
ب�ضاعة  وتهجري،  ت�رشيد  �ضامل،  ودمار  اأمرا�ض 
�رشطان  واحدة؛  والنتيجة  وم�ضعة،  ملوثة 
اأن  بعد  عراقية،  عائلة  لكل  خلقية  وت�ضوهات 
ماتت البطاقة التموينية، واملواطن اأخذ يلجاأ اإىل 
الآن يف زمن  الرخي�ضة لأننا  الطعام والب�ضائع 

الكل يعمل وميوت لي�ضبع امل�ضوؤول. 
الياباين  النووي  الإ�ضعاع  بطيب  حمملة  ب�ضائع 
بحرية،  برية،  احلدودية  املداخل  جميع  من 
اأطفال  مالب�ض  كهربائية،  اأجهزة  وجوية.. 
ن�ضائية رجالية، اإطارات بطاريات، اأجهزة هاتف 
جماعية   "اإبادة  وباد  فون  واآي  حا�ضبات  نقال، 
يف  كاملة  وعمارات  الأ�ضواق  متالأ  للعراقيني" 
و�ضباب  �ضيب  ال�رشقي؛  والباب  الطريان  �ضاحة 
عليها  يتهافتون  الزهور  بعمر  وفتيات  ن�ضاء 
لو كان  ي�ضتطيعون احل�ضول عليه  لقتناء ما ل 
ب�ضعره احلقيقي، �ضفقات وخفايا ل يعلم �رشها 
واليكم  امل�ضعة!  والدولة  وامل�ضوؤول  التاجر  اإل 

احلكاية. 
 �ضدفة خري من األف ميعاد

ب�ضبب  الطريان  �ضاحة  يف  ن�ضري  كنا  بال�ضدفة 

غلق ال�ضوارع من قبل القوات الأمنية، لن �ضاحة 
ينظمها؟  من  تظاهرات،  ت�ضهد  �ضوف  التحرير 
النا�ض  �ضاهدنا جتمهر كبري من  علمها عند اهلل! 
يف  ال�ضارع  على  املطلة  العمارات  اإحدى  قرب 
ذهبنا  الأمين،  ال�ضارع  جهة  من  الطريان  �ضاحة 
اإىل هناك راأينا ب�ضائع كثرية وباأحجام خمتلفة 
ل  واحدة  ع�ضوائي  ب�ضكل  �ضّفت  اإمنا  ترتب  مل 
ت�ضبه الأخرى اأمام واجهاتها فهي جديدة البناء، 
حمال   3 من  يتكون  العمارة  من  الأول  الطابق 
مظهر  تقريبًا،  بامل�ضاحة  تختلف  ل  جتارية 
الب�ضائع يجعلك ل تخرج اإل واأنت حتمل واحدة 
منها فاملاركة يابانية اأ�ضلية وب�ضعر مغٍر جدا!  

 بالة اأ�ضلي وياباين
اأنها تعمل  تقليب الب�ضاعة وفح�ضها للتاأكد من 
"واهلل  اأو عاطلة م�ضموح ، كل �ضي عجيب غريب 
زمن "، فالب�ضائع اليابانية مرمية على الر�ض 
اجلميع  متناول  ويف  قدمية  م�ضاطب  وعلى 
،حاولنا طرح �ضوؤال على البائع الذي كان �ضابا ل 
يتجاوز عمره العقد الثالث ويدعى مازن هل هذه 
الب�ضائع اأ�ضلية اأجاب وهو منحني الراأ�ض يقوم 

األف   25 وب�ضعر  يابانية  حليم  ماكنة  بت�ضغيل 
تنتظر  كانت   لمراأة  كهربائيا  يفح�ضها  دينار 
الب�ضائع  :"هذه  قال  لت�ضرتيها  عمله  يكمل  ان 
ومل  كراتينها  يف  زالت  ما  ترون  وكما  جديدة 
الزبون  طلب  بعد  بفتحها  يقومون  وهم  تفتح"، 
منطقة  من  الب�ضائع  على  ويح�ضلون  �رشاءها 
البيع احلر يف "جكوك" مركز بيع البالة ، وهنا 
علقت املراأة قائلة بعد اأن فتحت حقيبتها لتخرج 
اأ�ضلية  الب�ضائع  األف   "25" احلمراء  الورقة 
ورخي�ضة ونف�ض املاكنة تباع مببلغ 150 األف 

