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ف�صل ع�شائري ب�سبب ع�ضة كلب!

�أمرا���ض متنقل��ة حتمله��ا ال��كالب ال�سائب��ة ..وق�ص�ص م��وت يرويه��ا املواطنون

ليث حممد ر�ضا

م ��ا ان يح ��ل الليل حت ��ى تق ��وم جماميع
الكالب ال�سائبة يف معظم مناطق بغداد،
الفق�ي�رة منها حتديدا ،ب�إعادة االنت�ش ��ار
يف الأزقة وال�شوارع مقلقة راحة النا�س
بنباحها املتوا�ص ��ل ومعر�ض ��ة حياة من
�ش ��اء حظ ��ه العاث ��ر ان مير ب�أح ��د الأزقة
التي تتواجد فيها هذه املجاميع للخطر،
وال تقت�ص ��ر �أ�ض ��رار تل ��ك ال ��كالب عل ��ى
الع� ��ض والنه� ��ش واملالحقة وامل�ض ��ايقة
يف الطرق ��ات وال�ش ��وارع ،ب ��ل اكرث من
ذلك انها تنقل �أمرا�ض ًا خطرية ،قد ت�سبب
الوف ��اة .يف ال ��دول املتح�ض ��رة تعام ��ل
الكالب ال�س ��ائبة حلظة ظهور �أية بوادر
مقلقة منها ،فيقتل الكلب قت ًال رحيم ًا رغم
احتجاجات جمعي ��ات الرفق باحليوان،
كما يطلب من �أ�صحاب الكالب اململوكة،
ملكا �ص ��رفا ،ان يلب�س ��وا كالبهم اطواق ًا
يف رقابها لتميزها عن ال�سائبة فلكل كلب
�أوراق ثبوتية ت�ش�ي�ر اىل ا�س ��مه وعمره
وحت ��ى �س�ل�الته للتثبت من (م ��دى كونه
كلب ًا ومن ن�س ��ل كالب) كما حتمل �إ�شارة
اىل �ص ��احبه لتتمك ��ن اجلهات املخت�ص ��ة
م ��ن متابع ��ة تلقيح ال ��كالب والعناية بها
ومنع �إ�ص ��ابتها بالأمرا�ض والعمل على
منع نقلها للإن�سان وتهديد حياته.
يف الآون ��ة الأخ�ي�رة تفاقم ��ت ظاه ��رة
الكالب ال�سائبة ،فرتاها دون عناء ممدة
على الأر�صفة وعلى حافات املزابل ويف
التقاطع ��ات و�أم ��ام الق�ص ��ابني وخل ��ف
املطاعم ويف الأزقة وال�ساحات العامة.
يف اللي ��ل يب ��د�أ نباحه ��ا �أث ��ر املع ��ارك
ال�ض ��ارية التي تن�ش ��ب ب�ي�ن املجموعات
عل ��ى كوم ��ة ازب ��ال ،وق ��د تتوق ��ف ه ��ذه
املعركة او تلك عندما مير �ش ��خ�ص ما من
ال�ش ��ارع لت�ؤدي له التحية ،على طريقتها
اخلا�ص ��ة ،من خالل مالحقت ��ه و�إجباره
على الهرول ��ة ويف معظم الأحيان الظفر
به بـ(ع�ض ��ة كلب) قد ت�س ��بب ل ��ه الوفاة،
والأخطر يف مو�ض ��وع هذه الكالب انها
�أمرا�ض متنقلة ب�سبب تواجدها امل�ستمر
ب�ي�ن �أك ��وام الزبال ��ة بحث ��ا ع ��ن الطع ��ام
وقد ت�س ��ببت بالفعل يف نق ��ل العديد من
الأمرا�ض اىل املواطنني ،ف�ض�ل�ا عن انها
كانت ال�سبب يف نزاعات ع�شائرية ب�سبب
الع�ضات الطائ�شة غري امل�س�ؤولة!

كالب جريئة جدا!

يقول املواطن ح�س�ي�ن اجمد احد �س ��كنة
حي الر�س ��الة يف جانب الكرخ :ملنطقتنا
ق�ص ���ص مع ال ��كالب يف الليل وي�ص ��عب
علينا اخلروج لي ًال مهما كان الأمر طارئا
فما �أن يخ ��رج احدنا حتى يجد جماميع
ال ��كالب بانتظاره حي ��ث متكث نهار ًا يف
امل�س ��احات الفا�ص ��لة بني منطقة و�أخرى
وم ��ا ان يح ��ل الليل حتى تدخ ��ل املنطقة
لت�ص ��ول وجت ��ول وتدخ ��ل بع� ��ض تل ��ك
الكالب حديقة املنزل.
و�أ�ضاف :لقد خرجت ذات ليلة اىل حديقة
املن ��زل ففوجئ ��ت بوج ��ود ثالث ��ة كالب
حت ��ت مربدة الهواء خرجت ليهجم علي،
�أ�صبت بع�ض ��ة �أحدها ومن ح�سن حظي
ان قما� ��ش البنطل ��ون الذي كن ��ت ارتديه
كان م ��ن ن ��وع (كاب ��وي) مم ��ا خفف من
�ش ��دة الع�ضة التي �أ�ص ��بت بها يف �ساقي
والحقني كلب �آخر اىل داخل املطبخ ومل
�أتخل�ص منه اال عندما تناولت م�سد�س ��ي
ال�شخ�ص ��ي و�ش ��رعت ب�إطالق النار عليه

