه���ذه  املواطن���ن 
�سباط مهنيون واأكفاء يف هذا املجال، 
اإ�ساف���ة اىل التقني���ات امل�ستخدم���ة قي 
املراقب���ة والتح���رك ال�سري���ع، وتعق���ب 

املكاملات الهاتفية وحتديد مواقعها.
وقب���ل فرة ق�س���رة مت الق���اء القب�ض 
عل���ى جم���رم يلق���ب ب�)غ�س���ب بغ���داد(  
رئي����ض ع�ساب���ة متخ�س����ض بخط���ف 
الأطفال يف مناط���ق خمتلفة من مدينة 
بغ���داد ي�ساع���ده عل���ى ذل���ك ع���دد م���ن 
املجرم���ن ثالث���ة رجال،وام���راأة حيث 
مت خط���ف عدد من الأطف���ال يف منطقة 
العظمية،ومنطق���ة ح���ي العامل ف�سال 
ع���ن منطق���ة كم���ب �س���ارة والكاظمي���ة 
حي���ث اختطفوا طفل���ة عمره���ا �سنتان 
م���ن ذراع  والدته���ا وه���ي ت�س���ر يف 
الطفل���ة  �س���راح  يطل���ق  ،ومل  ال�س���ارع 
ال بع���د دف���ع فدي���ة مقداره���ا 10000 
ي�ستقل���ون  املجرم���ون  وكان  دولر، 
�سيارة نوع �سروكي والثانية هونداي 
النرا ر�سا�سية اللون، والنتيجة هي 
وجوده الآن خل���ف الق�سبان مع اأفراد 

ع�سابته املجرمة.

احذروا ق�س�س اخلطف هذه

مدير حتقيقات جنائية: انخفا�س عمليات اخلطف عام 2009 وعلى املواطن اخبار مكاتب التحقيقات 
بدال من الت�ساوم مع املجرمني النه الطريق الوحيد وال�سحيح الإنقاذ حياة املخطوف 

غالبية الع�سابات تلعب الن�ساء فيها  دورا كبريا يف التنفيذ...
 والأقارب اأكرث اخلاطفني!

عملية خطف

خطف اىل االماكن املهجورة 