دينار "باله مو باله كلها ترثم اللحم".
 التاريخ يعيد نف�ضه

يف  �رشحت  قد  كانت  التخطيط  وزارة  اأن  يذكر 
امللوثة  اليابانية  الطارات  �ضحنة  اإن  وقت: 
2011(،  والقادمة  اآب  بالإ�ضعاعات ، يف )25 
من اليابان دخل ق�ضم منها اإىل العراق، م�ضتغلة 
فرتة ال�ضماح التي حددتها احلكومة، م�ضريا اىل 
ان الوزارة �ضتعمل على فح�ض الب�ضائع يف بلد 
املن�ضاأ، وقال اإن الوزارة غري م�ضوؤولة عن دخول  
تلك الإطارات امللوثة، واأن "اجلهة امل�ضوؤولة عن 

دخولها هي املنافذ احلدودية والكمارك". 
الب�ضائع تدخل  لكن احلال يبقى كما هو عليه؛ 
بالإ�ضعاع  ملوثة  اأنها  ويكت�ضف  العراق  اإىل 
بطلب  اليابان  تتقدم  فيما  بالأ�ضواق،  وتباع 
2013 لإعفاء  العام احلايل  التجارة  اإىل وزارة 
بينما  الإ�ضعاع،  فح�ض  �ضهادة  من  ب�ضائعها 
مدير  ت�رشيح   وح�ضب  جاهدة  اليابان  ت�ضعى 
اخلارجية  بوزارة  القت�ضادية  العالقات  دائرة 
املفو�ض  الوزير  لقائه  عقب  ها�ضم حممد حامت 
ها�ضي،  تاكا  مي�ضاكو  اليابانية  ال�ضفارة  يف 
اإعفاء  اإمكانية  العراق  من  طلبت  "اليابان  اإن 
�ضهادة  من  اإليه  امل�ضدرة  اليابانية  الب�ضائع 

فح�ض الإ�ضعاع اأ�ضوة بباقي الدول العربية..
التقيي�ض وال�ضيطرة النوعية 

النوعية  وال�ضيطرة  التقيي�ض  وي�ضري رئي�ض جهاز 
جميع  اأن  اىل  ت�رشيح  يف  الوهاب  عبد  �ضعد 
تخ�ضع  العراقية  الرا�ضي  تدخل  التي  املواد 
والبيئة  ال�ضحة  وزارتا  الفحو�ضات، وهناك  اىل 
بالفح�ض  ت�ضارك  النوعي  اجلهاز  اىل  اإ�ضافة 
اجلهات  قبل  من  اأ�ضدرت  تعليمات  وهناك 
ا�ضترياد  على  التجار  حث  ب�رشورة  احلكومية 
الب�ضائع اجليدة واخلالية من التلوث والإ�ضعاع، 
تاريخ  حيث  من  �ضمانات  حتمل  ان  ويجب 

ال�ضنع وال�ضتهالك ونوعيتها.
من  املجاورة  الدول  مع  يرتبط  العراق  اأن  يذكر 
اأخرى  وخم�ضة  جوية  حدوديا،  منفذا   13 خالل 
وتدخل  منافذ،  خم�ضة  اإىل  اإ�ضافة  بحرية، 
العراق كميات كبرية من املواد الغذائية املعلبة 
وامل�رشوبات الغازية واللحوم والزيوت النباتية 
والأجهزة  املنزلية  املواد  اإىل  اإ�ضافة  والأجبان، 
ك�ضوريا  واأجنبية  عربية  دول  من  الكهربائية، 
العراق  منافذ  عرب  وال�ضني،  واإيران  وم�رش 