ف�أرديت ��ه قتي ًال ومل �أمتك ��ن يف تلك الليلة
م ��ن �إخراجه اىل (املزبلة) املقابلة لبيتي
واكتفي ��ت ب�س ��حبه اىل حديق ��ة املن ��زل
وتركه بها حتى ال�صباح.
حفالت النباح
الليل وجد للراحة واال�س ��تقرار والهدوء
لكن الكالب ال�سائبة يف �شوارعنا عطلت
ه ��ذه القاعدة،ب�س ��بب نباحه ��ا اجلماعي
و�ش ��جارها على ف�ض�ل�ات املزابل ،يقول
املواطن ه�شام عثمان وهو من �سكنة حي
الب�س ��اتني يف جانب الر�ص ��افة :ي�صعب
علي النوم يف الليل ب�س ��بب نباح الكالب
ال ��ذي ال يطاق ،فالكالب ت�س ��تمر بالنباح
وب�أع ��داد كب�ي�رة وب�ص ��وت مرتف ��ع مما
�سبب يل الأرق ،و�أ�ضاف :ال ا�ستطيع ان
�أنام مع �أ�س ��رتي يف �س ��طح املنزل خالل
�أيام احلر ب�س ��بب نباح الكالب،فيما قال
لنا ابنه الذي ع�ضه كلب يف فخذه عندما
خرج ل�ش ��راء اخلبز  :ان ��ه يتمنى ان يتم
احلد من هذه الظاهرة التي مازالت تهدد
�أمن ��ه يف كل ي ��وم مت�س ��ائ ًال عم ��ا قدمته
اجلهات املخت�صة للحد من هذه الظاهرة
التي باتت ت�ؤرق نوم املواطنني.
فيم ��ا ذكر املواطن ابو علي وهو ي�س ��كن
بالق ��رب من ه�ش ��ام انه �أ�ص ��يب ب�ص ��داع
مزم ��ن ب�س ��بب ع ��دم االنتظ ��ام يف النوم
وقال :ان �ص ��وت الكالب يدق يف الر�أ�س
على حد قوله ،و�أ�ضاف :ان هذه الظاهرة
ت�س ��ببت يل مبر� ��ض مزم ��ن يف ر�أ�س ��ي
افقدين توازين الطبيعي وجعلتني غري
قادر على ممار�س ��ة ن�ش ��اطي اليومي يف

العمل و�أ�صبحت ا�شعر بالأمل عند �سماع
�أي �صوت حتى عندما يتكلم احدهم معي
وبالرغ ��م م ��ن ذل ��ك ال مفر يل من �س ��ماع
�صوت النباح وعلق حائرا :ال ادري ماذا
تفعل الفرق املخت�ص ��ة و�أي ��ن هي عن كل
ما يحدث للمواطنني.

م�شهد يتكرر كل يوم

ل ��كل مواط ��ن نظ ��ام يوم ��ي او م�ش ��هد
يومي قد ي�أخذ �ش ��كل روتني عمل او لقاء
ب�ش ��خ�ص ما لك ��ن من الغري ��ب ان يتكرر
كل ي ��وم موق ��ف يرتب ��ط بكل ��ب �س ��ائب.
املواطن ��ة �أ�ش ��واق رحم ��ن (موظفة) من
�س ��كنة ح ��ي ال�ص ��حة يف جان ��ب الك ��رخ
قالت:ل ��دي م�ش ��هد يتك ��رر كل ي ��وم ه ��و
جزء من حيات ��ي اليومية فعندما اخرج
للعمل يكون علي ا�صطحاب احد �إخوتي
لك ��ي �أجت ��اوز ال ��كالب التي �أخ ��اف منها
كث�ي�ر ًا وا�ص ��ل للبا� ��ص لأزاول عمل ��ي
وعند الع ��ودة يف الظه�ي�رة �أجد الكالب
موج ��ودة و�أع ��اين اخلوف حت ��ى ادخل

كالب ال�شوارع ال�سائبة
يف منت�صف عام  2008حثت منظمة متخ�ص�صة بحقوق احليوان ال�سلطات العراقية على ا�ستخدام �سبل �أكرث رحمة للق�ضاء على
الكالب ال�سائبة يف العا�صمة بغداد.وقالت املنظمة ،وهي املنظمة الإن�سانية الدولية ومقرها وا�شنطن� ،إنها ترغب بالتعاون مع اجلهات
العراقية املخت�صة لأن الطرق التي ي�ستخدمونها للحد من تكاثر الكالب ال�سائبة «غري �إن�سانية وثبت ف�شلها يف توفري حلول طويلة
الأمد» مل�شكلة الكالب ،ح�سب ما جاء يف ر�سالة ن�شرت يف موقع املنظمة يومها :وجاء �أي�ض ًا :هناك �سبل �إن�سانية وفعالة معروفة للتعامل
ً
«حال كلي ًا» للم�شكلة
مع هذه امل�شكلة ،ونحن على ا�ستعداد للم�ساعدة يف تطبيقها ،كما ان املنظمة الأمريكية قالت يف ر�سالتها �إن ثمة
ي�شمل التعقيم وت�سجيل الكالب والقتل الرحيم «با�ستخدام �سبل وعقاقري رحيمة».

البي ��ت ولطامل ��ا ا�ض ��طررت ب�س ��بب هذه
الكالب اللعينة اىل الهرولة ،و�أ�ض ��افت:
ان �أهم �أ�س ��باب انت�ش ��ار الكالب ال�سائبة
ك�ث�رة املزابل الع�ش ��وائية داخل املناطق
ال�س ��كنية وقلة وجود حاويات النفايات
وحت ��ى انعدامها �أحيان� � ًا و طالبت �أمانة
بغ ��داد بالعم ��ل عل ��ى توف�ي�ر احلاويات
معتق ��دة ان ه ��ذا الإج ��راء �س ��يحد م ��ن
ه ��ذه الظاهرة الت ��ي ينجم عنه ��ا ترويع
املواطنني و�إيذا�ؤهم.
بينما قال املواطن حامد ل�ؤي من �س ��كنة
ح ��ي القاه ��رة يف جان ��ب الر�ص ��افة:
يتوجب علي ان (�أ�ص ��بح) بوجه الكالب
ال�سائبة يف كل �صباح وهذا الأمر مزعج
بالن�سبة يل.

ف�صل ع�شائري

اما م�ص ��عب ع ��ادل من �أهايل �س ��بع بكار
(معل ��م) يف جان ��ب الر�ص ��افة فقد حتدث
لن ��ا قائ�ل ً�ا :ان ال ��كالب ال�س ��ائبة �س ��ببت
م�ش ��اكل ع�ش ��ائرية ف�أذك ��ر ذات م ��رة كان

