
عن��د مدخ��ل �س��ارع الر�سي��د م��ن جه��ة �ساحة 
املي��دان و�سط بغ��داد  ينحدر عل��ى جهة اليمني 
�س��ارع �سيق ي�سمى ) �سوق ه��رج ( تتعاىل منه 
�سيحات الباعة واملزادات التي تقام بني �ساعة 
واخ��رى عل��ى بع���ض االواين واالث��اث املنزيل 
الق��دمي يف �س��ارع ال�سوق، بينم��ا يخيم ال�سمت 
عل��ى حمال تنزوي ب��ني ازقة ال�س��وق الق�سرية 
وال�سيق��ة، فربغم �سغ��ر م�ساحة تل��ك املحال، 
اال ان ع�رشات القط��ع والنفائ�ض الثمينة تتوزع 
بانتظ��ام متقن بني اجل��دران وال�سقوف وحتى 
االر�سي��ات ، ف��ا م��كان لف��راغ يف امل�ساح��ة 
الثمينة التي تقا���ض بال�سنتمرات وتوزن بع�ض 

مقتنياتها باملثاقيل .
تاأريخ ال�سوق

ال�س��وق بهيئتها احلالية موج��ودة قرب منطقة 
ال�رشاي عل��ى ال�سفة ال�رشقية من نهر دجلة يف 
حملة ح�سن با�سا التي ت�سم  �سوق الهرج و�سوق 
البغ��دادي وخان املدلل،  حي��ث مركز احلكومة 
يف العه��د العثماين، وبالق��رب من ال�سوق يوجد 
مرق��د ال�سيخ عثم��ان بن �سعيد العم��ري ال�سفري 
االول لاأم��ام امله��دي )ع��ج(، كما ي�س��اع عند 
ال�س��وق، يرج��ع  بع���ض ا�سح��اب املح��ال يف 
تاريخ  تاأ�سي�ض ال�سوق اىل اكرث من )300( �سنة 
يف العهد العثم��اين وت�رشب جذورها يف القدم 
اىل العه��د العبا�س��ي ، وم��ن قبله كان��ت ال�سوق 
وامل�ساحة املحيطة بها من جهة �ساحة امليدان 
مربط��ا خليول جي�ض امل�سلم��ني يف عهد خافة 

االمام علي )عليه ال�سام( .
 ويرج��ع تاأريخ بناء هذا ال�سوق اإىل عهد الدولة 
العثمانية حيث �سق الوايل العثماين ناظم با�سا 
�سارعًا �سم��ي با�سم �سارع ) خلي��ل با�سا جاده 
�س��ي ( على ا�سم خلي��ل با�سا حاك��م بغداد عام 
1910، ثم �سمي با�سم �سارع الر�سيد، و�سميت 
ال�س��وق با�س��م �س��وق املي��دان وه��ي الت�سمي��ة 
العربي��ة القدمية لُه، واأقدم من الت�سمية الرتكية 
)�س��وق ه��رج(، والت��ي تعن��ي الفو�س��ى وع��دم 
النظ��ام ، تبداأ معامل ال�سوق م��ن �ساحة امليدان 

وت�سل نهايتها اىل بناية الق�سلة.
تنوع

�ساحب احد حم��ال االنتيكات املخت�ض ب�رشاء 
وبي��ع القطع واالثاث القدمية، حتدث عن بع�ض 
تفا�سي��ل احلقب التاريخية لن�سوء هذه ال�سوق ، 

اذ يقول فا�سل رزوقي )48(  عاما:
 اعم��ل يف ال�س��وق من��ذ بداية ثمانين��ات القرن 
املا�س��ي عندم��ا كان وال��دي ميل��ك حما لبيع  
)ال�سب��ح(، واع��رف عن��ه الكث��ري برغ��م التغيري 
ال��ذي طراأ على �سكل ال�س��وق وم�ساحتها ، ت�سم 
ال�سوق حم��ال لبيع امل�سابح الثمينة وال�ساعات 
والتلفزيون��ات  الرادي��و  واجه��زة  واالنتي��كات 
القدمي��ة، وحت��ى املاب���ض الكا�سيكي��ة الت��ي 
وال�ستيني��ات،   اخلم�سيني��ات  لف��رتات  تع��ود 
وكان��ت تباع فيها االألب�سة البالية التي يجلبها 
الباع��ة مقابل مبالغ ب�سيطة، بعد دخول اجهزة 
الرادي��و والغرامافون، �سارت حمال ت�سليحها 