معظم  يف  املواد  هذه  تخ�ضع  ول  احلدودية، 
الأحيان اإىل فح�ض يوؤكد �ضالحيتها لال�ضتخدام 
الب�رشي وهذا ما هو وا�ضح حيث تنت�رش املعلبات 
جدا  بخ�ضة  باأ�ضعار  وتباع  الإ�ضالحية  املنتهية 
ومع الأ�ضف املواطن ي�ضرتيها، حيث يقول املحلل 
ال�ضيا�ضي حميد املن�ضور اأ�ضتاذ العلوم ال�ضيا�ضية 
يف جامعة بغداد يف ات�ضال هاتفي: اإن الظروف 
وعدم  الب�ضيط  للمواطن  التوعية   وقلة  ال�ضعبة 
اأمرا�ض  من  له  امل�ضتقبل  يخفيه  مبا  معرفته 
املعلبة  والأغذية  امللوثة  الب�ضائع  �رشاء  جراء 
دول  لعدة  جتارب  حقل  يكون  جعلته  الرخي�ضة 
ومع الأ�ضف الواقع ال�ضيا�ضي والأمني امل�ضطرب 
النووية وهذا  للنفايات  العراق يكون مكبًا  جعل 
املنتخبة  حكومته  من  العراقي  جناه  ما  هو 
مميت  فريو�ض  ب�رشعة  تنت�رش  �رشطانية  اأمرا�ض 
ال�ضعب ملاذا ل تفعل  وقاتل ول احد يبايل بهذا 
التي  املتح�رشة  لدول  الدول  بقية  احلكومة مثل 
باأنواع  الإ�ضابة  من  �ضعوبهم  اأبناء  على  تخ�ضى 
وحكومتنا  منها  ت�ضدره  ال�رشطانية  الأمرا�ض 
والعوز  البطالة  ب�ضبب  ذلك  وكل  لنا  ت�ضتورده 

الأكل  يريد  الفقري  يجعل  اجلوع  وحتى  املادي 
بعبوة  اأو  بال�رشطان  املوت  يهمه  ول  ليعي�ض 
العراقي  فالواقع  ع�ضوائي  ناري  طلق  اأو  نا�ضفة 

جعل املواطن ل ياأبه باحلياة . 
 املحافظات والإ�ضعاع

كربالء  جتارة  غرفة  رئي�ض  نائب  نا�ضد  فيما 
حا�ضمة  قرارات  اتخاذ  ب�رشورة  احلكومة 
الب�ضائع  هذه  ادخلوا  الذين  التجار  وحما�ضبة 
يف  ملوثة  ب�ضائع  اكت�ضفت  اأن  بعد  البالد  اإىل 
دولة  ائتالف  عن  النائب  دعا  فيما  املحافظة  
القانون عبد ال�ضالم املالكي ، احلكومة العراقية 
اإىل ت�ضكيل جلنة متخ�ض�ضة للحد من تهريب قطع 

الغيار امللوثة بالإ�ضعاعات اإىل داخل القطر.
حالت  حتدث  فرتة  كل  يف  اإن  املالكي  وقال 
املنافذ  عرب  بالإ�ضعاعات  ملوثة  لب�ضائع  �ضبٍط 
مافيات  قبل  من  تهريبها  يتم  حيث  احلدودية، 
اقت�ضادية متنفذة، واأ�ضاف اأن �رشكات اإماراتية 
اإدخال  على  عراقيني  جتار  مع  بالتن�ضيق  تعمل 
تلك القطع امللوثة اإىل العراق دون اأدنى مراعاة 
ت�ضببها  قد  التي  وال�ضحية  البيئية  لالأ�رشار 

تنفيذها  يتم  التي  الإجراءات  ورغم  للمواطنني 
على املنافذ احلدودية اإل ان هناك جهات متنفذة 
تعمل على مترير بع�ض تلك الب�ضائع اإىل ال�ضواق 
العراقية، وطالب املالكي احلكومة العراقية بــ " 
واجلهات  الوزارات  من  خا�ضة  جلنة  ت�ضكيل 
املعنية ملتابعة تلك احلالت وملنع تهريب تلك 
يثبت  الذين  التجار  وحما�ضبة  امللوثة  القطع 
تورطهم بتوريدها بغية معرفة اجلهات املتنفذة 
التابعة  الرقابية  الفرقة  ، واأن  التي تقف خلفهم 
ملديرية ذي قار التابعة اىل وزارة البيئة  ك�ضفت 
عن وجود مواد ملوثة اإ�ضعاعيا يف عدد من قطع 
الب�رشة  ميناء  من  م�ضتوردة  ال�ضيارات  الغيار 