وجدت قيلولتها بني البيوت

ابن ج�ي�راين يقدم الطعام لكلب �س ��ائب
ويجعل ��ه ين ��ام يف احلديق ��ة املقابل ��ة
ل ��داره ويف ذات ي ��وم هج ��م ه ��ذا الكلب
على �ش ��خ�ص �آخر من �أهايل املنطقة فما
كان م ��ن ذلك ال�ش ��اب اال قتل ذل ��ك الكلب
لتخلي�ص نف�س ��ه وبعد �أيام قامت ع�شرية
الأول مبهاجمة بيت قاتل الكلب وجنمت
عن ذلك م�شكلة ع�شائرية حمتدمة مل تنته
�إال بعقد جمل�س ال�ص ��لح ،و�أ�ضاف قائ ًال:
ان جه ��ل بع�ض النا� ��س بالأمرا�ض التي
حتمله ��ا تل ��ك ال ��كالب �أدى اىل رعايته ��م
له ��ا واقرتابهم منه ��ا وحتى مل�س ��ها دون
اي حرج لذلك فنحن نحتاج� ،إ�ض ��افة اىل
العمل على الق�ض ��اء على الكالب ال�سائبة
القي ��ام بتوعي ��ة املواطن�ي�ن باملخاط ��ر
ال�ص ��حية التي ميك ��ن ان تنج ��م عن تلك
ال ��كالب والتوعي ��ة �ض ��رورية ال�س ��يما
للأطفال.
ام ��ا املواط ��ن (�أب ��و احم ��د) م ��ن �س ��كنة
(مدين ��ة ال�ش ��رطة) فقد كانت لديه ق�ص ��ة

�أخرى ذكرها لنا قائ ًال :ذات مرة �شهدت
ف�ص ًال ع�ش ��ائري ًا عقد ب�س ��بب كلب �سائب
فقد تعر�ض �ش ��خ�ص لع�ض ��ة كلب �سائب
وم ��ات عل ��ى �أثره ��ا فم ��ا لبث ��ت ع�ش�ي�رة
املقت ��ول اال ان هاجمت البيت الذي وقع
�أمامه احل ��ادث مدعني ان الكلب كان ملك
�صاحب هذا الدار بحجة ان احلادث كان
يف باب ذلك البي ��ت وبالرغم من الإميان
الغليظ ��ة التي اق�س ��م بها �ص ��احب الدار
لتربئة �ساحته من ملكية الكلب اال انه مل
يفلح يف �إقناع �أهل املقتول ما ا�س ��تدعى
�إقامة ف�ص ��ل ع�ش ��ائري ودفع الدية جراء
قتل الكلب ذلك املتوفى.

وفاة ابنها الوحيد

ان م�ض ��ار ال ��كالب ال�س ��ائبة للمواطنني
ال�س ��يما يف الأحي ��اء الفق�ي�رة اك�ث�ر مما
يتوق ��ع مراق ��ب م ��ن بعي ��د .املواطنة ام
حمدي من �س ��كنة منطقة احل�س ��ينية يف
جان ��ب الر�ص ��افة روت لنا ق�ص ��ة حمزنة

قائلة :لقد �أ�ص ��يب ولدي ال ��ذي كان يبلغ
من العمر (� 8سنوات) بع�ضة كلب �سائب
�أدت اىل قطع كف يده يف نف�س اللحظة،
وبع ��د ان ه ��رع والد الطفل ه ��رب الكلب
�آخذ ًا معه كف الطفل و�أ�ض ��افت :ان ابنها
ت ��ويف بعد ه ��ذه احلادثة مبدة ق�ص�ي�رة
وه ��ي تتمن ��ى ان ال يح ��دث لأي ام م ��ا
ح ��دث لها ،وان تقوم اجلهات امل�س� ��ؤولة
مبعاجلة هذا املو�ضوع.

تطارد املواطنني

حاالت من الك ��ر والفر جمعت املواطنني
م ��ع ال ��كالب ال�س ��ائبة �أقلق ��ت املواطنني
و�أث ��ارت ا�س ��تياءهم مما دعاه ��م ملطالبة
امل�س� ��ؤولني بو�ض ��ع حل له ��ذه الظاهرة
املزعجة.
فقد ع�ب�ر املواط ��ن طه عارف م ��ن �أهايل
منطق ��ة �أبو د�ش�ي�ر يف جان ��ب الكرخ عن
ا�س ��تيائه من تف�ش ��ي هذه الظاه ��ر قائ ًال:
تث�ي�ر ظاه ��رة ال ��كالب ال�س ��ائبة القل ��ق
والإزع ��اج ل ��دى املواطن�ي�ن فه ��ي تطارد

امل ��ارة يف الأحي ��اء والطرق ��ات خا�ص ��ة
يف اللي ��ل ،فثم ��ة كالب متن ��ع املواطنني
من امل ��رور يف بع� ��ض ال�ش ��وارع كما ان
ع�ض ��ة الكلب قد ت�ؤدي للوفاة ،و�أ�ضاف:
ان مزي ��د ًا م ��ن الت�أخ�ي�ر �أو االهم ��ال يف
معاجلة تل ��ك الظاهرة ي� ��ؤدي اىل تزايد
�إعدادها با�س ��تمرار ف�إناث الكالب ت�ض ��ع
عدة مرات يف ال�سنة.
ام ��ا املواطن علي �س ��امل فق ��ال :يتوجب
علي ان �أو�ص ��ل �أبنائي للمدر�س ��ة يف كل
ي ��وم الن ال ��كالب م ��ا زالت منت�ش ��رة يف
ال�شوارع حتى ال�صباح ،و�أ�ضاف :هناك
كالب �س ��ائبة قرب املدر�س ��ة مم ��ا يخيف
�أبنائ ��ي ويجعله ��م يرف�ض ��ون الذه ��اب
وحدهم وان هذه املهمة الإ�ضافية ت�أخره
ع ��ن العمل وقد �أحرجه هذا املوقف اكرث
م ��ن م ��رة ،و�أ�ض ��اف :ان ظاه ��رة الكالب
ال�س ��ائبة ظاه ��رة غ�ي�ر مدني ��ة و ينبغي
الق�ضاء عليها.
ام ��ا املواطن ��ة �أم ح�س�ي�ن من �س ��كنة حي
�س ��ومر يف جان ��ب الر�ص ��افة فق ��د ذكرت
ان تواج ��د ال ��كالب ال�س ��ائبة يف املزبل ��ة
املج ��اورة لل�س ��وق ال�ش ��عبي ام ��ر مق ��زز
ومث�ي�ر ال�ش ��مئزاز املواطن�ي�ن فال ��كالب
تدخ ��ل ال�س ��وق ب�ي�ن احل�ي�ن والآخ ��ر،
و�أ�ضافت :ان هذا املو�ضوع خطري جد ًا!
و�أك ��د املواط ��ن ح�س ��ن عب ��د جب ��ار ،ان
الكالب ال�س ��ائبة موجودة داخل مدر�سة
ابنته يف ح ��ي البنوك وتدخ ��ل دون �أية
عائق اىل �س ��احة املدر�س ��ة وت�سبب ذعرا
كبريا يف �أو�س ��اط الأطف ��ال مما �أدى اىل