تقت���رش على �س��وق اله��رج وانت���رشت ع�رشات 
املحال التي تخت�ض بت�سليح ال�ساعات الثمينة 
واجه��زة الرادي��و والتلف��از"، م�سيف��ا: "ال�سوق 
متنوع��ة بعرو�سه��ا املختلف��ة ، لكنه��ا قدمي��ة 
وغ��ري متداولة يف احلياة احلالية ، فلم يعد احد 
ي�ستخدم  تلفزيون ابو اللمبة، وال ي�سمع االغاين 
باالأ�سطوانة، وال يرى الوقت بال�ساعات القدمية 
، ومن ي�سرتيها فللعر���ض والتباهي باأ�سالتها 
وقدمه��ا، وكهواي��ة يحر���ض عل��ى ممار�سته��ا 

بع�ض املي�سورين".  
ق�س�ض

اح��د  )65( عام��ا،    فا�س��ل عب��داهلل احلج��ي 
املخت�س��ني ببي��ع االحج��ار الكرمي��ة وال�سبح، 
وي�ست�س��ريه الكث��ريون م��ن زبائن ال�س��وق قبل 
اقدامه��م على ���رشاء  م�سبحة ثمين��ة، وبع�سهم 
يعطي��ه مكاف��اأة ال تقل عن خم�س��ة اآالف دينار 
للم�س��ورة الت��ي ال ت�ستغ��رق اكرث م��ن 5 دقائق 
او اق��ل م��ن ذل��ك، فه��و يعط��ي ن��وع امل�سبح��ة 
وثمنه��ا احلقيق��ي  بجمل��ة ق�س��رية  لينتقل اىل 
الزب��ون االخ��ر، فا�سل حتدث عن حي��اة ال�سوق 

وتداوالتها اليومية   قائا: 
" �سوق اله��رج  برغم فقرها العمراين وب�ساطة 
احل��رف واحلاجيات الت��ي تباع فيه��ا، اال انها  
حت��وي كن��وزا ثمين��ة ال تق��در بثم��ن، وحدث��ت 
فيه��ا ام��ن ال�سفقات ما يحزن له��ا القلب ، الن 
جمي��ع تلك الكن��وز والنفائ���ض والتحفيات هي  
تراثي��ات واآث��ار عراقي��ة  ا�ستقر به��ا باملطاف 
خ��ارج العراق، ففي ت�سعيني��ات القرن املا�سي 
بيع��ت فيها خمتلف التح��ف العراقية النادرة"، 
مبين��ا "ان اغل��ى املعرو�س��ات الت��ي مت بيعها 
اخلال���ض  الذه��ب  م��ن  ن�سل��ه  �سي��ف   ( كان  
والف�س��ة منقو�ض عليه باللغ��ة العربية ويرجع 
تاري��خ �سنعه اىل اكرث من قرنني، عر�ض للبيع 
مببل��غ 350 الف دوالر امريك��ي، ثم مت تهريبه 
اىل االردن، وا�س��رتاه اح��د التجاراالجان��ب يف 
عم��ان وباعه اىل احد اليه��ود العراقيني  مببلغ 
700 ال��ف دوالر امريك��ي، وبيع احد ال�سيوف 
العثماني��ة ال��ذي يعود الح��د ال�ساطني االتراك 
مببل��غ 150 الف دوالر  امريكي.   وا�ساف عن 
عمل��ه يف تثم��ني امل�ساب��ح الن��ادرة : ان بع�ض 
)امل�ساب��ح(  يرتاوح �سعرها بني 15 - 20 الف 
دوالر، مث��ل الكه��رب االمل��اين اخلال���ض  فهي 
تباع باملثاقيل، وهن��اك اي�سا م�سبحة العقيق 
اليم��اين، والنارجني، والي�رش اال�سل��ي، وانواع 
اخرى من امل�سابح التي يتم تثمينها بني البائع 
وامل�سرتي لتايف خ�سارة احد االطراف، فبع�ض 
الزبائن يتم خداعهم لع��دم معرفتهم بنوع تلك 

