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علـى مـدى قــرون من الـزمـن ظل فعل
)اجلــرميــة( يف نـظــر اجملتـمع مقــرونــاً
ببعض املمارسات واألفعال التي تسفر
عـن أذى مـبــاشــر يـصـيـب الــضحـيــة أو
اجملــنــي علــيـه، ولعـل فعـل القــتل هـــــو
أكثـر ما يـنطبق علـيه مفهوم اجلـرمية
ثم الـسرقة واالغتصاب والتسليب وما
تـــــشــتــمـل علـــيه هـــــــذه اجلـــــــرائــم مــن
اســـــالـيـب وغـــــايـــــات، غـيـــــر ان احلـيـــــاة
االنــســـانـيـــة الـتـي مـــا انـفكـت تـتــطـــور
وتتحـدث يف مكـونـاتهـا وبنـاءاتهـا علـى
جــمــيع الـــصعـــــد، لــم يـكــن تــطـــــورهـــــا
مبعــزل عن اجملــرمني واخلـارجـني عن
طـبــيعــتهــــا، فقــــد اتخــــذ اجملــــرمــــون  ـ
املـتــواتـــرون مع الــزمـن ـ ذلك الـتـطــور
والتحـديث الذي تـوفرت علـيه احلياة،
وسيلـة لتـسهـيل مهمــاتهم االجـراميـة
وفتـح مسـارح جـديـدة لتـنفيـذ مـآربهم
وبـصـيغ وادوات مـتـطــورة، حـتــى غــدت
التـكنــولـــوجيــا احلـــديثــة احــدى هــذه
االدوات، وصـــار للجــرميـــة الكـثـيــر مـن
العنـوانـات والصفـات، وصـار اجملـرمـون
يـنضــوون حتت تـنظـيمـات ومـؤسـسـات
لهـــا قـــوانـيـنهـــا اخلـــاصـــة مـثلـمـــا لهـــا
شـــروط علـــى االعـضـــاء املـنـتـمـني لهـــا
وهي تشتمل على فروع محلية وعاملية
وتقــيــم تــنــــســـيقــــــات وحتــــــالفــــــات مع
مـثيالتهـا يف انحـاء العـالم مـثلمـا لهـا
تــنـــــســـيق وحتــــــالـف مع تــنـــظــيــمــــــات
سياسية أو مؤسسات حكومية وأنظمة

وقادة دول.
حتى تغيـرت الدوافع التي يقام اجلرم
علــى اســاسهــا، فلـم يعــد الفقــر دافعــاً
للسـرقة وال دافع القتل هـو املظلمة أو
الـثــأر أو غـيـظ مـن مهــانـــة، بل صــارت
الــدوافـع اكبـــر واشمـل واكثــر، وبحـجم
سعـــــة الـــــدافع، تـتـــسـع رقعـــــة مـــســـــرح
اجلـرمية ويكثر عدد الـضحايا ليشمل
قــريــة أو مــديـنـــة أو بلــدا بــأكـمـله، فال
خــيـــــر يف ذلــك، املهــم هـــــو امتـــــام فـعل
اجلــــــــــرميــــــــــة حـــــــســـب الـــتـخـــــطـــيـــــط
واإلسـتــراتـيجـيــة املــوضــوعــة مـن قـبل
اجملــرمـني وحــسـب سـيــاســة الـتـنـظـيـم
الـذي ينتـمون إلـيه، حيث ان اجلـرمية
وصـلت إلـى مـا وصـلت إايـة يف زمــاننـا
هذا، فـان نظـرة اجملتـمع لم تعـد تعـير
أهـميـة للجـرائم الـصغيـرة الـتي يقـوم
بها افراد )مستقلون( وان قتيالً ملقى
يف الشـارع ال يعنـي شيئـاً لصـورة املـوت
املـــرعـبـــة، الن مــثل هـــذه الــصـــورة قـــد
تـتـــوفـــر يف شـــارع آخـــر اكـثـــر وضـــوحـــاً
عنـدمـا نـرى ثـالثني جثـة مـتفحمـة أو
مـتنـاثـرة مـن انفجــار سيــارة مفخخـة
وضعها اجملـرمون بكل )هـدوء( وذهبوا
لقـضــاء اعـمـــالهـم االخــرى، وتــسلـيـب
شخـــص يف ســــــوق مــــــزدحــم مــن قـــبل
لصوص )مسـاكني( ال يعني شيئاً امام
تـسـليـب بلــد بحــاله وســرقــة محفـظــة
شخص )مغفل( ماذا تعني امام سرقة
امللــيـــــارات مــن الـــــدوالرات؟ واخــتالس
مـــوظف صغـيـــر بعـض الـــدنـــانـيـــر مـن
دائــرته هل تعـني شـيئــاً امــام اخـتالس
ثـروة شعب بكـامله، واخذ مـوظف آخر
رشـــوة من مــواطـن )لتــسهـيل مـهمـته(
هـل تعــــد جــــرميــــة امــــام فـــســــاد اداري