مطاردة الكالب ال�سائبة

عدم خروج الأطفال اىل �ساحة املدر�سة،
وحال ��ة دخ ��ول ال ��كالب اىل املدار� ��س
�سمعناها من اغلب املواطنني.
حقوق الإن�سان وحقوق احليوان
فيم ��ا ع�ب�ر املواط ��ن ط ��ارق ماه ��ر ع ��ن
ا�س ��تيائه م ��ن غي ��اب دور �أمان ��ة بغ ��داد
خ�صو�ص� � ًا بعد املنا�ش ��دات التي و�صلت
م ��ن منظم ��ات دولي ��ة تعن ��ى بحق ��وق
احليوان قائ ًال :ان حياة الإن�سان �أهم من
حياة احليوان وان تلك الكالب حا�ض ��نة
�أوبئة تهدد حياة الإن�سان ب�شكل م�ستمر
لذلك طال ��ب ب�أن ال حت�ص ��ل جماملة على
ح�ساب املواطنني.

حمالت �إبادة م�ستمرة

املدي ��ر الع ��ام لل�ش ��ركة العام ��ة للبيط ��رة
التابع ��ة اىل وزارة الزراع ��ة الدكت ��ور
�ص ��باح موزان حتدث لنا قائ�ل ً�ا عن هذا
املو�ض ��وع :ان مو�ضوع الكالب ال�سائبة
يقع �ض ��من نطاق عمل وزارات ال�ص ��حة
و البيئة� ،إ�ضافة اىل الداخلية والزراعة

وللأ�سف ال�شديد دائم ًا يف هذا املو�ضوع
تتحمل وزارة الزراعة وال�ش ��ركة العامة
للبيطرة امل�س�ؤولية وحدها.
وم ��ن املع ��روف ان جتمع ال ��كالب دائم ًا
يك ��ون يف �أماكن جتم ��ع النفاي ��ات التي
ت�س ��اعد على زيادة عدد الكالب ال�س ��ائبة
وتواجدها بالكميات الكبرية املوجودة،
وم ��ن املعل ��وم ان رف ��ع النفاي ��ات م ��ن
م�س� ��ؤولية �أمانة بغ ��داد ،ونحن كوزارة
زراع ��ة و�ش ��ركة عام ��ة للبيط ��رة اتخذنا
خط ��ة للق�ض ��اء على الكالب ال�س ��ائبة من
خالل القي ��ام بحملة لإبادته ��ا وطبقناها
يف بغ ��داد وا�س ��تمرت م ��ن �ش ��هر كانون
الأول 2008/لغاية �ش ��هر �آذار،2009/
�أخذت �ش ��كل حمل ��ة يف جانب الر�ص ��افة
كان ��ت ح�ص ��يلتها �إب ��ادة  16380كلب� � ًا
�سائب ًا و�أخرى يف الكرخ كانت ح�صيلتها
ابادة 6520كلب ًا �سائب ًا ،وقد كان تطبيق
هذه احلملة يف بداية هذا العام بالتعاون
م ��ع جمل� ��س حمافظة بغ ��داد ال ��ذي وفر
بن ��ادق ال�ص ��يد واخلراطي� ��ش �إ�ض ��افة
للرماة ونحن من جانبنا وفرنا احلبوب
ال�سامة ووفرنا ال�سيارات ووفرنا كادر ًا
متخ�ص�ص ًا ،وكان ان احلملة حققت نتائج
طيبة لكن ذل ��ك مل يلغ تواجد تلك الكالب
الن دورة تكاثرها �سريعة ،وهذه احلملة
مل تكن نهاية جلهودنا فنحن �ضمن عملنا
الروتين ��ي يف دوائرن ��ا البيطرية يف �أي
منطق ��ة حينما يح�ص ��ل �إب�ل�اغ عن كالب
�س ��ائبة تخرج فرقة بيطرية متخ�ص�ص ��ة
متتل ��ك الطعوم اخلا�ص ��ة وتنج ��ز عملها
ب�ش ��كل �أ�ص ��ويل ون�أم ��ل م ��ن املجال� ��س
البلدي ��ة التع ��اون م ��ع الف ��رق البيطرية
بالإخبار عن الكالب ال�سائبة.
ويف �س� ��ؤالنا ع ��ن الأمرا� ��ض الت ��ي
حتت�ض ��نها تلك ال ��كالب؟ �أجابنا الدكتور
�صباح قائ ًال:
 اب ��رز تل ��ك الأمرا� ��ض ه ��ي الأكيا� ��ساملائي ��ة و�إ�ص ��ابات داء الكل ��ب واجل ��رب
الطفيل ��ي التي ق ��د ت�ؤدي �إ�ص ��ابة النا�س
به ��ا اىل هالكهم.وب�ش� ��أن متيي ��ز الكالب
اخلا�ص ��ة ق ��ال� :ض ��من حمالتن ��ا توج ��د
�س ��ياقات عملية ب�ش� ��أن الكالب اخلا�ص ��ة
اذا كان ��ت له ��ا �ش ��هادات �ص ��حية موثق ��ة
وبه ��ا ط ��وق خا�ص ف�ل�ا ت�ش ��مل بالإبادة
النها خا�ض ��عة للفح�ص م ��ن قبل الدوائر
البيطرية ،فحملتنا تقت�ص ��ر على الكالب
ال�سائبة املوجودة يف ال�شوارع.
و�أ�ض ��اف :ان تواج ��د ه ��ذه ال ��كالب يتم
لي ًال بينما فرق الإبادة يكون عملها نهار ًا
يبد�أ يف ال�ساعة الثامنة �صباح ًا وينتهي
يف الثاني ��ة ظه ��ر ًا مع نهاية ال ��دوام لكن
احلمالت التي كانت بالتعاون مع جمل�س
حمافظ ��ة بغ ��داد وم ��ع وزارة الداخلي ��ة
ا�س ��تمرت لغاية ال�ساد�سة ع�صر ًا ،و�أ�شار
اىل ان �أف�ض ��ل وق ��ت لعملي ��ة الإبادة هو
اللي ��ل حيث تخ ��رج الكالب ب�ش ��كل كبري
اىل ال�ش ��وارع مما ي�س ��اعد على الق�ضاء
عليه ��ا ونحت ��اج اىل دور �أمانة بغداد من
اجل رفع جث ��ث احليوانات الهالكة النها
يجب ان تدفن مب�سافة مرت حتت الأر�ض
من اجل تاليف العدوى.
وعن طريقة انتقال العدوى قال الدكتور
�ص ��باح :انه ��ا تت ��م ع ��ن طري ��ق الع� ��ض
واللع ��اب والتالم� ��س وم ��ن املع ��روف
ان �أه ��م �أ�س ��باب ه ��ذه الظاه ��رة ه ��ي
النفاي ��ات ،لذلك نطلب من جميع الدوائر
وامل�ؤ�س�سات وخ�صو�ص ًا امل�ست�شفيات ان
تتخل�ص م ��ن النفايات �أو ًال ب� ��أول وعدم
تركه ��ا للتجمي ��ع الن هذا يجعله ��ا ب�ؤرة
لتجمع الكالب ال�سائبة.