االحجار". 
زوار

  �سام��ي عب��د القه��ار عبد اهلل  اح��د املخت�سني 
ببي��ع ال�ساعات القدمي��ة وت�سليحها ، يعمل يف 

ال�سوق منذ اكرث من 30 �سنة،  قال :
"اندثار بع�ض معامل ال�سوق جاء ب�سبب اهمالها 
ت�سعيني��ات  من��ذ  العا�سم��ة  امان��ة  قب��ل  م��ن 
الق��رن املا�س��ي وحت��ى االن ، برغ��م اهميته��ا 

التاريخي��ة والرتاثية و�سهرته��ا كاإحدى ا�سواق 
بغداد الفريدة واملهم��ة"، مبينا ان "�سخ�سيات 
كث��رية م��ن فنان��ني و�سيا�سي��ني كان��ت تاأت��ي 
لزيارة ال�سوق يف �سنوات القرن املا�سي للبحث 
ع��ن بع�ض التحفي��ات او التب�س��ع  من حمال ) 
ال�سب��ح( واالحج��ار الكرمي��ة الن��ادرة"، متذكرا 
"ان ال�سفري الرو�سي قد زار ال�سوق يف منت�سف 
الع��ام  1997، وكذلك ال�سفري اليوناين وال�سفري 
االمارات��ي، وفنانني عرب م��ن تون�ض واالردن 
ولبنان وبع�ض دول اخلليج ، ويف احدى املرات 
يف بداي��ة العام 1993 جاء اح��د الزوار العرب 
م��ن املغرب وكان يحمل �س��ورة ) مل�سبحة من 
ن��وع كه��رب ا�سفر اب��و احل���رشة( منقو�ض على 
بع���ض )خرزها( ا�سم �سخ���ض يهودي النعرفه،  
و�س��ورة ل�سج��ادة م�سنوع��ة يدوي��ا ومنقو�ض 
عليه��ا بالعربية ، وبعد بح��ث و�سوؤال دام الأكرث 
م��ن ا�سبوع��ني، ع��رث عل��ى ال�سج��ادة وا�سرتاها 
م��ن اح��د التجار مببلغ 35 ال��ف دوالر امريكي 
دوالر   ال��ف   11 مببل��غ  امل�سبح��ة  وا�س��رتى   ،

امريكي.
ماركات

 وع��ن عمله كبائ��ع وم�سلح لل�ساع��ات القدمية 
ا�س��اف عب��د القه��ار : "يف ثمانيني��ات وحتى 
منت�س��ف ت�سعينيات الق��رن املا�سي كان  لدي 
ع��دد الباأ�ض به من الزبائن م��ن فئات و�رشائح 
خمتلف��ة ، فبع�سه��م �سيا�سي��ون ورج��ال دولة 
واخ��رون م��ن التج��ار واملي�سوري��ن وا�سحاب 

الدرجات الوظيفية العالية من املدراء العامني 
والق�س��اة واملوظف��ني املهم��ني، اذ كن��ت اقدم 
له��م عرو�س��ا ل�ساعات من م��اركات نادرة ومل 
تع��د موج��ودة يف يومن��ا ه��ذا، مث��ل  �ساع��ات  
رولك�ض وكارتريوفاترون كون�ستاين، و�ستيزن 
واوريني��ت ورا�سك��وب، واودميي��ارز( وغريه��ا 
م��ن ال�ساع��ات االخرى الت��ي كان يحر�ض على 
اقتنائه��ا بع�ض التجار ورج��االت الدولة ، لكن 
اغل��ب تلك ال�ساعات اختف��ت ومل يعد لدي �سوى 
اربعة او �ستة انواع فقط وهي للعر�ض فقط".     

