
اأعلن ق�ص��اة متخ�ص�صون مبكافحة املخ��درات القب�ض 
يف  املخ��درات  وتروي��ج  بتج��ارة  متهم��ًا   525 عل��ى 
العا�صم��ة بغداد ف�صاًل ع��ن �صدور 100 اأم��ر بالقب�ض 
بحق اآخرين مابني متعاٍط ومروج وتاجر خالل 2018 

فقط.
وح��ذر الق�صاة يف تقرير لل�صلط��ة الق�صائية " من تزايد 
هذه الظاهرة، م�صريين اإىل اأن اغلب املتعاطني يتحولون 
خ��الل فرتة ق�صرية اىل مروج��ني، ملا لهذه التجارة من 

رواج يحقق اأرباحا ال�صيما للعاطلني عن العمل.
والرتوي��ج  للتعاط��ي  ت�صجي��ل ح��االت  الق�ص��اة  واأك��د 
للمخ��درات يف اإح��دى مدار���ض بغداد وجامع��ات اهلية 
ف�ص��اًل ع��ن ترويجه��ا يف بع���ض املقاه��ي، مرجح��ني 
اال�صتعانة بقوات مكافحة االإرهاب ملواجهة هذا اخلطر 

و�رضب جتار املخدرات.
وقال القا�ص��ي عقيل ناظم وهو قا�صي حتقيق خمت�ض 
بق�صاي��ا املخ��درات يف الر�صاف��ة " مت القب���ض عل��ى 
306 متهمني مابني تاجر مروج ومتعاط خالل العام 
2018 فقط ، مق�صمني بني 216 تاجرا ومروجا و90 
متعاطي��ا ومتت احال��ة اغلبهم اىل املحاك��م املخت�صة 

وقد �صدرت بحقهم احكام و�صلت اىل ال�صجن املوؤبد ".
واو�ص��ح القا�صي عقيل ان "اغلب املتعاطني للمخدرات 
يتحول��ون بعد ف��رتة زمنية اىل مروج��ني بهدف الك�صب 
امل��ادي ، كون الرتوي��ج لهذه املواد ي��در اأرباحا كبرية 
وكذل��ك ليتمكنوا من احل�ص��ول على هذه املواد املخدرة 

ليتعاطوها ب�صبب االدمان عليها ".
وعن انواع املخدرات املنت�رضة ، قال القا�صي املخت�ض 
"�صجلنا تعاطي وتداول انواع كثرية من املخدرات، لكن 
يحت��ل الكر�صت��ال املرتب��ة االأوىل لهذه التج��ارة، وتليه 
احلب��وب والتي تعرف ب�)ال�صف��ر � 1( تاأتي بعدها مادة 

احل�صي�صة ف�صاًل عن اأنواع اأخرى".
وك�ص��ف القا�ص��ي عقي��ل ع��ن "�صب��كات تدي��ر جت��ارة 
املخ��درات يف بغ��داد وه��ي تنظيم��ات خيطي��ة ي�صعب 
الو�ص��ول اإليها"، موؤك��داً "تفكيك العدي��د منها والقب�ض 
عل��ى اأفرادها وغالبًا ما يكون جت��ار املخدرات حذرين 
يف تعامله��م وال يت��م البي��ع اال لل�صخ���ض املوثوق فيه 
واأن يك��ون مزك��ى م��ن �صخ���ض اآخ��ر"، م�ص��رياً اىل اأن 

"هناك ارتباطا ب��ني ال�صبكات يف بغداد واملحافظات 
اجلنوبية".

وب��ني ناظ��م اأن "املخ��درات تدخ��ل العراق م��ن بع�ض 
ال��دول ، منها اإي��ران ولبنان وبع���ض دول اخلليج . وان 
االأهوار ت�صكل ممراً لعبور هذه املواد بوا�صطة امل�صحوف 
. وغالب��ًا ما يخرج التجار من الع��راق بجوازات ر�صمية 
ويدخل��ون عن طري��ق التهريب ويتم اإدخ��ال املواد عرب 

اأكيا�ض من الرز اأو الطحني".
وع��ن اأ�صالي��ب الرتوي��ج او�ص��ح القا�ص��ي املخت�ض ان 
"اغل��ب املتعاط��ني يتحول��ون اىل مروج��ني بعد فرتة 
ق�ص��رية ليقوم��وا برتوي��ج املخ��درات اىل اأ�صدقائهم ، 
ف�ص��اًل ع��ن قي��ام بع���ض املقاه��ي برتوي��ج املخدرات 
ع��رب االركيلة او مايع��رف بال�صي�صة وذل��ك بخلط مادة 
احل�صي�ص��ة مع التبغ او تدخينها ب�صكل مبا�رض يف اأماكن 
خا�صة . وعادة ال يتم تقدمي هذه العرو�ض الأي �صخ�ض 

اإال من كان م�صدر ثقة".
وا�صتط��رد :" ان هن��اك طرقا اخ��رى للرتويج عن طريق 
م��ادة  ان  بحج��ة  اله��وى  وفتي��ات  الليلي��ة  الن��وادي 

الكر�صتال مقٍو جن�صي".
وا�ص��اف " ان بع�ض جت��ار املخدرات يعتمدون يف نقل 
ب�صاعتهم وترويجها على العن���رض الن�صوية )الفتيات( 
خ�صو�ص��ًا م��ن حمافظ��ة اىل اخ��رى او م��ن منطقة اىل 
ال�صيط��رات  يف  للتفتي���ض  خ�صوعه��ن  لع��دم   ، اخ��رى 
واملف��ارز االمنية باالإ�صاف��ة اىل اعتمادهم على بع�ض 
العنا���رض االمني��ة لكونهم يحملون باج��ات ت�صهل لهم 