ر�سالة موبايل تهدم حياة زوجية ا�ستمرت �أكثـر من  15عام ًا!

الهات��ف النق��ال �سج��ل  450دع��وى ق�ضائي��ة �شهري�� ًا يف حمكم��ة واح��دة
بغداد  /افراح �شوقي

مل يخط ��ر بباله ��ا ان تل ��ك الر�س ��ائل الوقحة التي
بد�أت ت�ص ��لها يف منت�صف الليل من رقم جمهول
�س ��تكون �س ��بب ًا يف ته ��دمي حياته ��ا بع ��د زواج
ا�س ��تمر اكرث من  15عام ًا ،فقد ت�صورت ان الأمر
�س ��لوك �ص ��بياين �س ��ينتهي مبجرد ان تهمله كما
ن�صحتها �ص ��ديقتها ،وعمدت وك�أجراء احرتازي
اىل غلق اجله ��از لي ًال ،لكن حظه ��ا العاثر �أوقعها
فيما تخ�شاه ،عندما �ص ��حا زوجها يف تلك الليلة
امل�ش�ؤومة لي�ش ��رب املاء ،ومبا ان الكهرباء كانت
غائب ��ة (كالع ��ادة) فق ��د عم ��د اىل فت ��ح (موبايل
زوجت ��ه) النائم ��ة لي�س ��تخدم �ض ��ياءه وكان ��ت
�ص ��دمته الك�ب�رى ان يعل ��ن اجله ��از ع ��ن ورود
ر�س ��الة ق�ص�ي�رة ما ان قر�أها حتى ا�ش ��تط غ�ضب ًا
وثار وزجمر وتطاير ال�ش ��رر من عينيه ،و�أ�سرع
يوق ��ظ زوجته وهو يق ��ول خائنة ...م�س ��تهرتة
انت طالق.
ومل توف ��ق كل اجله ��ود الت ��ي بذله ��ا املقرب ��ون
والباحث ��ة االجتماعي ��ة يف حمكم ��ة دار العدال ��ة
يف /البياع لإ�ص�ل�اح ذات البني وح�ص ��ل الطالق
ومت حتمي ��ل ال ��زوج تكالي ��ف نفق ��ة الزوج ��ة
املنكوبة وطفليها.

دعاوى باجلملة!!

ماب�ي�ن ( )15- 10دعوى تقام يف اليوم الواحد،
تت ��وىل الب ��ت فيها حمكم ��ة حتقيقي ��ة واحدة يف
بغ ��داد ،وه ��ذا يعن ��ي ان هن ��اك ( )450دع ��وى
ق�ض ��ائية �ش ��هري ًا ،ناهيك عن ما ي ��رد اىل املحاكم
الق�ض ��ائية الأخ ��رى يف عم ��وم بغ ��داد والت ��ي مل
ن�ستطع �إح�ص ��اءها ل�ص ��عوبة الأمر ،و�سبب تلك
الدع ��اوي واح ��د ه ��و حتر�ش ��ات الهات ��ف النقال
ور�سائل التهديد واخلطف وطلب الفدية وغريها
م ��ن املمار�س ��ات ال�س ��لبية الت ��ي ابتل ��ي به ��ا هذا
اجلهاز منذ دخوله العراق الول مرة بعد التا�سع
من ني�س ��ان ع ��ام  2003ليغدو ،وعل ��ى الرغم من
فوائده الكثرية ،م�ص ��در ًا للم�ش ��اكل و�أداة مهمة
يف تنفي ��ذ اجلرائ ��م بع ��د ان ظ ��ن خمرتع ��ه ان ��ه

�س ��يكون مهي�أ لت�س ��هيل حياة النا�س والتوا�صل
بينهم ..ق�ص ���ص كث�ي�رة ،م�ؤملة حين ًا وم�ض ��حكة
حين� � ًا �آخ ��ر �س ��معناها ونح ��ن نع ��د الجن ��از هذا
التحقيق ،بطلها الهاتف النقال� ،س ��نورد بع�ضها
و نتع ��ر ف على دور الق�ض ��اء العراق ��ي يف البت
فيها ومدى تدخل �ش ��ركات الهواتف النقالة ذاتها
يف احل ��د منها والتعرف على �شخ�ص ��ية املت�ص ��ل
وتقدميه للق�ضاء ملحا�سبته.

(م�سج��ات) بكلم��ات بذيئ��ة من
جمهول!!