يسرطن حكومة بلد برمته..و..و..
هــكــــــــذا اخـــتـلـفـــت نـــــظــــــــرة اجملـــتـــمـع
لـلجرميـة، وال نعرف مـتى نقـول: رحم

اهلل مجرمي ايام زمان..
احملرر

اشارة

اجلــــــــريـــمــــــــة اآلن

بغداد/ماجد الشبلي
خــضعـت لـتـــدريـبـــات ســـريعــــة ومكـثفـــة،
حـتى تتمكن من االسراع يف اداء واجبها
بعـــد ان اسـتفـحل الفـــارغ االمـنـي وكـثـــر
اجملــرمــون واخلــارجـــون علـــى القــانــون.
وعلــى بــرغـم مـن ان عـمــر تــشكـيل هــذه
املـؤسسـات قصيـر للغايـة ازاء التحـديات
الـتـي تـــواجـههــــا يف بلــــد يعـيــش خـــرابـــاً
وفـوضـى قل مثـيلهمـا وبعـد ان خـرج من
فـشـل سيـاسـي واقتـصـادي وبـيئـي عمـره
ثالثـــون عـــامـــاً، إال ان مـــا تـــوصلـت الـيه
االجهــزة احلــاليــة ورجــال الـشــرطــة من
نتـائـج يف القضـاء علـى اجلـرميـة وعـودة
االمـن، يعــد امــراً مــشجعــاً وقــد اعـطــى
تـصــوراً مـن الــرضـــا والقـبـــول يف نفــوس
املــــــواطــنــني الــــــذيــن ابــــــدوا تــــــأيــيــــــدهــم
وتعـــاطـفهـم مـع اجلهـــود الـتـي يـبــــذلهـــا
رجال الـشرطـة واحلرس الـوطنـي بشكل
عــام، غيـر ان لــدى بعـضـهم مـآخــذ علـى
عــــــدد مــن رجــــــال الــــشــــــرطــــــة ممــن لــم
يـتخـــذوا مـن مهـنـتهـم اجلـــديـــدة دافعـــاً
لـتصـحيح مـا كـان علـيه سلك الـشـرطـة
مـن فــســاد يــزكـم االنــوف مـثلـمـــا يهـتك
احلـقوق ومثـلما كـانت عنـاصره تـتخاذل
يف اداء الـواجـب الشـريف بـينمـا يتفـانـى
ــــــدنــيء ــــــواجــب( ال بـعــــضـهــم يف أداء )ال
الـذين يقبضون عليه سحتاً حراماً على

حساب ظلم الناس.
ويف هـذا االسـتطالع الــذي شمل عـينـات
مخـتـلفــــة مـن شـــــرائح اجملـتــمع نـتـبـني
الـــتــــصـــــــورات الـــتـــي تــكـــمـــن يف نـفـــــــوس
املـواطـنني بـشـأن عـمل االجهـزة األمـنيـة
وعلـى اخلصـوص رجال الـشرطـة ومدى
صــــــدقهــم يف اداء واجــبــــــاتهــم يف اطـــــاره
القـــــانـــــونــي واالنـــســـــانــي يف املـــــدة الــتــي

