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اينــــا�س طارق 

جم��رم��ون ي��ع��رف��ون ل��� )امل���دى(

براءة الأطفال تنحرها �شكاكني ال�شذوذ!
زوج��ة تقت��ل زوجه��ا م��ن اأج��ل امل��ال!

 

طيبت���ه  ان  حمم���د  داود  ي���درك  مل 
وثقت���ه العمي���اء بالآخري���ن، �ستكلفه 
جال�س���ا  كان  كبريًا،فبينم���ا  ثمن���ًا 
يحت�س���ي  �سب���اح  كل  يف  كعادت���ه 
فنج���ان ال�س���اي مع بع����ض ا�سدقاءه 
القدم���اء منذ ع�سري���ن عاما  يف حمل 
�سديقه املطل عل���ى ال�سارع العام يف 
كالم  بهم����ض  جميلة،تفاج���اأ  منطق���ة 
بني �سابني ت���راوح اعمارهما العقد 
�سوت  ارتف���ع  الع�سرين،وتدريجي���ا 
و�سديقي���ه  داود  ل�سم���اع  ال�ساب���ني 
الخري���ن اجلال�س���ني معه،ب���ان هناك 
جمموع���ة م���ن الأ�سخا����ض يدي���رون 
ح���ل  يف  اإن�سانية،ت�سه���م  منظم���ة 
م�ساكل النا�ض،مقاب���ل ح�سولها على 
مبال���غ نقدية عراقي���ة، لتدفع املنظمة 
يف املقاب���ل عم���الت اأجنبي���ة �سخمة 
والغاي���ة م���ن ذل���ك وح�س���ب تعلي���ق 
فق���ط  املواط���ن  فائ���دة  ال�سابني،ه���و 
ولي����ض ال! ومن ثم يدف���ع فرق املبلغ 

مل�ساعدة الفقراء واملحتاجني!

ع�سابات 
ا�سم���اء وم�سطلح���ات ع���دة تطلقه���ا 
ع�ساب���ات متنوع���ة غاياته���ا الن�سب 
والحتي���ال عل���ى املواطن،ال���ذي مع 
الأ�س���ف احيانا هو م���ن يجعل نف�سه 
لف���ن  حمرف���ني  ملجرم���ني  ال�سحي���ة 
داود  فق�س���ة  والحتي���ال،  الن�س���ب 

الذي �سلم بيده مبلغ 20 مليون دينار 
عراق���ي ملجموعة من املحتالني مقابل 
ح�سول���ه عل���ى وثيق���ة وهمي���ة،درج 
ا�س���م  ع���ن  املعلوم���ات  بع����ض  فيه���ا 
منظمة تدف���ع �سعف املبلغ بعد مرور 
�سه���ر من ت�سغيل املبل���غ يف امل�ساريع 
ال�ستثماري���ة الوهمي���ة والتي تبني 
ق�س���ورًا م���ن الرم���ال.. ق�س���ة داود  
لي�ست الوحيدة ب���ني مئات الق�س�ض 
الأخ���رية  الآون���ة  يف  ظه���رت  الت���ي 
لت�ستغ���ل �سع���ف وع���ي املواط���ن يف 
التمييز بني فنون الن�سب والحتيال 
والتي وج���د من ميار�سها انها اب�سط 
واق�سر الطرق للو�س���ول اىل املليار 
�سع���ف  ع���ن  املليون،ف�س���ال  ولي����ض 
الرقاب���ة المني���ة له���وؤلء الأ�سخا�ض 
الذين يتوزع���ون يف مناطق عدة من 

بغداد وبع�ض املحافظات.

 �سحايا املنظمات
عندم���ا  في�س���ل:  ابت�س���ام  تق���ول 
كن���ت اح���اول اكم���ال معامل���ة تتعلق 
بح�س���ويل على ج���واز �سفر فوجئت 
ب���ا م���راأة وثالث���ة رج���ال يحاول���ون 
ا�ستب���دال بع����ض العم���الت النقدي���ة 
عراقية،مدع���ني  بعم���الت  الجنبي���ة 
انه���م على عجلة م���ن امره���م، فقالت 
له���ا املراأة الت���ي كانت  ترت���دي ثياب 
يتج���اوز  ل  وي���كاد  وانيق���ة  جميل���ة 
عمرها العقد الثالث  وب�سحبتها احد 
الرجال الذي عرف  نف�سه  )�سقيقها(، 
بانها ل متلك النقود العراقية الكافية 
فر�س���ة  لهم،وه���ذه  املبل���غ  لتحوي���ل 
كب���رية للح�سول على ف���رق يف �سعر 