يوم اجلمعة
 يق��ول الباح��ث الرتاثي  �سلمان عل��ي  االلو�سي  
وهو �ساح��ب حمل لبيع التحفيات اخل�سبية يف 

�سوق الهرج : 
التحفي��ات والنوادر  "ال�س��وق متخ�س�سة ببيع 
الرتاثية وحت��ى التاريخية، وتعر�ض يف ال�سوق 
الكث��ري من التحف الفني��ة الراقية بتداول �رشي 
بني بع�ض ا�سحاب املحال والتجار وخ�سو�سا 
يف زمن النظ��ام ال�سابق، الن تلك التحف غالبا 
ما يتم تهريبها وبيعه��ا باخلارج ، وي�سهد يوم 
اجلمع��ة  افتتاح��ا خا�س��ا لل�س��وق، اذا تعر�ض 
فيه��ا االنتيكات والتحفيات والن��وادر ويرتاده 
التح��ف  الزبائ��ن املهم��ون  والباحث��ون ع��ن 
الن��ادرة والقدمي��ة ج��دا"، م�سيف��ا "تع��د �سوق 
الهرج من معامل مدينة بغداد، وكان يف مكانِها 
م�سج��د تاريخي يعرف بجام��ع القبانية، لكنه 
اندث��ر ومل يبق من��ه �سوى احلج��رة املطلة على 

�سوق املغازجية والتي ت�سم رفاتني من علماء 
بغ��داد هما: االإمام اأحمد القدوري املتوفى عام 
428ه�، �ساحب كت��اب )نور االي�ساح(، وهو 
كت��اب يف الفقه احلنفي، واالإمام حممد الوتري 
�ساح��ب الق�سائ��د الوترية، وه��ذه احلجرة هي 
االخرى يلفها االهمال وقد تندثر يف امل�ستقبل 

القريب 
ب�سائع اأخرى  وبني االآلو�سي :

الطواب��ع  م��ن  االخ��رى  ال�س��وق  " ان ب�سائ��ع 
والت�سجي��ات  الورقي��ة  والعم��ات  الربيدي��ة 
املو�سيقية النادرة الت��ي تباع باأ�رشطة  ت�سمى 
)البك��رة(  وكذل��ك االو�سم��ة واالن��واط  امللكية 
واجلمهوري��ة ه��ي م��ن الب�سائ��ع ال�سائدة  يف 
ال�سوق، باالإ�سافة اىل االدوات املنزلية القدمية 
وال�سور العائلية وال�سخ�سية التي تعود لعوائل 
عراقي��ة قدمي��ة من الطبق��ة ال�سيا�سي��ة والفنية 
والثقافي��ة ال�سهرية اآنذاك،  واغل��ب تلك النوادر 
يت��م احل�س��ول عليها بالت��داول والبيع وال�رشاء 
ع��رب و�سط��اء يح�سل��ون عليه��ا م��ن البي��وت 
و�سما�رشة االنتيكات ، وبع�ض ا�سحاب املحال 
اأ�سخا�س��ا  املخت�س��ني باالأنتي��كات يوظف��ون 
باحث��ني ع��ن التح��ف م��ن البي��وت والتو�س��ط  
ل�رشائه��ا  وخ�سو�س��ا ل��دى البي��وت العراقي��ة 
القدمي��ة يف املناط��ق اال�سيل��ة مث��ل مناط��ق 
الكاظمي��ة واالعظمي��ة وب��اب ال�سي��خ  و�سارع 
الكف��اح وكذل��ك بي��وت واأ�س��واق املحافظ��ات 

االأخرى". 