اعقبت تشكيل احلكومة.
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ســــــوف يـــتجــــــاوزهــــــا العــــــراقــيــــــون ولــن
يـــســمحــــوا ألحــــد بعــــد ذلـك بــــاالســــاءة
إليهم، مهما كان مـنصبه يف الدولة، وانا
اشعــر بــان الـــوضع ويـتحــسـن، ال سـيـمــا
علــى الــصعـيــد األمـنـي، وســـوف يقـضـي
علـــى بقــايــا )تــربـيــة( صــدام وسـيــاسـته
الـوحـشيـة وحـول مـا قـاله املــواطنـون يف
مـوضـوعـة االمـن وعمل رجـال الـشـرطـة
الـتقـيـنــا بــآمــر احــدى دوريــات مـنـطقــة
الكـرخ وهو برتبـة رائد فقال: انـا اقدر ما
طـــرحه املـــواطـنـــون مـن آراء بخـصـــوص
عـمل رجـال الـشـرطـة وهـو يـشـكل دافعـاً
لنــا من اجـل خطـوات فعـالـة يف مـسيـرة
علـمنـا واجنــاح املهمـات الـتي اوكلـت لنـا
حتى يستتب االمن بشكل كامل يف ربوع
وطننـا احلبيب، أو البـد من االشـارة إلى
ان الـشـرطـة مـازلــوا بحـاجــة لكـثيــر من
الــدعـم وتــوفـيــر املـسـتلــزمــات املـطلــوبــة
لعملهـم لكي يكون نـاجحاً ومضـموناً يف
مـتـــــابعــــة اجملــــرمـني واخلــــارجــني علــــى
القانـون انتم تعلـمون ان الـوضع خطـير
ـــــــة، والســـيـــمـــــــا تـلــك االحـــــــداث لـلـغـــــــاي
واخلــروقـــات القــانــونـيــة املـنـظـمــة الـتـي
تـــدفع بـــالعـصــابــات الـصغـيــرة ملـمــارســة
جـرائمها بغفلـة من قوات الشـرطة التي
تــشـغلهـــا االحــــداث الكـبـيـــرة، الــشـــرطـــة
العــراقيـة مـا زالـت بحـاجـة إلــى الكـثيـر
لكـي تكــون مبــستــوى املـســـؤوليــة ويكــون
عـملهــا مـثـمــراً ونـــاجحــاً ومـضــاهـيــاً ملــا
مـتــــوفــــر لـــشــــرطــــة الــــدول االوروبـيــــة أو
املتقـدمـة،  فـالعـراق بلـد خيـر وهـو قـادر
علـى  تشكيل جهاز امنـي متطور ووقائي
ضـد كل االعمـال االرهـابيـة واالجـراميـة
ونـحن نــأمل مبـســاعــدة شعـبنــا علــى ان
نكـون مبستوى طمـوحهم وتطلعاتهم يف

خصوص امن بلدهم واستقراره.
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اجلـرميـة، ولـكن البــد من الـقضـاء علـى
اســبـــــابه، واظــن ان املـــســتقــبل ســيـكـــــون

افضل.

االصابات اجلنائية قليلة
الــــــدكــتــــــور حـــــســن احــمــــــد/طــبــيــب يف
مــسـتــشفـــى بغــداد الـتعلـيـمـي: بــالـطـبع
الوضع يف حتسن ولكن العراقيني دفعوا
ثمنـاً بـاهظـاً من اجل حـريـتهم وأمـنهم،
ولكـن مـــا ملـــسـنـــاه مــن خالل عــملـنـــا يف
املـستـشفـى فـان اإلصـابـات اجلنـائيـة قـد
اصـبحـت قلـيلــة جــداً قـيــاســاً بـــاألشهــر
األولـى بعـد سقـوط الـنظـام، امـا بعـد ان
تــسلـم العـــراقيـــون سيــادتـهم فــان االمــر
اصـبح يـتحــسن بــشكل كـبيـر، وبـطبـيعـة
احلـال الفـضل يعـود لـلشـرطـة العـراقيـة
واالجهـزة األمـنيـة والعـسكـريـة االخـرى،
وانا أرى ان الشرطة يعملون بشكل جيد
ويـكــــاد عـمـلهـم يـنـــصهـــــر يف القــضــــايــــا
املـتـعلقـــة بخــروقـــات القــانــون وهــو أمــر
مخـتلف عـمــا كـــان علـيه ســـابقــاً ـ أي يف
زمـن الـنـظــام الـســابـق ـ ولكـنـنــا مــا زلـنــا
نلحظ بعـض رجال الـشرطـة يتصـرفون
بـــــاخالقـيــــات ذلـك الـنــظــــام، ونـــــأمل ان
تـتــرصــدهـم دوائــرهـم وتـــوقفهـم عـن أي