حيث مت اإدخالها بطريقة غري قانونية للبلد. 
الب�رشة  حمافظة  يف  الأمنية  الأجهزة  واألقت 
ب�ضائع  ي�ضتورد  عراقي  تاجر  على  القب�ض 
ميناء  عرب  العراق  اإىل  نووية  باإ�ضعاعات  ملوثة 
�ضهدت  دياىل  اأن حمافظة  اإىل  اإ�ضافة  الب�رشة.  
مركز  يف  لالإ�ضعاع  ميداين  فح�ض  اأجهزة  ن�ضب 
بالإ�ضعاع  امللوثة  الب�ضائع  لك�ضف  املنذرية 
جناه  ما  هذا  نقول  واأخريا  جيداً.  وفح�ضها 

لعل ما انتجته اللعبة من �ضلبيات ب�ضورة مبا�رشة 
والتي دفعت الكثري على النتحار ب�ضبب املعلومات 
تبدء  حيث  فيها  الت�ضجيل  عند  تاأخذها  التي 
معلوماتك  كافة  بن�رش  �ضتقوم  انها  على  بابتزازك 
على  خ�ضو�ضياتك  كافة  "ف�ضح"  و  ال�ضخ�ضية 

الفي�ض بوك التويرت.
ا�ضمها مرمي تاهت عن  اللعبة هي عبارة عن فتاة 
منزلها، وحتتاج اإىل م�ضاعدتك للعودة اإليه، واأثناء 
من  عدًدا  الالعب  على  تطرح  اللعبة  مراحل  �ضري 
الذي  املكان  اإىل  ت�ضل  اأن  وبعد  املختلفة،  الأ�ضئلة 
اإىل  معها  الدخول  منك  تطلب  بيتها  اأّنه  يفرت�ض 
الغرفة والتعرف على والدها، وتطرح عليك املزيد 
ا حتى ت�ضل  اأي�ضً الأ�ضئلة منها ماهو �ضخ�ضي  من 
اإىل مرحلة تطلب فيها متابعة اللعبة يف الغد، وكل 
ذلك يف اأجواء مريبة و�ضوداوية مرعبة، ومو�ضيقى 

ا. ت�ضويرية مريبة اأي�ضً
اأبرزها  اأثارت هذه اللعبة عدًدا من الت�ضاوؤلت  وقد 
وطريقة  اللعبة  يف  امل�ضتخدم  خ�ضو�ضية  عن  كان 
حيث  ال�ضخ�ضية،  ومعلوماته  بياناته  مع  التعامل 
بل  ال�ضخ�ضي  ا�ضمه  باإدخال  يقوم  اأن  منه  يطلب 
امل�ضتخدمني  بع�ض  مادفع  ا  اأي�ضً �ضكنه  وعنوان 
ل�ضتذكار لعبة احلوت الأزرق التي كانت تطلب من 
القيام مبهام قا�ضية معينة كانت نتتهي  الالعبني 
بالفعل  ذلك  حدث  وقد  النتحار،  منهم  تطلب  باأن 
حول  خمتلفة  دول  يف  �ضخ�ض   150 حوايل  مع 

العامل.
اللعبة  هذه  عن  �ضدرت  التي  الإ�ضاعات  اأبرز  ومن 
امل�ضتخدمني  وجوه  بت�ضوير  تقوم  اأّنها  هي  ا  اأي�ضً
خل�ضًة، وتقوم باخرتاق هواتف امل�ضتخدمني، ومتنع 

حذفها  منها.
يف  مرمي  لعبة  عن  املتوافرة  البيانات  خالل  من 
مرمي  لعبة  مطور  اأن  لنا  تبني  �ضتورز  اأبل  متجر 
بن�رش  قام  وقد  احلربي،  �ضلمان  يدعى  �ضخ�ض  هو 
اللعبة على املتجر يوم 25 يوليو املا�ضي، م�ضاحة 
تعليقات  وعن  فقط،  بايت  ميجا   10 هي  اللعبة 
الذين قاموا بتجريب لعبة مرمي، فقد  امل�ضتخدمني 
وجدنا اأن هناك تعليقات اإيجابية، وهناك تعليقات 