 
حت��ول منري من معلم للطاب والق��اء الدرو�ض الدينية 
يف اجلوام��ع ومل��دة ع���رشة �سن��وات اىل جم��رد طريح 
فرا�س��ه بج�سد ال يق��وى على احلركة والقي��ام واأ�سبح 
ينظ��ر اىل طفلي��ه الوحيدين ب��اأمل كبري. ح��ال ريا�ض 
البا�س��ا من منطقة البلدي��ات ال تختلف عن حال منري 
من حيث ال�سب��ب واملنا�سبة في��وم اجلمعة وهو اليوم 
ال��ذي فاز فيه املنتخب العراقي على االيراين يوم مثل 
لريا�ض �سدمة غري متوقعة يف حياته فقد فيه ريا�ض 
طفلته الوحيدة التي انتظرها ل�سنوات مع زوجته التي 
كان��ت تعاين م��ن م�سكلة عدم االجن��اب. ق�سة ريا�ض 
ه��زت امل�ساع��ر يف حينه��ا واث��ارت ردود غا�سب��ة 
م�ستنكرة على مواقع التوا�سل االجتماعي ال�سيما بعد 
ان ظه��ر ريا�ض ب�سورة يحمل فيها ابنته التي ماتت. 
وامل�س��ري ذاته الذي ذهب الي��ه كا من ال�سابني حيدر 
�سلم��ان املياح��ي وم�سطفى لطيف م��ن �سكنة مدينة 
ال�سدر فاالأول ف��ارق احلياة عندما ا�ستقرت ر�سا�سة 
برا�س��ه امام مدر�سته بع��د خروجه منه��ا بتاريخ ١٨ 
/٢٠١٥/٣ اث��ر اطاق نار ع�سوائ��ي ال تعرف اأ�سبابه 
. والث��اين كان جلي���ض �سيارت��ه ام��ام �ساح��ه مدر�سه 
احلواري��ني فكان �سحي��ة ر�سا�سة ع�سوائي��ة ا�سابة 
ي��ده ثم ا�ستقرت يف قدمه من اجله��ة الي�رشى وال�سبب 
ه��ذه املرة اطاق ن��ار حدث اثناء مرا�س��م ت�سييع احد 
ال�سه��داء الذي وق��ع يف املواجهات م��ع تنظيم داع�ض 

مما �سبب اثارا الزلت وا�سحة يف يد وقدم م�سطفى .
قانون موجود ولكن غري مفعل

منري وطفلة ريا�ض وحي��در وم�سطفى كلهم �سحايا 
عدم تطبيق قانون العقوبات العراقي رقم 570 لعام 
1982م ال��ذي عق��ب كل من يطلق العيارات النارية 
بعقوب��ات خمتلف��ة اأ�سده��ا ال�سج��ن املوؤب��د. اخلب��ري 
القان��وين عل��ي التميمي يقول ان القان��ون تعامل مع 
الوف��اة الناجتة ع��ن الرم��ي الع�سوائ��ي كجرمية قتل 
يعاق��ب عليه��ا الفاع��ل بال�سج��ن املوؤبد وف��ق املادة 
406 م��ن قان��ون العقوبات واال�ساب��ة الناجتة عن 
اط��اق العيارات الناري��ة تعد ���رشوع بالقتل يعاقب 
الفاعل عليها بال�سجن 7 �سنوات من املادة املذكورة 
. م��ن الناحية القانونية يوؤك��د "التميمي "ان من حق 
ذوي ال�سحاي��ا تق��دمي دع��وى ق�سائية عل��ى كل من 
يطل��ق العي��ارات النارية حت��ى وان مل يت�سبب بالقتل 
فيمك��ن اتهامه يف القان��ون العراقي واثبات ذلك عن 
طريق ال�سه��ود والعي��ارات الفارقة بالن�سب��ة لل�ساح 

ال��ذي اطل��ق من��ه ا�ساف��ة اىل ذل��ك ان حم��ل ال�ساح 
وحيازت��ه ب��دون رخ�س��ة يع��د جرمي��ة ويعاقب وفق 
امل��ادة 27 م��ن حي��ازة اال�سلحة وه��ي جناية ت�سل 
عقوبته��ا اىل �سب��ع �سن��وات وبالنتيج��ة ان من يطلق 
العي��ارات الناري��ة علي��ه ان يع��رف م�سبق��ا انه ق�سد 
القت��ل ويتحمل ذلك ح�سب قانون العقوبات . التميمي 
يق��ول ان من اه��م العقبات التي حتد م��ن تطبيق هذا 
القان��ون واحل��د م��ن اط��اق العي��ارات الناري��ة يف 
املنا�سب��ات ه��و انت�س��ار ال�س��اح يف كل م��كان م��ن 
املجتم��ع موؤكدا ان ال�سلط��ات من ال�سعوبة مبكان ان 