تصرف ال يخضع للقانون.
لقد كسبنا حريتنا

املـواطـن محمـد تـكليف/بـائع صحف يف
منـطقة السعـدون: مهما يكـن األمر فهو
أفـــــضـل ممــــــــا كــــــــان يف زمـــن صــــــــدام ان
االنــســــان العـــراقـي اآلن يـــشعـــر بــــانه ال
ميكـن ان يظلم اذا كـان يسـير يف طـريقه
من دون ان يـرتكب خطـاً يضر مبـصلحة
الـــــدولـــــة أو املـــــواطــن، وســـــوى ذلـك فـله
حـــــريـــــة احلــيــــــاة، نحــن اآلن يف بـــــدايـــــة
تــــأسـيـــس دولــــة جــــديــــدة، والبــــد مـن ان
هـنـــــاك بعــض االخــطــــاء حتـــصل ولـكـن
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مـطعم: انـني أبـارك للـشـرطـة العــراقيـة
جــمهــــودهـــــا يف انقــــاذنــــا مـن اجملــــرمـني
)القــذرين( الــذين اطلـقهم )ابـو عـداي(
ــــــون ــــــون يـعــــــان و)فـلــت( وظـل الـعــــــراقــي
وحــــــشـــيـــتـهـــم واســــــــالـــيـــب اجــــــــرامـهـــم
الالانسانيـة، وانا احد الضحـايا جملرمي
التـسليب، فقـد هجم علي أربعـة وحوش
وطعنــوني خمـس طعنـات بكـتفي ويـدي
بعـد ان سرقوا مـني مبلغ 200 ألف دينار
ومـئــة وخـمــسـني دوالراً يف اثـنــاء ذهــابـي
لـلشـورجـة لـلتبـضع، واحلمـد هلل الـوضع
اآلن اكثـر امـانـاً ويـومـاً بعـد آخـر تـستقـر
احلياة، بالنسبة ملا يحدث من اشتباكات
يف بعـــض املــنـــــاطـق، صحــيح ان هــنـــــاك
ضحــايــا بـشــريـــة نتـــأسف علـيهــا، ولـكن
هــذه تــراكمــات نـظــام صــدام الــذي اثقل
ظهــــورنــــا بــــاجلــــوع والـقهــــر واحلــــرمــــان
واجملـــرمـني، فـمـن الــطـبــيعـي ان حتـــدث
اخــطــــاء ولـكـن ان شــــاء اهلل ســـــوف يعـم
اخلير يف بالدنـا ويكون االول بـخلوه من

اجملرمني ومظاهر احلرمان واخلوف.

تردي الوضع االقتصادي وراء ارتفاع
اجلرمية

املـــواطـن: سعـــد )ابـــو قـيـصـــر( يعـمل يف
صـــالــــون حالقـــة )الـبـــشـيـــر(: مـــسـتـــوى
اجلــرميــة يـنخفـض واحلـمــدُ هلل، ولــوال
االشـتـبـــاكـــات الـتـي حــصلـت يف الـنـجف
وغيـرهـا مـن املنـاطق لكـان وضع العـراق
افــضـل، ولكـن اجلـــرميـــة بـــاقـيـــة مـــا دام
هناك وضع اقتـصادي فقير، فـانا حسب
معـــرفـتـي وجـــدت ان كل مـــا يحـــدث مـن
انـتهاكـات للقـانون يعـود سبـبها الـرئيس
للبطالة ان بعض ضعاف النفوس ما ان
متسـهم احلاجة، حـتى يذهبـوا الساليب
غيـر شــرعيــة وغيــاتهم حتـسني وضـعهم
املعيـشـي، وطبعـاً مـسـألــة الفقــر ال تبـرر
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رجال الشرطة اكدوا اخالصهم
املـــواطـن علـي محـمـــود الــسعـــدي، بـــائع
سكـائـر، وهـو طـالـب كليـة: طبعـاً الـوضع
اآلن افضل بـكثيـر وليـس هنـاك أي وجه
للـمقـــارنـــة بـني املـــدة الـتـي تلـت سقـــوط
صـدام، وبني مـا هــو عليـه اآلن، ولكن مـا
زال الــــوضع ال يـــدعـــو إلـــى االطـمـئـنـــان
بـشكل كـبيـر، فــانت تعــرف، ان البلــد فيه
الـكـثـيــــر مــن العـــــوامل الـتـي تــــسهـم يف
زعـزته، ولالسف ان بـعض االشخـاص ال
ميتلكـون حســاً وطنيـاً وانسـانيـاً يف فهم
الــــــواقع الــــــذي نعــيــــشه، وهــم يعــملـــــون
بـالضـد من عـودة احليـاة الطـبيعيـة، قـد
ال يقصـدون األذى، ولكنهـم يسهـمون يف
بقـــاء اجملـتــمع حتــت محـنــــة الفـــوضـــى
وتفــشي اجلــرميــة، واحلقـيقــة ان رجــال
الــشــرطــة اكـــدوا انهـم قـــادرون علــى اداء
ــــــشــكـل اقــــنـع الـعـــــــــراقــــيــــني واجــــبـهــــم ب
بحكـــومتـهم يف تـــولي مــوضــوعـــة االمن
بـالـرغـم من ان بعـض عنـاصـر الـشـرطـة
لـم يــتعــضــــوا مـن مــصـيــــر اقـــــرانهـم يف
الـنظـام الـسـابـق، وكيف كــانت نـتيجـتهم
ونـهايـتهم، هنـاك بعـض التصـرفات غـير

املقبولة يقوم بها رجال الشرطة.
وانـا احتدث عـن سلبيـات تتعلق بـاخالق
الـتعـــامل مع املــواطـنـني، ال سـيـمــا ممـن
تـورط بـتهم خـارجــة عن القـانــون، فقـد
رأيت  بعض عنـاصر الشـرطة يتـصرفون
بـوقـاحـة مـع ذوي املتهـم، أو يطــالبــونهم
بـ)هــدايـــا( مقـــابل وعــود بـــاطالق ســراح
املـــتهــم، أو ضــمـــــان عـــــدم االســـــاءة الـــيه
ـــــــاســـب وهـــــــذه ـــــــداعـه يف مــكـــــــان مـــن واي
سلـوكيـات خـاطئــة لم يعـد لهـا مكـان يف

العراق اجلديد.