الت�سريف الذي قد ي�سل وفق اجراء 
معادل���ة  ح�سابي���ة �سريع���ة  اىل 400 
ال���ف دينار اذ ان العملة التي  بحوزة  
الربع���ة  ت���وازي  الثن���ني  الرجل���ني 
الف دولر! واأ�سافت ابت�سام قائلة: 
ل اع���رف كي���ف ا�ستدركتن���ي امل���راأة 
بكالمه���ا م���ن اج���ل احل�س���ول عل���ى 
معلوم���ات مني تفيد باين املك مبلغًا 
من املال ي�سد طلب الرجلني،فاقرحت 
بامكاني���ة الذهاب معه���ا يف ال�سيارة 
جلل���ب املبل���غ مقاب���ل ح�سوله���ا هي 
واخوه���ا  عل���ى مبلغ 50 ال���ف دينار  
وكان ب�سحبتن���ا اأي�سًا اح���د الرجال 
الن�سابني،وافق���ت على ذلك و�سعدت 
معه���م يف ال�سيارة،وعندم���ا و�سلن���ا 
اىل البي���ت اخ���رت زوج���ي بالم���ر 
واف���ق فورا،و�سلمهم املبل���غ البالغ 2 
ملي���وين دينار، بع���د ذل���ك   ا�ستلمت 
منه���م عمل���ة اجنبي���ة وجمموع���ة من 
اىل  عم���دت  ث���م  وم���ن  ال���دولرات 
ت�سريف���ه يف اأح���د مكات���ب ال�سريفة 
لأ�سدم بهول الفاجع���ة التي و�سعت 
نف�س���ي فيه بعد ان اخ���رين �ساحب 
حم���ل ال�سريف���ة  ب���ان ه���ذه الفئ���ات 
النقدي���ة، جرى ت�سقيطه���ا يف الدول 
الأوروبية،وم���ا ت�سم���ه من دولرات 
ل ت�س���اوي يف قيمته���ا �سيئ���ا لنه���ا 

مزورة.

تبيــع  ان�ســانية  منظمــة 
الهواء 

�سحي���ة  ح�س���ن  �سلم���ان  كان  بينم���ا 
جمموع���ة م���ن ال�سخا����ض ي���راوح 
عدده���م الربع���ة كانوا ثالث���ة رجال 

وامراأة و يرت���دون مالب�ض مت�سابهة 
يف اللون وال�سكل ويحملون �سجالت 
تت�سم���ن ا�سماء كث���رية لعداد كبرية 
من املواطنني وه���ذا ما لوحظ عندما 
فتحت رئي�سة املجموعة ال�سجل الذي 
حتمله بيدها للتاكد من ا�سم ال�سحية 
او املواطن، ال���ذي كان تعي�ض احلظ 
لطرقه���م باب���ه، يق���ول �سلم���ان: على 
الرغ���م م���ن �سماع���ي ع���ن الع�سابات 
الت���ي تقوم بالن�سب و الحتيال على 
املواطن���ني بت�سري���ف العمالت لكني 
وقع���ت يف الف���خ ه���ولء ال�سخا�ض 
لنهم  كان���وا متاأنق���ني ويرتدون زيا 
موح���دا ويتكلمون اللغ���ة النكليزية 
بطالق���ة وكنت افه���م ما ي���دور بينهم 
من كالم فان���ا مدر�ض مادة النكليزي 
منه���م  طلب���ت  العدادي���ة،  املرحل���ة 
الدخول ملعرف���ة مبتغائه���م،  وعندما 
دخل���وا اىل غرف���ة ال�سي���وف تكلمت 
امل���راأة وكان���وا يدعونه���ا )بال�ستاذة 
بلقي����ض( قال���ت  انهم ميثل���ون احدى  
منظمات  املجتم���ع املدين،ويرغبون 
ترع���ات  النا�ض،بجم���ع  مب�ساع���دة 
مالية ومن خمتلف العمالت الجنبية 
وم���ن �سمنها طبعا العمل���ة العراقية، 
بع���د ذل���ك تكل���م معه���ا اح���د ال�سباب 
قائال،ب���ان ا�سم���ي غ���ري م���دروج يف 
�سجالته���م ول ميك���ن اعط���اءه امل���ال 
البال���غ 3000 دولر، واحلقيقة تقال 
عندما �سمعت عن حجم املبلغ �سدمت 
وذهل���ت وطلبت منهم م�ساعدتي باأي 
طريق���ة م���ن اج���ل احل�س���ول علي���ه، 
اق���وم  ب���ان  ال�س���اب الخ���ر  فاق���رح 
بت�سري���ف املبالغ الجنبي���ة بالعملة 

العراقي���ة وبذل���ك ا�سم���ن احل�س���ول 
عل���ى ف���رق ال�سع���ر م���ن دون ان اخذ 
حق غ���ريي م���ن امل�ستحق���ني، حينئذ 
طلبت م���ن زوجتي ان تاأتي مبا لدينا 
من نق���ود عراقي���ة وكان جمموعها 5 
مالي���ني دين���ار وه���و �سع���ر ال�سيارة 
الت���ي بعتها قبل ايام لنه���ا  م�سمولة 
لت�سقي���ط  امل���رور  قان���ون  �سم���ن 
ا�ستلم���ت  املقاب���ل  ويف  ال�سي���ارات، 
النقود الوروبي���ة وكان �سمنها عدد 
دولر  فئ���ة 100  نقدي���ة  اوراق  م���ن 
لتظهر بعد حني انها مزورة، وعندما 
ذهب���ت اىل مرك���ز ال�سرطة الكائن يف 
منطقتي اكت�سفت باين ل�ست الوحيد 
م���ن وقع يف الفخ امنا كثريون كانوا 
يحاول���ون احل�س���ول عل���ى م�ساعدة 
الق���وات الأمنية ل�سرج���اع اموالهم 

امل�سلوبة امام اأعينهم.