�ضكك يف اللعبة.
هذه  من  امل�ضتخدمني  عبا�ض"  "احمد  حذر  يف 
هواتفهم  من  مرمي  لعبة  م�ضح  منهم  وطلب  اللعبة 
ب�ضبب ال�رشر الذي �ضتت�ضبب فيه اللعبة يف اجلهاز، 

وهذا ال�رشر يتعلق ب�رشقة ملفات، واأ�رشار �ضاحب 
الهاتف، اأو يتعلق باإخرتاق ح�ضابات الفي�ض بوك، اأو 

تويرت.
حماولة  اأول  تقوم  التي  اللعبة  قواعد  احمد  ي�رشح 
على  �ضوؤاله  يتم  ذلك  وبعد  الالعب،  على  التعرف 
معرفة  وحتاول  ال�ضخ�ضية،  معلوماته  من  بع�ض 
اأن  ذلك  بعد  ويقول  ال�ضخ�ضية،  الأ�رشار  من  الكثري 
لعبة مرمي �ضرت�ضل لك روابط لأغنية مثال اأو مقطع 
يت�ضبب �رشقة  وال�ضغط على هذا املقطع قد  فيديو، 

م�ضح  ذلك  بعد  ت�ضتطيع  ول  ال�ضخ�ضية،  امللفات 
اللعبة من الهاتف. و�ضط هذه التهامات ن�رش مطور 
لعبة مرمي تغريده يرد بها ، وقال اأن لعبة مرمي ل 
تتج�ض�ض  ل  واللعبة  الأ�ضئلة،  اإجابات  بحفظ  تقوم 
مت  ما  كل  اأن  اإىل  م�ضريا  ال�ضخ�ضية،  البيانات  على 
ن�رشه على تويرت بخ�ضو�ض اأنها تنتهك اخل�ضو�ضية 
مرمي  لعبة  و�ضلت  اأخر  جانب  ومن  �ضحيح.  غري 
اأ�ضبحت  وقد  العربي،  العالن  يف  الرتيند  اإىل  اليوم 
لعبة  اأنها  قال  من  بع�ضهم   ، املاليني  حديث  هي 

على  مرمي  لعبة  حتميل  من  حذر  والبع�ض  ممتعة، 
الأيفون لنها قد تتج�ض�ض على الهاتف، بني كل هذا 

اجلدل ا�ضبحت لعبة مرمي هي حديث كل اليوم.
عدد  ا�ضاد  فقد  مرمي،  لعبة  حول  مايثار  عن  بعيدا 
كبري من املغردين بالت�ضميم اخلا�ض بها، وقالوا 
اأن اجلرافيك فيها رائع جدا ي�ضتحق الإ�ضادة، قالوا 
اأن يبدو اأن هناك الكثري من اجلهد مت بذله يف هذه 

اللعبة لكي تظهر بهذا الت�ضميم اجلميل.
ويف �ضياق مت�ضل ن�ضح عدد من خرباء املعلومات 

اأول  عليكم  يجب  مرمي  لعبة  تنزيل  حال  يف  اأنه 
عدم ال�ضماح للعبة بتحديد املوقع اخلا�ض بك، ول 
ت�ضارك  واأي�ضا ل  للعبة،  اإ�ضمك احلقيقي  اأبدا  تعطي 
اأي معلومة حقيقة لك مثل ال�ضن، وح�ضاب التوا�ضل 

الإجتماعي اخلا�ض بك.
الأوىل يف  اللعبة  لي�ضت  "حنني خالد" انها  وتقول 
ال�ضكل،  ال�ضو�ضل ميديا بهذا  العام على  الراأى  اإثارة 
على  ظهر  ما  منها  الأفكار  من  الكثري  �ضبقها  فقد 
العام  موقع،  �ضكل  على  ظهر  وما  لعبة،  �ضكل 
ظهر  وبعدها  بوكيمون،  لعبة  هناك  كان  املا�ضي 