ت�سيطر على ذلك .
موقف املرجعيات من الرمي الع�سوائي

املرج��ع ال�سي��د عل��ي ال�سي�ست��اين وردا عل��ى ا�ستفتاء 
رف��ع له اكد انه "ال يجوز اطاق العيارات النارية با 
م��ربر اذا كان �سببا الإرعاب النا���ض واأذاهم ويتحمل 

امل�سوؤولي��ة ال�رشعية كل من يت�سب��ب يف موت او قتل 
او جرح عل��ى تف�سيل مذكور يف حمله ،وعلى العموم 
فه��ذه الظاه��رة ب�سب��ب م��ا ت�ستتبع��ه م��ن ال�سلبيات 
منافي��ة للع��رف واالخ��اق ونن�س��ح كاف��ة االخ��وة 
املوؤمنني التجنب عنها البتة وفق اهلل اجلميع ملا فيه 

اخلري وال�ساح".
اإطاق العيارات تتحول اىل ف�سول ع�سائرية

�سبعة ا�سخا���ض ا�سيبوا باأطاق ن��ار ع�سوائي كانوا 
يتجولون يف �سوارع مدينة ال�سدر كما يقول املواطن 
)�ض( اطلقها �سبان احد الع�سائر كردة فعل على رحيل 
�سيخ اح��د الع�سائر �رشعان ما حت��ول االمر اىل ف�سل 
ع�سائ��ري مع ع�سائر ال�سحايا امل�سابني يف املنطقة 
الذي��ن مل يلتزم��وا ال�سم��ت مطالب��ني اف��راد الع�سائر 
املت�سببة بتعوي�ض عما حلق بهم من اذى جراء ذلك .

االم��ني العام ملجال���ض �سي��وخ ع�سائر قاط��ع �سمال 

حمافظة بغداد /الر�سافة اأبو رعد احللفي انتقد ب�سدة 
ه��ذه االفعال التي حت�سل يف املنا�سبات االجتماعية 
موؤك��دا رف�سه له��ا احللف��ي يق��ول ان ع�سريته اخذت 
مبوق��ف املرجعي��ات الدينية ووجهت ار�س��ادات لكل 
ع�سائ��ر القاط��ع املتواجدين يف املنطق��ة باالمتناع 

عن اطاق االعرية النارية يف اأي منا�سبة .
يف الط��رف االخر من نتائج الرمي الع�سوائي وحيازة 
عل��ى  واثاره��ا  قانوني��ة  رخ�س��ة  ب��دون  اال�سلح��ة 
املجتم��ع يتح��دث "جعف��ر عم��ارة ظاهر" ع��ن ق�سة 
والده الذي فارق احلياة اثر مقتل بن اخية "م�سطفى 
مه��دي" املنت�سب يف وزارة الزراع��ة من �سكنة مدينة 
ال�سدر قطاع 70 مل يكن م�سطفى يعلم ان يوم نزوله 
م��ن الوزارة لغر�ض عيادة والدت��ه املري�سة �سيت�سبب 
مبقتل��ه بر�سا�س��ة برا�سه اثر حدوث ع��راك ع�سائري 
ح��دث قرب م�ست�سف��ى اجلوادر من املدين��ة املذكورة 

وكذلك مل يعلم "م�سطف��ى" ان مقتله �سيت�سبب بوفاة 
عمه عمارة ظاهر بنوبة قلبية .