كان مفت ��اح املو�ض ��وع هو ق�ص ��ة املحامي ��ة التي
رفع ��ت دع ��وى ق�ض ��ائية ل ��دى حمكم ��ة حتقي ��ق
البي ��اع �ض ��د �ص ��احب موباي ��ل جمه ��ول الهوي ��ة
تعم ��د م�ض ��ايقتها بات�ص ��االت يف وق ��ت مت�أخ ��ر
تبعه ��ا �إر�س ��ال ر�س ��ائل ن�ص ��ية تخد� ��ش احلي ��اء
وبكلمات نابية ،وا�س ��تمرار تلك الر�س ��ائل لفرتة
طويل ��ة حت ��ى ا�ض ��طرت املحامية (�ش ��ذى�.أ) اىل
تقدمي ال�شكوى وتويل مهمة متابعتها يف �أروقة
الق�ض ��اء و�شركة ا�س ��يا �سيل لالت�ص ��االت ،تقول
�ش ��ذى :ال اع ��رف هوية �ص ��احب الرق ��م املعتدي
و�س ��بق ان نبهته بالكف عن �أفعاله املخجلة التي
ال ت�ص ��در اال م ��ن �إن�س ��ان مري� ��ض نف�س ��ي ًا ،لكنه
كان ي�س ��تهزئ بكالم ��ي وال يتوانى ع ��ن توجيه
�أية كلمات تخطر بباله بق�ص ��د ت�ش ��ويه �س ��معتي
و�إحراج ��ي و�س ��ط عائلت ��ي ،فعم ��دت اىل �إقام ��ة
ال�ش ��كوى �ضد �ص ��احب الرقم ثم وجهت املحكمة
التحقيقي ��ة كتاب ًا اىل �ش ��ركة �آ�س ��يا �س ��يل لإعطاء
تفا�ص ��يل عن الرقم وحتدي ��د عائديته ،ويف حالة
عدم التمكن من حتديد عائدية الرقم امل�شكو منه
ت�ص ��در املحكم ��ة كتاب ًا ثاني� � ًا اىل ال�ش ��ركة يطلب
حتديد قائمة ب�أ�س ��ماء و�أرقام املكاملات ال�ص ��ادرة
وال ��واردة يف �س ��جل املكامل ��ات ولف�ت�رة زمني ��ة
حم ��ددة وحماول ��ة االت�ص ��ال ب�أحد تل ��ك الأرقام
لتحديد هوية امل�ش ��كو منه ،وغالبا ً ما ت�أخذ هكذا
ن ��وع من الق�ض ��ايا ف�ت�رة زمني ��ة للو�ص ��ول اىل
�شخ�صية امل�شكو منه ،وتختلف العقوبة اذا ما مت
التع ��رف على اجلاين بال�س ��جن والغرامة بتهمة
القذف والت�ش ��هري و�إغالق اخلط نهائي ًا والتعهد
بعدم تكرار الفعل.

ال�ص ��حفية (�س .ع) قالت :كنت يف جمل�س عزاء،
وجاءتن ��ي مكاملة من رق ��م مل �أتع ��رف عليه قبال،
وعندم ��ا �أجب ��ت جاءين �ص ��وت �ش ��اب يب ��دو انه
�ص ��غري يف العم ��ر وراح يقول يل ان ��ه يتمنى ان
يتعرف علي وان �أ�ص ��بح �صديقته ب�إحلاح كبري!!
ت�ص ��وري املوقف ..تقول حمدثتي ..ال ا�س ��تطيع
ان �أرده بعن ��ف وان ��ا يف هذا املوق ��ف بني النا�س
وال ا�س ��تطيع غل ��ق الهات ��ف �أي�ض� � ًا الين كن ��ت
بانتظار مكاملة مهمة ،املهم اين �ص ��ددته لأكرث من
م ��رة ،لكنه عاد ليت�ص ��ل ليال فقل ��ت لولدي ان يرد
علي ��ه وبعد �إلقاء ال�س�ل�ام� ،س� ��أله ول ��دي بالقول:
ملاذا تت�ص ��ل يف ه ��ذا الوقت انت م ��ا عندك غرية
؟فرد عليه ال�ش ��اب ب�صوت متميع( :وانته �شعليك
عن ��دي ما عندي؟) فعنفه ول ��دي بقوة وهو يقول
له انها �أمي يا حمار.
�أحداهن حاولت مالطفة �صديقتها فقامت ب�إر�سال
م�س ��ج لأهلها يق ��ول ان ابنته ��م خمطوفة وعليهم
دف ��ع دفرت م ��ن الأوراق اخل�ض ��راء ال�س ��تعادتها،
وبع ��د رحل ��ة قل ��ق وات�ص ��االت مكثف ��ة بالهاتف
النقال �أي�ض� � ًا ،ات�ض ��ح بطالن الق�ض ��ية وح�صلت
تلك ال�صديقة املعاك�سة لت�أنيب وتقريع بالغني!
وحت ��ى ال نته ��م بالتحيز لبنات جن�س ��نا نقول ان
معاك�س ��ات الهات ��ف النق ��ال قد ت�ص ��در من ن�س ��اء
ومراهقات توجه لرجال بق�صد التعارف حين ًا او
الإزعاج و�أحداث امل�شاكل حين ًا �آخر.
وق ��د اخربنا �أب ��و رنا (موظف �إداري) عن ق�ص ��ة
امل�سجات التي كانت ت�أتيه من رقم جمهول تدعوه
فيها �ص ��احبتها اىل اخل ��روج برفقت ��ه والتعرف
عليه بق�صد ال�ص ��داقة والإعجاب وبنف�س الوقت
ت�س ��تقبل زوجت ��ه م�س ��جات تخربها ع ��ن خيانة
زوجه ��ا وحماولت ��ه اخل ��روج م ��ع �أحداه ��ن يف
التاريخ والوقت الفالين! وبالطبع ان الر�س ��ائل
كان ��ت ت�أت ��ي م ��ن جهة واح ��دة بق�ص ��د الإ�س ��اءة
للحياة الزوجية و�إثارة امل�شاكل.

الغ�شيم

والق�ص ��ة الأط ��رف ه ��ي لذل ��ك املحت ��ال الغ�ش ��يم
كم ��ا ا�س ��ماه قا�ض ��ي اول حمكمة حتقي ��ق البياع
عندم ��ا طل ��ب م ��ن احده ��م مبل ��غ  7االف دوالر
ثمن� �اُ لإخباره عن م ��كان ول ��ده املعتقل يف احد

�س ��جون االحت�ل�ال ،والن وال ��د ال�ص ��بي املعتقل
مل يتمك ��ن م ��ن اال�س ��تدالل على م ��كان ولده رغم
اعتقال ��ه يف حمافظ ��ة النج ��ف قب ��ل �أ�ش ��هر ،فق ��د
وافق على ت�س ��ليمه املبلغ،مقابل احل�ص ��ول على
وع ��د لإخراج ولده بعد التو�س ��ط لأجل ذلك وقام
ب�إعطائه رقم هاتفه ال�ص ��ريح لأجل متابعة الأمر
واختف ��ى بعده ��ا ،وم ��ا كان يدرك ان رق ��م هاتفه
النقال هو من �س ��يقدمه للق�ضاء بعد التحري عنه
وعوقب بال�س ��جن مدة ثالث �س ��نوات وفق املادة
 456م ��ن القان ��ون العراق ��ي ،وهن ��اك االم الت ��ي
ادعت ان ابنتها خمطوفة وبعد ات�صاالت هاتفية
ات�ضح ان املو�ض ��وع جمرد ق�ضية ابتزاز ال اكرث
من قب ��ل االبنة مبعاونة والدته ��ا البتزاز والدها
وهو االمر الذي ك�ش ��فته �سجال ت الهاتف النقال
التابع لهم.