الوضع اآلن اكثر اماناً من قبل
املــواطن كــرمي ليلـو )ابـو شهـد( صــاحب
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مستوى اجلريمة مستمر باالنخفاض
املخلصون من رجال الرشطة اعطوا صورًا مرشفة يف الشجاعة واحلس الوطني

دأبنا من خالل هذه الصفحة إلى متابعة القضايا
املتعلقة باجلرمية، مرتكبوها وضحاياها والقائمون

على مكافحتها، وكذلك دوافعها واسبابها، ومعروف
ما مرّ به العراق من فراغ أمني ادى إلى ارتفاع

مستوى اجلرمية بكل اشكالها واسبابها، وال سيما يف
املدة التي اعقبت سقوط النظام السابق، اذ لم

يدخر اجملرمون جهداً يف التفنن باالساليب االجرامية
من اجل حتقيق مآربهم الدنيئة، على حساب قتل

ارواح بريئة وهتك اعراض وسرقة ممتلكات وخراب
بيوت آمنة.

وبعد تسلم العراقيني سيادتهم وملفهم األمني
الذي كان يف يد سلطة االئتالف، وحاملا تشكلت
احلكومة، اخذت على عاتقها مهمة بسط االمن

والقضاء على اجلرمية ومرتكبيها من خالل تشكيل
مؤسسات امنية وعسكرية كفء.

القتل ملن ال تنجب ولداً
قــتل رجلٌ يف واليـــة )بـيهـــار(
ــــــواقعــــــة يف شــــــرق الهــنــــــد ال
زوجــته واثـنـتـني مـن بـنـــــاته
اخلــــمـــــــس لـعـــــــــدم اجنـــــــــاب
الـزوجـة ولـداً. وقــال مسـؤول
يف الشرطـة ان املتهم سونيل
ثـاكـور الـذي تـزوج اوشـاريفي
)35( عــــــامــــــا( مــنــــــذ عــــشــــــر
سـنـــوات قــتل ايــضـــاً اثـنـتـني
من بناته عمرهما )18 شهراً
وستــة اشهـر( وقـال املـسـؤول
ــــــــســـــم وضـع )ســـــــــــونـــــيـل( ال
لــزوجـته واثـنـتـني مـن بـنـــاته
يف ليلة الـسادس من تـشرين
الثاني )نوفـمبر( ولم يتضح
ســبــب قـــتل الــــــرجل ابــنــتـــيه
ــــــــدي ولــكـــن اجملـــتـــمـع الـهـــن
يفــضل اجنـــاب الـــذكـــور عـن
االنـاث ألن التـقالـيد تـفرض
ان تـــــدفـع العـــــائـالت مهـــــوراً
لــبــنــــــاتهــن عــنــــــد زواجهــن..

جرائم تعذيب االطفال
قـــدمت )فـكتــوريــا كالميـبي(
الـــى بـــريــطـــانـيـــا مـن )كـــوت
دفـــوار( علـــى ان تعـتـنـي بهـــا
خالـتها الـتي وعدت والـديها
بـــانهـــا سـتـــرعـــاهـــا وجتـعلهـــا
تـستكـمل تعلـيمهـا غيـر انهـا
لـم تــــر املــــدرســـــة وتعــــرضـت
حليـاة قــاسيــة تنــام يف البـرد
عـــــاريـــــة وال تـــــأكل إال الـنـــــزر
اليــسيــر وتعــرضت لــصنــوف
العــــذاب االخــــرى وعـنــــدمــــا
تـــــوفــيــت عـــــام )2000( وجـــــد
علـى جـسـدهـا )128( جـرحـا
مـــــــا بـــني كـــــــدمـــــــة او عـقـــب
ســيجــــارة وكــــانـت تــــربـــطهــــا
بـالـسلـسلـة. وقـد ظهـر فـيمـا
بعـــــد ان اخلـــــالـــــة تــيـــــريــــس
وصـديقهـا سـائق البـاص قـد
أدينـا بـتهمـة قتـل فكتـوريـا..
ويبـدو ان اخلـالـة قـد أخـذت
فـكــتـــــوريـــــا عــنـــــدهـــــا حــتـــــى
حتــصل علـــى بعـض االربـــاح
ـــــــة مـــن املـــنــــظـــمـــــــات ـــــــادي امل
ــــــــــة.. وهــــــــــذا جـل ــــــــــري اخلــــي
اهـتـمــامهــا وبعــد ان تعـثــرت
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مسـاعيهـا حتـولت الـى جالد
لــيــــس إال، ورغــم ان قـــضــيـــــة
فكـتوريـا قد مـرت علـى ثالث
دور لـالسكــان واربعــة اقـســام
لـلخـــــدمـــــات االجــتــمـــــاعــيـــــة
وفــريقـني حلمــايــة االطفــال
ومــركــز مـســاعــدات العــوائل
احملـتــــاجــــة إال انهــــا احــيلـت
الــى املــسـتــشفــى لـتعـــرضهــا
الــى العنف مـن قبل شـخص
مــا. وهــا هي قـصــة فـكتــوريــا
يسـدل الستـار عليهـا بسجن
القــاتـلني لـكن هــذا ال يعـني
أنها القـصة االخـيرة فهـناك
العـديـد من االطفـال الـذين
يجلبــون من افــريقيهـا علـى
امل ان تــتحــسـن اوضــــاعهـم
يف بــريـطـــانيــا لـكن الـنتــائج
تـكــــــون معـكـــــوســـــة متـــــامـــــاً.