وزارة الداخلية
الن�سب بالعملة املزيفة

ت���راوح دوافع هوؤلء الذين يحتالون 
عل���ى الخري���ن، او مرراته���م الت���ي 
�ساقوه���ا ب���ني م�ساع���دة النا�ض وبني 
ا�ستغ���الل الو�س���ع يف الب���الد حت���ت 
م�سمي���ات ملنظم���ات او جه���ات اغاثة 
ان�سانية دولية!وهذه اجلرائم تتكرر 
ب���ني ف���رة واخ���رى وبع���دة ا�س���كال 
وخدع متوه املواط���ن ال�سحية، فقد 
�س���رح مدي���ر اجلرمي���ة القت�سادية 
العمي���د و�س���اح  ل���� )امل���دى( قائ���ال: 
هناك معلوم���ات ا�ستخبارتية مفادها 
وج���ود �س���ركات ا�ستثم���ار لالم���وال 
تق���وم بالن�س���ب عل���ى املواطنني من 

خالل توظيف ه���ذه الموال من دون 
اأي �سم���ان قانوين وه���ذه ال�سركات 
هي �سركات وهمي���ة، ولها جذور يف 
العدي���د م���ن الدول،ف�سال ع���ن فروع 
يف انح���اء الع���راق وتتخ���ذ الفن���ادق 
كمق���رات له���ا،  و يف الغل���ب يك���ون 
ا�سحابه���ا ه���م م���ن ع�ساب���ات املافيا 
تدم���ري  اىل  ته���دف  الت���ي  العاملي���ة، 

اقت�ساد البلد. 
وا�س���اف العمي���د و�س���اح: ان ه���ذه 
يف  النرن���ت  ت�ستخ���دم  ال�س���ركات 
عملياته���ا لغر�ض ا�س���راك اكر عدد 
م���ن املواطنني مقاب���ل احل�سول على 
نظ���ام  يف  ت�ستخ���دم  �سري���ة  ارق���ام 
احلا�سوب، مقاب���ل مبالغ نقدية تقدر 
ماب���ني 250 دولرًا اىل 2100 دولر 
حيث تق���وم ه���ذه ال�س���ركات بتغيري 
اماكنه���ا بني احل���ني والآخر، وتنتقل 
بني مناط���ق املن�سور،والكرادة ومت 
الق���اء القب�ض على اربعة منهم وكلهم 
متقدم���ة  علمي���ة  درج���ات  يحمل���ون 

ومنهم اطباء و�سباط متقاعدين.
وتاب���ع و�س���اح: ان ع���دد الع�سابات 
والحتي���ال  بالن�س���ب  تق���وم  الت���ي 
با�ستخ���دام العملة املزيف���ة كبري جدا 
ول تقل خطورة عن تلك ال�سركات لن 
من ينتحل �سف���ة الن�سب والحتيال 
لب���د ان يك���ون على درج���ة عالية من 

اللباقة واملراوغة والذكاء.

 احذروا ع�سابات كراجات 
النقل 

افخ���اخ  �سن���ع  يح���رف  البع����ض 
يه���وى  والحتيال،بينم���ا  الن�س���ب 

اخرون الوقوع فيه���ا على حد تعبري 
و�س���اح مدير اجلرمي���ة القت�سادية، 
ب���ان بع�ض الع�سابات توهم املواطن 
بدف���ع مبل���غ خم�س���ة وع�سري���ن الف 
دينار،مقاب���ل احل�س���ول عل���ى ورقة 
كت���ب عليه���ا معلومات غ���ري وا�سحة 
ودقيق���ة ت�سم���ح حلامله���ا احل�س���ور 
للعن���وان امل���درج يف طي���ات الورق���ة 
امل�ستن�سخ���ة واملت�سم���ن ا�سم احدى 
لغاث���ة  الن�ساني���ة   اجلمعي���ات 
املحتاج���ني الوهمي���ة والواقع���ة يف 
اح���دى املناط���ق م���ن بغداد،ل�ستالم 
مبلغ مايل وح�س���ة م�ساعدة والكثري 
الكثري م���ن الق�س�ض الت���ي ابتدعتها 
تل���ك الع�سابات ومع ال�سف املواطن 
هو من ي�سمح له���م ب�سردها و�سمعها 
وت�سديقه���ا وتطبيقه���ا عل���ى ار����ض 
الواق���ع لي�سب���ح ه���و ال�سحي���ة وهم 

اجلالدون.

ع�سابات اللهجة اخلليجية 
بينما ا�ساف مدير جنايات الر�سافة 
العمي���د عدنان،بالق���اء القب����ض على 
ع���دد كبري م���ن ال�سخا����ض يقومون 
بالن�س���ب والحتيال عل���ى املواطنني 
اور  )ال�سعب،ح���ي  مناط���ق  يف 
وجميل���ة( واف���راد ه���ولء الع�ساب���ة 
اوربي���ة  عمل���ة  ي�ستخدم���ون  كان���وا 
ت�سم���ى )العمل���ة البول�سكية،واللرية 
اللهج���ة  ويتحدث���ون  اللبناني���ة(  
انف�سه���م  ويعرف���ون  اخلليجي���ة 
�سب���ط  ع���ن  كم�ستثمرين،ف�س���ال 
بحوزتهم و�سولت مزورة،لعدد من 
�س���ركات ال�سريفة وعم���الت اجنبية 

وحملية وا�سلحة. 
واأ�س���اف عدنان: لي����ض فقط الن�سب 
والحتي���ال بالعمل���ة الأوروبية غري 
به���ا  امل�سم���وح بتداوله���ا والتعام���ل 
عاملي���ا امنا الغ����ض بالعمل���ة العراقية 
اأي�س���ًا امل���زورة وه���ذه املبال���غ تكون 
يت���م  دين���ار  الف   )5،10( فئ���ة 
تزويرها بوا�سطة اأجهزة الكرونية 
حديثة،والغاي���ة م���ن ذلك ه���و تدمري 

القت�ساد العراقي.