موت بطيء
يف طريقه��ا جلل��ب "ال�سم��ون" اأم غ��زوان اأختارتها 
ر�سا�س��ة طائ�س��ة اأطلق��ت يف منا�سب��ة وف��اة اأح��د 
اال�سخا���ض لتعل��ن عن موته��ا البطيء فق��د اأ�ستقرت 
عاج��زاَ  الط��ب  ووق��ف  راأ�سه��ا  داخ��ل  الر�سا�س��ة 
ملعاجلته��ا الأنه مبجرد اخ��راج الر�سا�سة من را�سها 
تت�سب��ب مبوتها عل��ى الفور فعو�سا عل��ى ذلك اقدمت 
عل��ى القي��ام باربعة عملي��ات وا�سبح��ت تعي�ض على 

ال�سمامات منذ عام 2004م وحتى االآن.
اح�سائيات جزئية

وزارة ال�سحة �سجلت حال��ة وفاة و89 اأ�سابة بينهم 
ن�ساء واطفال ومن �سمنهم امراأة حامل ، جراء اطاق 
العي��ارات النارية بف��وز املنتخب الوطني على نظريه 
االيراين . معاون مدير ق�سم االعام يف وزارة ال�سحة 
د. رف��اق االعرجي يقول ان الوزارة اتخذت اجراء بعد 
فوز املنتخ��ب الوطني ببطولة اآ�سيا ون�رشت �سبتايتل 
عل��ى اأغل��ب القن��وات للح��د من ه��ذه الظاه��رة وبني 
االعرجي ان وزارته تن�سق مع وزارة الداخلية وحقوق 
االن�سان من اجل منع تكرار حدوثها ويوؤكد االعرجي 
���رشورة ت�رشيع قوانني حتد من ه��ذه الظاهرة مبينا 
ان ق�س��م االع��ام دائم��اآ م��ا يتبن��ى فك��رة التوجي��ه 

واالر�ساد والن�سح .
الداخلية تتحدث عن اجراءات رادعة

املتح��دث الر�سمي با�س��م وزارة الداخلي��ة العميد �سعد 
مع��ن يوؤك��د ان��ه مت اإلق��اء القب���ض عل��ى جمموعة من 
مطلق��ي االع��رية الناري��ة م��ن املواطن��ني وعنا���رش 
االجه��زة االأمني��ة الذين نال��وا عقوبة ا�س��د من غريهم 
ومت حما�سب��ة املخالف��ني �سم��ن القان��ون. معن يقول 
ان وزارته اتخذت ع��دة اجراءات للحيلولة من ا�ستمرار 
الظاه��رة �سمل��ت �س��دور توجيه��ات لنق��اط التفتي�ض 
ودوري��ات النج��دة باإخ��ذ دورها والق��اء القب�ض بحق 
كل م��ن يخرتق القانون متحدثا ع��ن ا�سلوب جديد يف 
الوزارة من �سمن االج��راءات هو توظيف ال�سخ�سيات 
امل�سه��ورة ورجال الدي��ن للقيام بعملي��ة التثقيف من 
اج��ل منع تكرار الظاهرة . ووجه العميد معن انتقادات 
الذع��ة �س��د الظاه��رة التي تخال��ف القوان��ني االإلهية 
والو�سعي��ة وموقف املرجعيات الديني��ة منها وا�سفا 
اياها بغري ح�سارية وغري �سحيحة ال�سيما والبلد مير 
بحالة ح��رب �سد االرهاب وهو باأم�ض احلاجة اىل كل 

طلقة ترمى هواء يف �سبك.
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منري مواطن من �سكنه 
مدينة ال�سدر ا�سيب 

بال�سلل التام جراء ا�سابته 
بر�سا�سة ع�سوائية 

ا�ستقرت برا�سه اطلقت 
مبنا�سبة فوز املنتخب 

الوطني العراقي بتاريخ 
23 كانون الثاين 2015, 
منري كان ذاهبا اىل ال�سوق 

ل�سراء �سرير ملولوده 
اجلديد ويف طريقه فجاأة 

وقع على االر�ض و�سط 
ذهول و�سراخ الن�ساء 

وبعدها اغمي عليه ملدة 
ثالثة ايام.
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