املرور يف ال�صيطرات دون تفتي�ض".
وك�ص��ف القا�صي املخت���ض عن القب���ض على جمموعة 
من املروجني يقومون بالرتويج للمخدرات اأمام اإحدى 
املدار�ض املتو�صطة يف بغداد ليقوم البع�ض من الطالب 
باخل��روج من املدر�ص��ة واخذ املواد لتعاطيه��ا ، ف�صاًل 
عن وج��ود معلومات ت�صري اإىل وج��ود حاالت للتعاطي 
والرتويج داخل جامعتني اأهليتني يف العا�صمة بغداد. 
وع��ن مناط��ق العا�صم��ة بغ��داد الت��ي �صجل��ت انت�صاراً 
اك��ر للمخ��درات ، ذك��ر القا�صي ان "مناط��ق الر�صافة 
به��ا  املحيط��ة  واملناط��ق  ال�ص��در  مدين��ة  ، وحتدي��داً 
احتل��ت املرتب��ة االوىل تليها مناطق ال�صع��ب وحي اور 

والزعفراني��ة و�ص��ارع فل�صط��ني واجلادري��ة والك��رادة 
،حيث �صجلت هذه املناطق اعلى ن�صبة لرتويج وتعاطي 

املخدرات".
وتاب��ع القا�ص��ي املخت�ض "فككنا العدي��د من ال�صبكات 
منطق��ة  يف  �صبك��ة  اأبرزه��ا  باملخ��درات  املخت�ص��ة 
الزعفرانية مكونة من �صبعة اأفراد يتوالها �صخ�ض يدعى 
)القائ��د( والذي ق��ام بقتل احد اف��راد مفرزته ملحاولته 
الهرب وب�صحبته م��واد خمدرة"، موؤكدا "وجود �صبكات 
تديره��ا عائ��الت وغالب��ًا م��ا يطل��ق لقب )احلج��ي( او 
)ال�صي��د( على التجار الكبار . وان ه��ذه ال�صبكات تواجه 
�رضاع��ا فيم��ا بينها لكنه��ا ت�صجل ح��وادث م�صاجرة او 

�رضوع بالقتل يف مراكز ال�رضطة ".
ودع��ا قا�ص��ي حتقي��ق املحكم��ة املركزي��ة املخت���ض 
بق�صاي��ا املخ��درات يف الر�صاف��ة ، اىل تعدي��ل قان��ون 
املخ��درات واملوؤث��رات العقلي��ة رق��م 20 ل�صن��ة 2017 
لت�صدي��د العقوب��ات ، ال�صيم��ا ان البع���ض م��ن مروج��ي 
املخ��درات �صبق وان اف��رج عنهم مبوج��ب قانون العفو 
ثم ع��ادوا جمدداً للتعاط��ي او الرتوي��ج واملتاجرة كما 
دعا اىل ت�صديد عقوبة املتاجرين واملروجني للمخدرات 

لت�صل اىل االعدام".
ودع��ا ناظ��م اي�ص��ًا وزارة الداخلي��ة اىل توف��ري الدع��م 
وتطوي��ر ق�صم مكافح��ة املخ��درات مرجح��ًا اال�صتعانة 
بق��وات مكافح��ة االره��اب و�ص��وات ل���رضب ع�صابات 

املخدرات والقب�ض عليها .
م��ن جانبه قال القا�صي �صع��د طاهر القا�صي املخت�ض 
بق�صاي��ا املخدرات يف الكرخ ان "حمكمة حتقيق الكرخ 
�صجل��ت القب���ض على 220 متهم��ًا بق�صاي��ا املخدرات 
مابني تاجر ومروج ومتعاط خالل عام 2018 اغلبهم 
متت احالتهم على املحاكم املخت�صة فيما ال يزال ق�صم 

منهم رهن التحقيق".
وك�ص��ف طاهر ع��ن القب�ض على ع�صاب��ة للمخدرات يف 
العا�صم��ة بغ��داد بكم��ني حمك��م �صبط��ت بحوزته��م 4 
كيلوغرام��ات م��ن م��ادة احل�صي���ض املخ��درة ف�صاًل عن 

ن�صف كيلوغرام من مادة الكر�صتال.
وا�صاف القا�صي اأن "مناطق الدورة والبياع واال�صكان 
وال�صعل��ة هي املت�صدرة يف انت�صار املخدرات يف جانب 

الكرخ من العا�صمة".
واأك��د اأن "جتار املخ��درات حذرون ج��داً يف تعامالتهم 
وال يت��م البي��ع الي �صخ���ض م��امل يكن م�ص��در ثقة وقد 
يلج��اأ املتاج��ر اىل تق�صي��م امل��ادة اىل كمي��ات �صغرية 

خ�صية القب�ض عليه".
وبني طاه��ر انه "مت تفكيك اإح��دى ال�صبكات يف بغداد ، 
والت��ي كانت تتواله��ا اإحدى الفتي��ات . اذ غالبًا ما يتم 
الرتوي��ج للمخدرات م��ن قبل فتيات ف�ص��اًل عن القب�ض 

على فتيات بتهمة التعاطي".
ويعزو القا�صي املخت�ض ا�صب��اب انت�صار املخدرات اىل 
اإغ��راء ال�صحية عن طريق رفاق ال�صوء ف�صاًل عن �صعف 
الو�صع االقت�صادي لبع�ض ال�صباب والبطالة باال�صافة 

اىل قلة الثقافة والوعي.

تقارير وتحقيقات

بغداد تسجل القبض على أكثر من 500 متهم بترويج المخدرات
بغداد - متابعة

Mon.14 Jan. 2019 issue no 547
االثنين 14 كانون الثاني 2019 العدد 547