القانون العراقي 
يقول املحامي رعد: قانون العقوبات 
كل  حما�سب���ة  العراقي،يقت�س���ي 
الحتيالي���ة  الط���رق  ي�ستخ���دم  م���ن 
لال�ستي���الء عل���ى �س���ي ممل���وك للغري 
بط���رق كاذب���ة لو عل���م به���ا ال�سحية 
مل���ا اعط���ى مال���ه، وموق���ف القان���ون 
العراق���ي من تل���ك اجلرائ���م وح�سب 
املادة 456 من قانون العقوبات جعل 
عقوب���ة احلب����ض )مل���دة ل تزي���د على 
خم����ض �سنوات(لكل م���ن تو�سل اىل 
ت�سل���م او نقل حي���ازة م���ال منقو�ض 
ممل���وك للغري لنف�س���ه او اىل �سخ�ض 
اخ���ر وذل���ك باإح���دى الو�سائ���ل منها 
با�ستعم���ال ط���رق احتيالي���ة واتخاذ 
ا�س���م كاذب،او �سف���ة غ���ري �سحيحة 
او تقري���ر امر كاذب عن واقعة معينة 
مت���ى م���ا كان م���ن �س���اأن ذل���ك خ���داع 
املجن���ي علي���ه وحمل���ه عل���ى ت�سلي���م 
مبال���غ ويعاق���ب بالعقوب���ة ذاته���ا كل 
من تو�س���ل باإحدى الط���رق ال�سابقة 
اىل حم���ل الغ���ري على ت�سلي���م او نقل 

حيازة �سند.

توهمهم ببناء ق�شور من الرمال حتت مظلة منظمات اإن�شانية 

عم��ات اأوروبي��ة قدمي��ة توق��ع الع�ش��رات بف��خ الن�ش��ب والحتيال
بغداد/ املدى

 كان من املتميزين بني اقرانه يف املدر�سة وحمبوبا 
بني اجلميع، احمد  طفل مل يتجاوز اأحد ع�سر عامًا 
من العمر كان �سحية جمموعة من املجرمني اتخذوا 
من عملية خطف الطفال جتارة متدهم باملال لنفاقه 

على ملذاتهم و�سذوذهم.
الطفل احمد  )���ض،ن(،خ��رج احمد  من  يقول وال��د 
من  احللوى  ل�سراء   2009\11\8 بتاريخ  املنزل 
منطقة  يف  ن�سكن  اننا  القريبة،حيث  املحال  اح��دى 
خطف  عملية  ازدادت  ال��ف��رة  تلك  وخ���الل  ال��ب��ي��اع 
اىل  دفعني  ال��ذي  ج��دا،الم��ر  كبري  ب�سكل  الط��ف��ال 
ق�سرية  ف��رة  م��رور  بعد  المنية  ال�سلطات  اب��الغ 
فيها  يعد  مل  ال��ت��ي  الزمنية  امل���دة  وه��ي  ال��وق��ت  م��ن 
والو�سائل  الطرق  بكل  حاولت  امل��ن��زل،  اىل  احمد 
ابني،   مكان  مبعرفة  تفيد  معلومة  اي  اىل  ا�سل  ان 
القلق  انتابنا  بالف�سل،  باءت  لكن جميع  حماولتي 
اجلناة  لن  قتل،  قد  احمد   يكون  ان  من  واخل��وف 
الفرة  تلك  �ساعة،وخالل   24 طوال  بنا  يت�سلوا  مل 
معمال  املك  )فانا  عندي  يعمل  ال�سخا�ض  احد  كان 
التجارية( اختفى عن النظار فجاة  املحال  وبع�ض 
الت�ساولت،  من  العديد  واثار  اده�سني  الذي  المر 
حاولت الت�سال بذلك ال�سخ�ض لكن دون جدوى لن 
هاتفه كان  مغلقًا،هذه ال�سكوك دفعتني اىل البالغ 
يف مركز �سرطة البياع وحتديد مالمح وموا�سفات 

ال�سخ�ض امل�سكوك به.

ا�ستدراج ال�سحية
المنية عن  ال�سلطات  بابالغ  الطفل  والد  قيام  بعد   

اخ���ت���ف���اء ول����ده، 
وم���ن ث���م الب���الغ 

مت  ب��ه،  امل�ستبه  ال�سخ�ض  ع��ن 
املدعو  امل��ج��رم  على  القب�ض  ال��ق��اء 

)ع.ع( ي�سكن منطقة البياع، اعرف بقيامه بجرمية 
ال�سخا�ض  م��ن  جمموعة  م��ع  اح��م��د   الطفل  خطف 
اعرفوا  )ي.م(و)ح.ح(و)ع.ع(   ،)3( عددهم  البالغ 
جميعهم بقيامهم بالتفاق امل�سبق على تنفيذ العملية 
املال،مقابل  من  مبلغ  وطلب  ذوي��ه  ابتزاز  ثم  وم��ن 

اط����الق ���س��راح��ه، لكن 
امل�سروبات  ت��ن��اول��ه��م 
ال��ك��ح��ول��ي��ة وح��ب��وب 
جعلتهم  ال��ك��ب�����س��ل��ة 
يتوانون عن طلب املال 
مبمار�سة  والك��ت��ف��اء 
وقتله  اجلن�سي  الفعل 

لنه تعرف عليهم.