)ذكاء( الطبيب.. جرمية
ـــــــة اجلـــــــرميـــــــة ذكـــــــرت مـجـل
ــــــة انه مت ضــبـــط الـكــــــويــنــي
طبـيب يـستخـدم ادوات بنـاء
يف عـمليــاته اجلــراحيـة وقـد
جـاء يف اخلبـر انه يف الـبيـرو
عـــرف عـن اجلـــراح الـــدكـتـــور
)سيـزار فـيتيـرو( استخـدامه
الدوات غــريبــة يف الـعمـليــات
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اجلــــراحـيــــة الـتــي يجــــريهــــا
ملـــــرضـــــاه يف مـــســتــــشفـــــاه يف
Andahuaylos
والــــــســـبـــب كـــمـــــــا يـقـــــــول ان
املـستشفـى ليس فهـا معدات
جــراحـيــة كــافـيــة حـيـث يـتـم
تعـقيـمهـــا لتـصـبح مـن اكثــر
املعـــــدات فعـــــالـيـــــة ورخــصـــــاً
ويعـلق الـــــدكــتـــــور )ســيـــــزار(
بـقـــــــولـه )ان املــــــســـتــــــشـفـــــــى
بـبــســـاطـــة ال ميلـك املعـــدات
اجلـــراحيــة الالزمـــة والنــاس
بحـــاجـــة لـلعالج واعــــد ذلك
ذكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءً مــــــــــــــــنــــــــــــــــي..

تدعي تعرضها للسرقة
)من اجل زوجها(

اتـــضح كـــــذب مـــــزاعــم جـــــدة
يـونانيـة لقبت بـاسم )اجلدة
اخلـارقـة( بعـد ادعـائهـا انهـا
اجــبــــــرت لـــصــني مــــسـلحــني
بـالسكني عـلى الهرب عـندما
اكــتــــشفــت الــــشـــــرطــــــة انهـــــا
اخــتـلقــت الــــــواقعـــــة جلـــــذب
ــــــاه زوجهــــــا واصـــبحــت انــتــب
)مـاريا غـريبسيـو( بطلـة فور
قــــــولهــــــا انهـــــا جـــــردت احـــــد
اللـصني من سالحه وطعنته
مبــدينــة، عنـدمــا اقتـحم مع
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شـريـكه منـزلهـا بـالقـرب من
سيـريـس يف شمــال اليـونـان.
واعلـن مـــســــؤول يف شــــرطــــة
سـيــــريـــس للــصـحفـيـني: لـم
يكن هنـاك لصوص أو سرقة
أو طـعن مـضـيفــاً: )اخـتلـقت
املـرأة احلــادث القنــاع زوجهـا
بقــضـــاء املـــزيـــد مـن الـــوقـت
ــــــنـــــــــــــــــــزل(.  مــعــهـــــــــــــــــــا يف امل
وقـــــد اثــنــت وســـــائـل االعالم
اليــونـــانيــة علــى غـــريبــسيــو
بــوصفهــا جــدة خــارقــة، بعــد
ان اعـطتهم وصفـاً تفصيلـياً
لـتـصــديهــا للـصـني ملـثـمـني
ــــــذراعه وقــــــالــت: امـــــسـكــت ب
واسـتـللـت الـــسكـني مـن يـــده
وطعــنــتـه يف امعـــــائـــــة ولـكــن
ـــــــــدم وجـــــــــدت ـــــــــدالً مــــن ال ب
الـشــرطــة صلـصــة الـبنــدورة
ـــــــــــــــــــى ثــــــيـــــــــــــــــــابــهـــــــــــــــــــا.  عــل
واعـتــرفـت غــريــسـبـيــو فـيـمــا
بعـــد انهـــا اخــتلقـت القـصـــة
جلــذب انـتبــاه زوجهــا، الــذي
ميضـي الكثيـر من الـوقت يف
ــــــــــزرعــــــــــة أو يف الـعــــمـل يف امل
املـقـهـــــــــى مـع اصـــــــــدقـــــــــائـه.
ومت اتهــــام اجلــــدة بــتعــطــيل
ــــــــام ــــــشــــــــرطــــــــة عـــن الـقـــي ال
مبــــــهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامــــــهـــــــــــــــــــــم.
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طرائـــــف اجلريمــــــة يف اخلـــــــارج
العواصم/ الوكاالت