تفعيل عمل هيئة االت�صاالت

وقال ��ت النائبة تي�س�ي�ر العلواين /جلن ��ة العمل
واخلدم ��ات يف جمل� ��س الن ��واب ان ظاه ��رة
التحر� ��ش والإزعاج ع�ب�ر الهاتف النقال �ش ��كلت
م�ش ��كلة حقيقية فاقت احلدود يف العراق ب�شكل
خا�ص ب�س ��بب حداثة تداوله وا�س ��تخدامه ،وقلة
وع ��ي النا� ��س ب�أهميته ودخول ��ه جزء ًا رئي�س ��يا
يف ارت ��كاب اجلرائ ��م كاخلط ��ف واالبت ��زاز
والتفج�ي�رات وغريه ��ا ،يف الف�ت�رات الأمني ��ة
ال�صعبة التي عا�شها البلد بعد االحتالل.
وتقع مهمة مراقبة �ش ��ركات الهواتف النقالة على
عات ��ق هيئة الإعالم واالت�ص ��االت ،لكننا ن�س ��عى
للتدخل يف عم ��ل الهيئة فيما يخ� ��ص �إجراءاتهم
للح ��د م ��ن م�ش ��اكل النق ��ال ،وبر�أيي �أج ��د ان من
املعي ��ب ج ��د ًا ان متنح لن ��ا احلريات ومنار�س ��ها
مبا ي�ش ��كل اعتداء على حري ��ات الآخرين ،واجد
الوق ��ت قد حان لتعزي ��ز دور امل�ؤ�س�س ��ات املعنية
للح ��د م ��ن اال�س ��تخدام ال�س ��يئ للهات ��ف النقال،
�س ��ابقا كان االن�ش ��غال الأمن ��ي يق ��ف عل ��ى ر�أ�س
الأولوي ��ات والآن يجب تفعيل عمل امل�ؤ�س�س ��ات
اخلدمية لأجل �صالح املواطن ونيله حقوقه.
�شركات الهاتف النقال ال ت�صرح لل�صحفيني!
�أك�ث�ر م ��ن حماولة فا�ش ��لة وملدة طويلة ق�ض ��يتها
وانا �أروم ا�س ��تطالع جهة ما يف �شركات الهاتف

النق ��ال ح ��ول الأم ��ر ،لك ��ن يب ��دو ان احليطة من
ال�ص ��حافة قد �أخ ��ذت معهم جانبا ً كب�ي�ر ًا،د .ديار
من �ش ��ركة �آ�س ��يا �س ��يل وعدنا بالإجابة �أكرث من
م ��رة لكن دون ج ��دوى ،وقابله املكت ��ب الإعالمي
ل�ش ��ركة زي ��ن وال ��ذي اخربن ��ا مدي ��ره ان ��ه لي�س
خم ��وال للت�ص ��ريح لل�ص ��حافة رغ ��م ان ��ه مدي ��ر
املكت ��ب الإعالم ��ي ..وعجب ��ي! املهم �س ��عينا اىل
اجلان ��ب الآخر للح�ص ��ول على املعلومة ب�ش ��يء
م ��ن االلتف ��اف املت ��اح ،بوا�س ��طة االت�ص ��ال لي�ل ً�ا
مبركز اخلدمة ل�شركة زين (وهو الوقت الوحيد
الذي يجاب فيه على ات�ص ��االت املواطنني لزحمة
االت�ص ��االت كم ��ا يقال) وقال لن ��ا موظف اخلدمة
بع ��د ان �أخربناه انن ��ا نواجه معاك�س ��ات هاتفية
م ��ن احدهم :يج ��ب حترير بالغ م ��ن اقرب مركز
�ش ��رطة ،وبدورها ال�شرطة تزودنا بكتاب ر�سمي
نت�سلمه عرب الق�سم القانوين ل�شركتنا يف منطقة
املن�ص ��ور ق ��رب املرك ��ز الثق ��ايف للطفل،وبعدها
تقوم ال�ش ��ركة بواجبها يف احلد من املعاك�س ��ات
ومعرفة املتجاوز.
اىل هن ��ا انته ��ى كالم موظف اخلدمة م�ش ��كور ًا،
وكان بودن ��ا معرف ��ة ع ��دد الق�ض ��ايا التي ت�ص ��ل
تلك ال�ش ��ركات ومدى �إ�س ��هام الت�شديد على طلب
معلوم ��ات �ص ��احب املوباي ��ل يف التقلي ��ل م ��ن
الإزعاجات الهاتفية لكن..

ال�سجن والغرام��ة و�إغالق اخلط
عقوبة املتحر�ش

يقول قا�ض ��ي حمكمة حتقيق البياع �سعد عيدان
ج�ب�ر :بالرغم م ��ن الفوائد الكث�ي�رة املتحققة اثر
التط ��ورات التكنولوجي ��ة الكب�ي�رة يف جم ��ال
االت�صاالت اال انها �أ�ضفت عبئ ًا م�ضاف ًا على عملنا
واملواطنني عموما ًب�س ��بب ا�ستخدامها �سلبا ً من
قب ��ل البع� ��ض لت�س ��هيل جرائمه ��م و�س ��لوكياتهم
املري�ضة ،وقد عاجلها امل�شرع العراقي من قانون
العقوبات رقم  111ل�س ��نة  1969من خالل بنود
امل ��واد  361اىل  363وه ��ي وان كانت مقت�ض ��بة
اال انها عاجلت بطريقة او ب�أخرى ما ت�س ��ببه تلك
الأجهزة من �أ�ض ��رار معنوية او مادية باملواطن،
وهن ��اك ن�ص ��و�ص عقابي ��ة �أخ ��رى ،وا�س ��تدرك