اعــــــــرافــــــــات 
املتهمني 

يقول املتهم )ي.م( قمت 
با�ستدراج الطفل احمد  

من امام منزله بعد ان طال انتظارنا فرة طويلة من 
الوقت ونحن ننتظر خروجه من البيت، ولن )ع.ع( 
املهمة  التفا�سيل  ببع�ض  اخرته  وال��ده  لدى  يعمل 
التي اقنعت الطفل ب�سرورة الذهاب اىل والده الذي 
مل  ظروري،حقيقة  لمر  املعمل  اىل  به  اليتاء  طلب 
ي���ردد اح��م��د  يف ال��ذه��اب م��ع��ي، واث��ن��اء ذل��ك كان 
املجرم )ع( ينتظرين يف �سيارة اجرة،لكن �ساحب 
اطالقا،وقبل  اخلطف  بعملية  يعلم  يكن  مل  ال�سيارة 
ال�سعوداىل ال�سيارة نغزت  احمد يف جنبه المين 
تفوهت  او  �سرخت  ان  اذن��ه  يف  هام�سا  )واخرته 
اىل  توجهنا  ذلك  بعد  اقتلك(،  �سوف  واح��دة  بكلمة 
منطقة ال�سيدية ويف هيكل بيت قدمي فارغ  كنا نتخذه 
بعيدا  البغاء  وممار�سة  املخدرات  لتناول  لنا  مكانا 
عن انظار النا�ض لنه يقع يف منطقة �سبة مهجورة 
بعد  واملارة،و�سعناه يف غرفة مظلمة،  ال�سكان  من 
ان ربطنا يديه و�ساقيه  واغلقنا فمه بوا�سطة �سريط 
ل�سق، ويكمل احلديث املجرم )ع( يف اليوم الثاين 
من اختطافه قمت بالدخول على احمد  وقلبته على 
يتامل  وك��ان  معه  اجلن�سي  الفعل  وم��ار���س��ت  بطنه 

وي����������ن����������زف 
على  دموعه  وت��ت��ذارف 

املراقبة  بعملية  ي��ق��وم  م��ن  خ���ده،وك���ان 
عليه،  اجلن�سي  ب��الع��ت��داء  اي�����س��ا  ق���ام  ال���ذي  )ي( 
وبعد اكمال عملية الغت�ساب قمت برفع حجر  من 
الر�ض،و�سربته على را�سه يف املنطقة المامية ما 
ادى ذلك اىل ا�سابته بنزف �سديد ومن ثم قام )ي( 
ب�سربه على موقع النزف ب�سدة اي�سا ومن ثم ركله 
على �سدره وهو يحت�سر اىل ان فارق احلياة. بعد 
ذلك تركناه يف مكانه مرميًا، لكن �سكوك والده هي 
من اثارت ال�سبهات حولنا المر الذي ادى اىل �سرعة 

القاء القب�ض علينا من قبل  ال�سلطات المنية.

جرمية اغت�ساب اخرى 
ودوافعها  ا�سبابها  يعلم  اجلميع  اخلطف  ج��رائ��م 
هذه  امتهنوا  ا�سخا�ض  ب��ذل��ك  ي��ق��وم  وم��ن  امل��ادي��ة 
بابتزازهم  ال�سريعة  الم��وال  على  للح�سول  املهنة 
ان  لكن  لعوائلهم  او  لهم  ذل��ك  ك��ان  ان  وتخويفهم 
ي�سبح اخلطف من اجل الغت�ساب والقتل بوح�سية 
فكيف  ذل��ك  يف  لحم��ال  وعقلي   نف�سي  مر�ض  فهذا 
وم�ساعره  اح��ا���س��ي�����س��ه   الن�����س��ان  يفقد  ان  مي��ك��ن 
راح  حيوانية  رغبه  على  ح�سوله  ملجرد  الن�سانية 

�سحيتها طفل ليتجاوز عمره 14 عاما،
قبل  من  اختطف  ابنه  ان  )ح(  ال�سحية  وال��د  يقول 
�سيارة  ي�ستقلون  ك��ان��وا  ال�سخا�ض  م��ن  جمموعة 
والده  وا�ساف  اللون،  بي�ساء  قمارة  دبل  بيك  نوع 
على  ي��وم  ك��ل  ك��ع��ادت��ه  البنزين  يبيع  ك��ان  )ح(  ان 
اختفى  وفجاة  منطقة.......  يف  ال�سريع  الطريق 
الطفل وبعد البحث عنه يف اماكن متفرقة من مدينة 
بغداد وجدت جثته مرميه بالقرب من احدى حمالت 
احلي ال�سناعي الواقع يف منطقة........ واكد والد 
ال�سحية ان وجود اجلثة يف هذا احلي اثار ال�سكوك 
هناك،وبعد  ال��ع��ام��ل��ني  ال���س��خ��ا���ض  ب��ع�����ض  ح���ول 
ان  ميكن  م��ن  ع��ن  امل��ح��ال  ا�سحاب  م��ن  ال�ستف�سار 
على  ال���س��ت��دلل  ا�ستطعنا  باجلرمية  ي��د  ل��ه  ي��ك��ون 
املتهم املدعو ).�ض.م(، لنه كان مدمنًا على املخدرات 
المنية  ال�سلطات  قامت  ذلك  واثناء  و�ساذًا جن�سيا، 
بالقب�ض على ال�سخ�ض امل�ستبهة به الذي اعرف بعد 
مواجهته بالدلة والراهني بقيامه مع املتهم الخر 
املدعو )ع.ن( بخطف احد ال�سخا�ض ل على التعيني 
ووقع اختيارهم على ال�سحية )ح(،يقول املتهم )ع( 