كـشـفت شــرطـــة دبي الـنقــاب
عن سـرقـات مـاليـة متت عبـر
االنــتــــــرنــت مــن حــــســــــابــــــات
لعـمالء يف 13 بــنكــــاً محلـيـــاً
وعـــــاملــيـــــاً قـــــام بـــــارتـكــــــابهـــــا
مهـنــــدس حــــاســــوب آسـيــــوي
يـبـلغ مــن العـمــــر 31 عــــامــــاً
ارتـكـب جــــرائــمه عـبــــر احــــد
مقاهي االنترنت يف دبي ذكر
املـسـؤولــون عن قــسم جــرائم
احلـاسوب ان رجـال الشـرطة
ـــــــوا مـــن واجـهـــــــزتـهـــــــا متــكـــن
ـــــــى اجملـــــــانـــي ـــــــوصـــــــول إل ال
بطـرائق فنـية بعـد ورود نحو
ـــــــــــوك )14( بـالغـــــــــــاً مــــن بــــن
مـحلـيــــة افــــادت عــن تعــــرض
بــعــــــــــض الــعــــــمــالء إلـــــــــــــــــــى
ـــــــة مـــن اخـــتـالســـــــات مـــــــالـــي
حــــســـــابــــــاتهــم الــــشخــصــيـــــة
ــــــــــالـغ وحتــــــــــويـل هــــــــــذه املــــب
املـــشـتــــريــــات خــــارجـيــــة مـن
حسـاباتهم دون عـلمهم وقال
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انه بنـاء علـى هـذه البالغـات
انــتقـل علـــــى الفـــــور خـبـــــراء
جــرائـم احلــاســوب يف اإلدارة
إلــــى الـبـنـــــوك املهـنـيــــة وهـي
ثـالثة بنـوك محليـة وفحص
احلـــاسبـــات اآلليــة اخلــاصــة
بهـــا حـيـث تـبـني ان شخـصـــاً
ــــــى ــــــدخــــــول ال اســتــــطــــــاع ال
شبكـات البنـوك االلكـترونـية
بـطـــريقـــة اعـتـيـــاديـــة ومتكـن
ــــــالغ مــن متــــــويـل بعـــض املــب
املــاليــة عن طـريـق االنتــرنت
ــــــى ان ــــــراء إل ــــــوصـل اخلــب وت
اجلــاني قـام بـاسـتغالل احـد
املقـــاهـي لالنـتـــرنـت لـلقـيـــام
بــعــــــمــلــــــيـــــــــــــــات االخــــــتــالس
ـــــــة مـــن هـــــــذه ـــــــرونـــي االلــكـــت
احلـــاسـبـــات وحتــــويلهـــا إلـــى
حــســـابـــات وهـمـيـــة كـــان قـــد
أعـــدهـــا مــسـبقـــاً عـن طـــريق
انـــظــمــــــة فـــتح احلــــــاســبــــــات
االلكترونيـة واضاف انه بناء
ــــــومــــــات مت ــــــى تـلـك املـعـل عـل
وضع الـكمــائن االلـكتــرونيــة
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بـالتعاون مع البنوك ومقهى
االنـتــرنـت والـنـيــابــة العــامــة
وشعــبـــــة الــبــنـــــوك يف اإلدارة
العـامـة للتحـريـات واملبـاحث
ــــــــرامـج الـــتـــي ــــــــة والـــب اآللـــي
بـحــــــــــوزتـه. واوضـح انـه مــــن
خالل فحـص االجهــزة الـتي
ضبطت لـدى املتهم اسـتطاع
خـبــــراء جــــرائـم احلــــاســــوب
حتـديــد االسلـوب االجــرامي
ـــــــذي قـــــــام بـه املـــتـهـــم مـــن ال
اخـتـــراق زرع بـــرامج خـــاصـــة
واخـتـــراق حـــاسـبـــات بــنكـيـــة
الشخــــاص مــن دون علــمهـم
وحتـويل مبـالغ مـاليـة منهـا،
وتــبــني ان املـــتهــم متـكــن مــن
دخـــــولـه علـــــى اكــثـــــر مــن 13
بـنكــاً محـليـاً وعــامليـاً يف دول
آسيـويـة وأوروبيـة ويعتقـد ان
هنــاك بعـض الـبنــوك خــارج
الدولة قـام املتهم باخـتراقها
وحتويل بعـض املبالغ املـالية
مـن حـــســـــاب العــمالء فــيهــــا
مــشيــراً إلــى انه يـتم حـــاليــاً
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الـتـنــســيق مع تـلك الـبـنـــوك
خـــارج الـــدولــــة للـتـــأكـــد مـن
مصـير هذه الـتحوالت وتبني
ايضـاً ان اجلــاني قـام بـشـراء
ــــــــواقـع ــــــــواد مـــن امل بـعـــــض امل
الـتجارية عن طريق بطاقات
االئتمـان لبـعض االشخـاص
من دون عـلمـهم اضـافـة إلـى
قــيـــــامـه بفـــتح مـــــوقـع علـــــى
االنـتـــرنـت عـبـــارة عـن مـــوقع
اليجـــاد فـــرص عـمل ومـــوقع
آخـــــر الســتـــــدراج عـــــارضـــــات
االزيـــــــــــــــــاء جلــــــمــع بــعـــــــــض
الــبــيـــــانـــــات عــن االشخـــــاص
واســتخــــدامهــــا يف عــملـيــــات
الـسـرقــة االلكتـرونيـة، واشـار
ــــــــام ــــــــى انـه مـــن خـالل قـــي إل
خـبــــراء جــــرائـم احلــــاســــوب
بـفحــص مقـــاهـي االنـتـــرنـت
تبني قيـام اجلاني مبحاوالت
زرع بعــض البــرامج فـيهــا إال
انـه لــــم يــــتــــمــكــــن مــــن ذلــك
حـيـث مت ضـبــطه يف الــــوقـت
املــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاســـــــــــــــــــــب.
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لصـــــــــــوص عبـــــــــــــر االنرتنيـــــــــــت