موقع �رشاحة، واليوم ظهرت لعبة مرمي.
واأ�ضافت "الغريب اأنه قد ظهر اليوم يف نتائج البحث 
لعبة  حتميل  عن  كلمات  العربية  الدول  يف  الأعلى 
اأم�ض  التي ظهرت  التحذيرات  مرمي، بالرغم من كل 
عن لعبة مرمي اإل اأن هناك الكثري من امل�ضتخدمني 
على  حتميلها  وطلبوا  اللعبة،  عن  بالبحث  قاموا 
يف  مرمي  لعبة  تاأثري  مدى  يعك�ض  وهذا  جوالتهم، 
امل�ضتخدمني بالرغم من اأنها مازالت لعبة حديثة".

"م�ضطفى  النف�ضي   الطب  ا�ضت�ضاريني  اأحد  قال 
ويجب  كبري،  نف�ضي  بعد  لها  مرمي  لعبة  اأن  عطية" 
النوع من الألعاب  التعامل مع مثل هذا  احلذر عند 
لنها قد تقود العقل يف مرحلة متقدمة، وقد تت�ضبب 
لذلك  الأطفال،  �ضلوكيات  تغيريات ملحوظة يف  يف 
اإ�رشاف ويل  اللعبة حتت  اأن يلعب الطفل هذه  يجب 
مرمي  لعبة  اأن  �ضعيد"  مهما   " تعترب  فيما  الأمر. 
لعبة ب�ضيطة جدا ول تتج�ض�ض عليك ولي�ضت خطرية 
امل�ضكالت  املبالغ فيه، ولكن هناك بع�ض  بال�ضكل 
يف لعبة مرمي ادت لهذا الأمر، وهذه امل�ضكالت مثل 
الأ�ضئلة ال�ضخ�ضية جدا وكل هذا ل يعترب �ضئ خميف، 
ولذلك لعبة مرمي لعبة عادية جدا، ولكن يف املجمل 
ال�ضخ�ضية،  البيانات  يجب اخذ احليطة، وعدم ن�رش 
ولكن  خطورة،  اأي  فيها  لي�ض  مرمي  لعبة  اأن  اأي 
احلذر واجب، ويجب عدم ال�ضماح بن�رش املعلومات 
لعبة  اأن  ويقول  �ضالم"  "حارث  ويختم  ال�ضخ�ضية. 
من  واحده  وتعترب  جدا،  رائع  ب�ضكل  م�ضممة  مرمي 
اأجمل الألعاب الإثارة املوجودة على ال�ضاحة الآن، 
اأنه تطلب بع�ض املطالب الغريبة  ولكن يعيبها هو 
رف�ضي  من  بالرغم  فيديو  مقطع  رابط  اإر�ضال  مثل 
قبول اإر�ضال مقطع، واأي�ضا طلبها بفتح الوات�ض اأب.

الكثري  هناك  مازال  احلديث  هذا  كل  وبعد  واأخريا  
الذي  الف�ضول  بب�ضب  الهواتف  يقوم بتحميلها على 
احلديث  من  الكثري  هناك  ومازال  منا،  كل  ينتاب 

حولها على و�ضائل التوا�ضل الجتماعي.

بسبب رخصها... "الباالت" مازالت سمومًا تبث في أبدان العراقيين
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اثات لعبة مرمي جدل كبري 
على مواقع ال�شو�شل ميديا 

حتى اأ�شبحت من اكرث 
املوا�شيع تداوال يف اغلب 

الدول ولعل ذلك يعود 
اىل طبيعة اللعبة املرعبة 
وغري املاألوفة اإ�شافًة اإىل 

ا باللغة العربية.  اأّنها اأي�شً
حققت لعبة مرمي جناح 

كبري جدا يف الفرتة 
احلالية، لذلك قام فريق 

عمل مرمي بعمل حتديثات 
جديدة للعبة ، والتحديث 

اجلديد يف لعبة مرمي 
يوفر لك لعب جزئيني منها 
فقط، واجلزء الثالث يكون 

مدفوع مقابل ٣ دوالر.
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