القا�ض ��ي ليق ��ول :بع ��د ع ��ام  2003وبعد دخول
الهات ��ف النق ��ال اىل الع ��راق وت ��ردي الو�ض ��ع
الأمني ا�س ��تخدم الهاتف النقال الرتكاب جنايات
القتل او اخلطف او االبتزاز والت�شهري بال�سمعة
ق ��وال او فع ًال ،واملحاك ��م الق�ض ��ائية تتوىل البت
يف الأم ��ر بعد ان يقدم املواطن طلبا اىل املحكمة
يحوي رقم الهاتف امل�ش ��كو منه ،وتقوم املحكمة
ب�إحالته اىل �ضباط التحقيق وبعد تدوين �أقوال
�ص ��احب الطلب ب�صفة م�ش ��تك اذا كان ال�ضرر قد
حلق ��ه �شخ�ص ��ي ًا او ب�ص ��فة خم�ب�ر اذا كان عارف ًا
مبو�ض ��وع اجلرمية وقام بالأخب ��ار عنها ،تقوم
املحكمة بعدها بطلب عائدية الهاتف من ال�شركة
التي يعود اليها الهاتف النقال ،و�إمكانية حتديد
موقع برج االت�ص ��ال ال ��ذي وردت من ��ه املكاملات
للم�ش ��كو منه،وكذل ��ك حتديد املكاملات ال�ص ��ادرة
والواردة خالل فرتة ال�ش ��كوى ،لال�س ��تعالم عن
هوية امل�ش ��كو منه ،ف�إذا كان هناك ات�ص ��االت بني
الطرفني ت�ستكمل املحكمة قناعتها ب�سماع �شهادة
ال�ش ��هود عل ��ى التحر� ��ش او التهديد او ما �ش ��ابه
وت�أمر با�س ��تقدام ال�ش ��خ�ص املت�ص ��ل الذي ميكن
التعرف علي ��ه من خالل بيانات خط ��ه املوجودة
لدى ال�ش ��ركة ،وقد �أ�سهمت اخلطوة التي �أقدمت
عليه ��ا �ش ��ركات الهوات ��ف النقال ��ة العامل ��ة يف
الع ��راق بالت�أكيد على ت�س ��جيل بيانات اخلطوط
يف التخفي ��ف م ��ن م�ش ��اكل الهات ��ف والتع ��رف
ال�س ��ريع على اجل ��اين ،اما بالن�س ��بة اىل جرائم
القت ��ل واخلط ��ف فتعم ��د املحكم ��ة اىل ا�ص ��درا
مذك ��رة قب�ض بحق املتهم امل�ش ��كو منه وال تكتفي
با�ستقدامه حفاظ ًا على حياة املخطوف ،وعموما
ف� ��أن الق�ض ��اء ح ��دد غرام ��ات مالي ��ة للم�س ��يئني
وال�سجن او كليهما والتعهد بعدم تكرار الفعل.
وا�ستدرك حمدثي ليقول :حتى عام  2008كانت
الن�س ��بة مرتفعة يف هكذا نوع م ��ن الدعاوى ،اال
انها قلت كثري ًا ب�س ��بب حت�س ��ن الو�ض ��ع الأمني
وكذل ��ك الإج ��راءات املتخ ��ذة من قبل ال�ش ��ركات
النقال ��ة بالت�أكي ��د عل ��ى توف�ي�ر بيان ��ات جمي ��ع
الهوات ��ف ،وغ ��دت ال تزي ��د ع ��ن ع�ش ��ر ق�ض ��ايا
يف ال�ش ��هر ،وال يخل ��و بع�ض ��ها م ��ن الدع ��اوي
الكيدية،مث�ل�ا مو�ض ��وع اختف ��اء �أ�ش ��خا�ص او

�أطف ��ال ،فيعم ��د م ��ن يك ��ون لدي ��ه العلم امل�س ��بق
باخلطف ان يبت ��ز ذوي املخطوف لإخبارهم عن
مكان ��ه وغريه ��ا ،ونعمد يف الوق ��ت الراهن على
تعزيز دور الهاتف النقال يف االخبار والت�صدي
للجرائ ��م باعتب ��اره جه ��از ًا م�س ��اند ًا لعملنا عرب
ال�سرعة يف حتديد مكان املجرم من خال ل �أبراج
االت�صاالت.

�شركة زين

والبد ان ن�س ��جل هنا تعاون �شركات االت�صاالت
معن ��ا يف التع ��رف عل ��ى اجل ��اين وامل�س ��يء عرب
تهيئة املعلومات الكاملة وخ�صو�ص� � ًا �شركة زين
العراق.وبخ�ص ��و�ص التهديد واملعاك�س ��ات عرب
الر�س ��ائل الن�ص ��ية ،فتكون �أ�س ��هل عن ��د البت يف
الدعاوى ،الن دليل الإدانة موجود ووا�ضح ،اما
ما يخ�ص حالة املعاك�سات الهاتفية فتندرج حتت
بند اخليانة الزوجية الت ��ي يكون الهاتف النقال
�إحدى و�سائل اال�ستدالل عليها.
و�أن ��ا �أدور يف ختام املو�ض ��وع علم ��ت �إن نواب
املجل�س الوطني لإقليم كرد�س ��تان العراق �سبق
ان عملوا على �إ�ص ��دار ت�ش ��ريع جديد ملعاقبة من
يلحق ال�ض ��رر �أو يزعج غريه با�ستعمال الهاتف
النق ��ال والإنرتن ��ت ،بعدم ��ا ك�ث�رت ال�ش ��كاوى
وت�س ��بب امل�سيئون يف م�ش ��كالت اجتماعية جنم
عن بع�ضها ا�شتباكات و�صلت حد القتل .وتن�ص
امل ��ادة الأوىل من القانون امل�ؤلف من ع�ش ��ر مواد
على �إنزال عقوبة ال�سجن لفرتة ترتاوح بني �ستة
�أ�شهر وخم�س �س ��نوات �أو بغرامة مالية ترتاوح
بني مليون وخم�سة ماليني دينار عراقي على من
يثبت ا�س ��تعماله �أجهزة االت�صاالت ب�أنواعها يف
التهدي ��د �أو ال�س ��ب �أو ن�ش ��ر حمادثات �شخ�ص ��ية
و�أ�س ��رار خا�صة و�ص ��ور تخد�ش احلياء وتنايف
الآداب العام ��ة� ،أو قام بالتقاط �ص ��ور لغريه بال
�إذن به ��دف التحري�ض على ارت ��كاب اجلرائم �أو
�أفعال الف�سق.
�أم ��ا املادة الثانية فتدعو ملعاقب ��ة من يزعج غريه
عام ��دا ب�إح ��دى عقوبت�ي�ن� :إم ��ا ال�س ��جن لف�ت�رة
ترتاوح بني ثالثة �أ�ش ��هر وع ��ام واحد �أو تغرميه
مبلغ ��ا يرتاوح ب�ي�ن ثالثة �أرباع امللي ��ون وثالثة
ماليني دينار عراقي.