بغداد/صالح شريف

حـدث شجـار بني زمـيلني يف
مهــنـــــة )الــبـــســـطــيـــــات( يف
احــــــــدى مـــنــــــــاطـق بـغــــــــداد
وتـصــاعــد الــشجـــار ليـصـبح
عـراكـاً بـااليـدي، ثم مـا لبث
احــــد املــتـــشــــاجــــريــن وهــــو
)ر.س( ان يـخـــــــرج مـــــــديـــــــة
وطـــعـــــــــن زمـــــــــيـــلـــه )ع.ص(
بـطعـنـتـني يف ظهــره، وتـــركه
مخـضـبــاً بــدمه وهــرب ممــا
اضطـر اصحـاب البـسطـيات
ـــــى نقـله إلـــــى ـــــة إل القـــــريــب
املــسـتـــشفـــى، وبعـــد ان علـم
اشقــــاء )ع.ص( مــــا حـــصل
لشقيـقهم هرعـوا إلى محل
احلادث وقد افـرغو غضبهم
بــتهـــشـيـم بــضـــاعـــة )ر.س(
الـذي تـركهـا علـى الــرصيف
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وهـــرب ويف الـيـــوم الـثـــانـي
بعد ان استخبر )ر.س( ما
حــــصـل لـــبــــضــــــــاعـــتـه مـــن
بعـثرة وتهـشيم علـى أيدي
اشـقــــــــاء خــــصـــمـه، ثــــــــارت
ثـــائـــرته فـــأخـــذ مــســـدســـاً
وظـل يـــتـــــــــرصـــــــــد خـــــــــروج
)ع.ص( مــن املـــســتــــشفـــــى
ـــــالفـعل لــيقـــــوم بقــتـله، وب
خــــــــــــــــــــــــــــــرج )ع. ص( مـــــــــــن
املـستشفـى وهو يـتكئ على
كتف والـده واحـد اشقـائه،
ــــا قفــــز )ر.س( وصــــار وهــن
امــام خــصمـه واطلق ثالث
رصـــاصـــات بـــاجتـــاه صـــدره
وأرداه قـــتـــيـالً وانـــطـلـق يف
ـــــســـيـــــــارة الـــتـــي كـــــــانـــت ال
تـــنـــتـــظــــــره حـــتــــــى امتــــــام
جــرميته امـام دهـشـة املـارة
وصـــــــــــــراخ ذوي الـقــــتــــيـل.
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طعنه.. ثم قتله يف اليوم الثاين

اجلرمية والعقااب
العدد )198( اخلميس )9( ايلول

NO (198) Thu. (9) September