بحثنا  خالل 
عن اي �سخ�ض �سواء 

اأكان  طفاًل ام �سابًا، لنخطفة  راينا )ح( 
�سقيقه  ك��ان  لكن  الطريق  على  البنزين  م��ادة  يبيع 
ب�سحبته، بعد ذلك حاولنا ابعاده من املكان  لفرة 
غاز  ا�سطوانة  لنا  اجلب  )�ض.م(  له  فقال  الوقت  من 
من احدى الدور القريبة وباي مبلغ  �سوف ندفع لك 
�سعف ال�سعر، بعد ذلك طلبنا من ح وحتت التهديد 
الطريق  على  �سرينا  واثناء  ال�سيارة،  اىل  ال�سعود 
منها  ح  بانزال  وقمنا  ال�سيارة  ا�ستوقفنا  الرابي 
ال�سيارة  ان  بحجة  المامي  املحرك  غطاء  ورفعنا 
لتعمل، ومن ثم قمنا مبمار�سة الفعل اجلن�سي معه، 
وبعد ذلك اجتهنا  ليال اىل احد املحال القريبة الذي 
ع�سبنا  ان  بعد  لكن   معنا  ح  ونقلنا  ب��ه،  نعمل  كنا 
احت�سينا  ان  وب��ع��د  وي��دي��ه  قدميه  وق��ي��دن��ا  عينيه 
الكحول حتى ال�ساعة الثالثة �سباحا عندها قمت انا 
ب�سحبه اىل خارج املحل ومن ثم �سربه وخنقه حتى 
وجلب  �سيارتي  اىل  ذهبت  ذل��ك  بعد  احلياة  ف��ارق 
كي�ض )كونية( وقمنا بو�سع اجلثة فيها وو�سعناه 

حتت هيكل �سيارة قدمية تقع بني حملي وحمل )ع( 
وبعد ذلك ذهبنا اىل دورنا وكان �سيئا مل يكن.  

اجلرمية الثانية 
 قتل �سحيتني 

باب  ط��رق  والن�سف،  الثامنة  ال�ساعة  ح��وايل  يف 
بدخول  لتفاجا   ،1984 ت��ول��د  )ر(  لتفتحه  امل��ن��زل 
ويحملون  ملثمني  وهم  ال��دار  اىل  ا�سخا�ض  اربعة 
زوجة  )ف.ح(   املدعوة  تقول   م�سد�سات،  بايديهم 
املجنى عليه )ع. ع(ووال��دة )ر(، وح�سب ما تروي 
�سعيف  ك��ان  امللثمني  ال�سخا�ض  اح��د  ان  احل���ادث 
را�سها  على  ب�سربها  ق��ام  القامة  متو�سط  البنية، 
فمها  واغ��ل��ق  عينيها،  وع�����س��ب  توثيقها  ث��م  وم���ن 
الوعي  تفقد  مل  ل���س��ق،ولن��ه��ا  ���س��ري��ط  ب��وا���س��ط��ة 
ب�سكل كامل كانت ت�سمع ما يدور حولها من احداث، 
باأخذ  الع�سابة   افراد  اخر من  قام �سخ�ض  ثم  ومن 
امل�سوغات الذهبية التي كانت ترتديها وهي عبارة 
ابنتها  بحجز  قاموا  ثم  )زجنيل،واقراط(،ومن  عن 
يف  اخ��ر  مكان  )ج(يف  امل��دع��و  عليه  املجنى  زوج��ة 

الدار، وبعد فرة وجيزة ح�سر زوجها  )ع( وطرق 
الدار ومل تعلم مبا حدث  باب املطبخ ودخل اىل 
بعد ذلك،ومن ثم ح�سر زوج ابنتها  وقام بطرق 
الباب اي�سا ومن فتح الباب ابنتي، وعلمت 
بذلك بعد ان �سمعت �سوتها وهي ت�سال من 
يطرق الباب؟ ومل تكن تعرف ما يجري يف 
الدار،  خم��زن  يف  احتجزت  فهي  اخل���ارج 
م�سي  بعد  قائلة:  حديثها  )ف(  وت�ستدرك 
احلادية  ال�ساعة  بعد  وبالتحديد  �ساعتني 
اجلناة  اأن  م��ن  تاكدها  وبعد  ل��ي��اًل،  ع�سرة 
وطلب  بال�سراخ  قامت  ال��دار  غ��ادروا  قد 
ذلك  اث��ر  وعلى  اجل���ريان،  من  امل�ساعدة 
ك�سر  ال�سرطة،ومت  من  مفرزة  ح�سرت 
باب الدار والدخول وفك وثاقها لت�ساهد 
الدار  داخل  مقتولني،  ابنتها  وزوج  زوجها 
من  ع��دي��دة  مناطق  يف  ن��ار  لط��الق  تعر�سهما  اث��ر 

اجل�سم،ف�سال عن �سرقة �سيارة زوجها.

حزام نا�سف 
الربعة  ال�سخا�ض  ان  قائلة:  )ر(  ابنتها  اأ�سافت  
امللثمني ا�سافة اىل حملهم امل�سد�سات كانوا يرتدون 
�سوداء  مالب�ض  م��ع  ل��ل��راأ���ض   اأغ��ط��ي��ة 
ريا�سية  واح���ذي���ة 
وم��������������ن ث����م 
ب�سهر  ق��ام��وا 
عليها  ال�سالح 
وحجزها بعيدا 
عن والدتها ومن 
بو�سع  قاموا  ثم 
حزام نا�سف ولفه 

انهم �سوف يقومون ح��ول��ه��ا واخ���روه���ا 
بتفجري هذا احلزام يف حال قيامها بال�سراخ، وبعد 
مرور ربع �ساعة طرق الباب وطلبوا منها فتحه بكل 
هدوء  دون ان تبدي اي حركة قد تثري ال�سك، وعندما 
فتحت ال��ب��اب ك��ان وال��ده��ا ومب��ج��رد دخ��ول��ه قاموا 
م��اذا حدث  تعلم  اىل احلمام ومل  قمي�سه  من  بجره 
بعد ذلك، وبعد مرور �ساعة تقريبا طرق  الباب اي�سا  
فطلب منها اجلناة فتحه لتجد زوجها،وعند دخوله 
قام اجلناة بارجاعها اىل الزاوية التي حجزت فيها 
�سابقا وهي احدى زوايا املطبخ، وبعد مرور دقائق 
من دخ��ول زوجها اىل ال��دار �سمعت اط��الق ن��ار، مل 

تكن تعلم من قتل حينها. 

مفاتيح القا�سة 
قاموا  ان اجلناة  قائلة:  )ر( يف حديثها  وت�سر�سل 
ب��رك��ل��ه��ا ع�����دة م����رات 
وبطنها،  �سدرها  على 
رف�������س���ت  ان  ب�����ع�����د 
مكان  ع���ن  اخ���ب���اره���م 
يحتفظ  ال��ت��ي  ال��ن��ق��ود 
بها وال��ده��ا وزوج��ه��ا.
قد  زوج��ه��ا  وك�����������ان 
 400 مببلغ  بيتهم  باع 
عراقي،  دي��ن��ار  مليون 
الذي  املبلغ  وه�������������و 
افراد  عنه  يبحث  ك��ان 

الع�سابة.

الزوجة هي القاتلة 
مت��ت��د الح����داث وت��ت�����س��اب��ك الت��ه��ام��ات والق����وال 
)ع(  عليه  املجنى  ف��وال��دة  ال�سحايا  عائلتي  ب��ني 
ولدها  طلب  تقريبا   2000 ع��ام  يف  ب��اأن��ه  اف���ادت 
التقدم خلطبة املدعوة )ر.ج( الانها رف�ست  منها  
دون  تزوجها  �سيئة،الانه  عائلتها  �سمعة  لن  ذلك 
زفافه،وبعد  حفلة  حتى  يح�سروا  ومل  موافقتهم 
بني  وخ��الف��ات  م�ساكل  ح�سلت  زواج���ه  م��ن  ف��رة 
ولدها وزوجته،وح�سب ما اخرها ابنها ال�سحية 
النار عليه من بندقية  ان زوجته )ر(قامت باطالق 
حادثة  ح��دوث  من  ق�سرية  ف��رة  قبل  كال�سنكوف 
بالتخطيط  ووالدتها  زوجته  تتهم  فهي  لهذا  قتله، 

لعملية القتل كما اكد كالمها �سقيقه.

�سهادة االطفال 
والدتهم  وتخويفات  تهديدات  لكل  يخ�سعوا   مل 
كان،  �سخ�ض  اي  او  القا�سي  م��ع  التكلم  بنهيهم 
لكن  ال��ب��ي��ت،  داخ����ل  احل��ج��ز  اىل  ت��ع��ر���س��وا  وال 
اىل  احل�سور  منهم  التحقيق  قا�سي  طلب  مبجرد 

املحكمة و�سماع �سهادتهم باعتبارهم اولد املجنى 
والدهم  �سقيق  طلب  وح�سب  و���ض(   )م  وهم  عليه 
كانوا  �سهادتهم لنهم  �سماع  كان م�سمم على  الذي 
الطفل  به،يقول  البوح  ما ويخفون   �سيئا  يعلمون 
)م( يبلغ من العمر �سبعة �سنوات، انه كان ب�سحبة 
العمر  من  والبالغ  )���ض(  ال�سغر  و�سقيقة  وال��ده 
الواقع  حم��ل��ه  يف  احل����ادث  ���س��ن��وات،ي��وم  خم�ض 
امل�سوغات  ببيع  واخل��ا���ض  م��ن��ط��ق��ة.........  يف 
�سيارة  با�ستئجار  قاموا  املحل  غلق  الذهبية،وبعد 
والدهم  ط��رق  وعندما  بيتهم  اىل  وذه��ب��وا  اج��رة 
تراك�سود  ت��رت��دي  وك��ان��ت  وال��دت��ه��م  فتحت  ال��ب��اب 
ا�سود اللون وانارة املطبخ مطفاأة،علما ان النارة 
يف بقية الدار تعمل، ومل تتكلم والدتهم مع والدهم 
النوم،واثناء  غرفة  اىل  اخذتهم  كلمة،لكنها  ب��اي 
توجههم اىل غرفة النوم �سمعا �سوت طلق ناري، 
اخرته  الطلق  م�سدر  ع��ن  وال��دت��ه  �سال  وعندما 
قامت  ثم  وم��ن  �سراق  ال��دارارب��ع��ة  يف  يوجد  بانه 
ال�سراق  احد  عينيه،لكن  على  يدها  بو�سع  والدته 
قما�ض،وا�ساف  قطعة  بوا�سطة  عينيه  بع�سب  قام 
الطفل )م( ان والدته مل تكن ترتدي اي حزام عندما 
فتحت الباب لهم!وبعد فرة قامت والدته بال�سراخ 

فح�سر اجلريان.
�سحة  �سحة  اك��د  ال��ذي  )���ض(  ال�سغر  �سقيقه  ام��ا 
كالم �سقيقه )م( ف�سال عن ا�سافة معلومات اخرى 
بي�ساء  د�سدا�سة  يرتدي  �سخ�سًا  �ساهد  بانه  تفيد 
مقلمة بال�سود، وهو غري ملثم ابي�ض الب�سرة،وذو 
بنطاًل  يرتدي  اآخر  �سخ�سًا  و�ساهد  خفيف  �سارب 
وقمي�سًا ا�سود، وهو ملثم،وبعد التحقق من اقوال 
املجرمة  على  وال�سغط  ال�سحية  اولد  الط��ف��ال 
والدتهم ووالدتها بقول احلقيقةات�سح انهما كانتا 
املال  على  احل�سول  اج��ل  من  ذل��ك  لكل  خمططتني 

ومن �ساعدها يف تنفيذ اجلرمية اولد خالتها.

اجلرمية الثالثة 
حدث يف حمافظة وا�سط 

حادث  ح�سل  ظ��ه��را  ال���واح���دة  ال�����س��اع��ة  مت���ام  يف 
بالقرب  )كوت،بغداد(  العام  الطريق  على  مروري، 
اىل  امل�ساب  نقل  احلفرية،وبعد  وق��ود  حمطة  من 
)����ض.ع(  عليه  املجنى  جثة  ان  تبني  امل�ست�سفى 
يبلغ من العمر 23 عاما �سغله كا�سب ي�سكن منطقة 
اجلثة  على  الطبي  الك�سف  اج��راء  وبعد  احلفرية  
تبني وجود ته�سم يف الراأ�ض بوا�سطة الة جارحة، 
ال��ع��ديل لغر�ض  ال��ط��ب  وب��ع��د ار���س��ال اجل��ث��ة اىل 
احلقيقية،ليبني  ال��وف��اة  ا�سباب  ملعرفة  الت�سريح 
التقرير الطبي وامل��روري  ملحل احلادث، ان �سبب 
بحادث  ولي�ست  قتل  جرمية  ب�سبب  كانت  الوفاة 

مروري!
بيك  ن��وع  عليه  املجنى  عجلة  �سبط  مت  ذل��ك  وبعد 
اب ني�سان موديل 2008 بي�ساء اللون،لحتمل اي 
اي  على  العثور  يتم  ومل  ا�سطدام  او  انقالب  اثار 
ظرف او اطالقة يف حمل احلادث،وبعد ال�ستف�سار 
و�سماع �سهادة ال�سهود تبني ان املدعو )�ض.ن( هو 
من نفذ عملية القتل وذلك ب�سبب رف�ض املجنى عليه 
العمل معه بتجارة ال�سلحة فقام )�ض.ن( ب�سربه 
يف  ليقتله  را���س��ه  على  ح��دي��دي  ق�سيب  بوا�سطة 

احلال.

 اجلرمية الرابعة
اكت�ساف جرمية قتل عائلة كاملة يف 

الكوت 
اب وام وطفلتان كانوا �سحية ملجرم فقد عقله،كان 
طوال  واحزانهم  افراحهم  وي�ساركهم  وياكل  ينام 
�سنني، لكن حقدة وانانيته هما ما دفعاه اىل القيام 
باب�سع جرمية قتل حدثت يف مدينة الكوت.  يقول 
املجرم )م.خ( ان �سبب ارتكابه اجلرمية كان نتيجة 
)الب(    عليه  املجني  وب��ني  بينه  خ��الف��ات  ح��دوث 
بتلفظ كالم غري  ال�سحية  قيام  )���ض.م(، ف�سال عن 
منه  النتقام  ق��رر  لذلك  امل��ج��رم،  �سرف  على  لئ��ق 
بقتل عائلته بالكامل الواحد تلو الخر بعد ذهابهم 
من  النار  باطالق  فقام  النوم،  لغر�ض  الفرا�ض  اىل 
على  عليه  للمجني  تعود  كال�سنكوف  نوع  بندقية 
را�ض جميع ال�سحايا ومن �سمنهم الطفال ا�سافة 
اىل �سقيق املجني عليه حيث كان نائمًا  تلك الليلة 
وبعد  بجانبه،  ينام  املتهم  وك��ان  البيت  يف  معهم 
اأرداه���م   ت��اك��د م��ن ان��ه��م غ��ط��وا يف ن��وم عميق  ان 
الغ�سل  اح��دى حمال  التخفي يف  قتلى وه��رب اىل 

والت�سحيم الواقعة على طريق الكوت - بدرة.


