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«فالح» يكشف اسرار داعش

وساحات االعتصام واوامر 2018

بمشاركة دولية واسعة ..انطالق معرض بغداد الدولي
بدورته الـ  45السبت المقبل
حتت �شعار "عازمون على البناء واالعمار كما التحرير واالنت�صار" تقام الدورة الـ  45ملعر�ض بغداد الدويل
ل�سنة  2018للفرتة من ( ) 19-10ت�رشين الثاين  ،.2018حيث اكدت وزارة التجارة ان هذه الدورة حتظى
مب�شاركة فاعلة وكبرية من دول العامل وخا�صة االوربية ا�ضافة اىل م�شاركة العديد من ال�رشكات املتخ�ص�صة
والنوعية  .وقال مدير عام ال�رشكة العامة للمعار�ض العراقية واخلدمات التجارية ها�شم حممد حامت يف
بيان ،ان هناك رغبة كبرية من الدول وال�رشكات للم�شاركة يف الدورة الدولية والدخول لل�سوق العراقية من
اجل امل�ساهمة يف �أعمار البنى التحتية والبنى املدمرة نتيجة العمليات الع�سكرية التي �شهدت حترير االرا�ضي
تفاصيل اوسع ص4
العراقية من الع�صابات االرهابية .

صفحات منوعة

ALJOURNAL NEWSPAPER

 7تشرين الثاني  2018العدد Wed.7 Nov. 2018 issue no 515

بغداد تضيف شروطا في موازنة  2019تشعل الخالف مجددا مع اربيل
بغداد – حسين فالح

عادت حدة التوتر من جديد يف العالقات بني بغداد واربيل بعد
هدوء ن�سبي كان غال ًبا يف اال�شهر املا�ضية ب�سبب املوازنة  ،حيث
ان هناك فقرات جديدة ت�ضمنتها املوازنة تخ�ص ال�صادرات
النفطية ال�شمالية واملنافذ احل��دودي��ة ،اذ ا�شرتطت احلكومة
االحتادية بت�صدير نفط االقليم عرب �رشكة النفط الوطنية �سومو،
او اعطاء اي��رادات النفط امل�صدر ال�سيما بعد الزيادة املتحققة
مقابل زيادة ح�صة االقليم يف املوازنة االحتادية ،اال ان حكومة
كرد�ستان ترف�ض ذلك.فقد حذر نواب كرد من مترير موازنة عام
 ، 2019لعدم زي��ادة ح�صة االقليم فيها اىل  ،17%عادين
اياهم متريرها انتهاكا للد�ستور ،ويف املقابل ترى بغداد ان
ح�صة االقليم احلقيقية يف املوازنة االحتادية الكرث من 12%
وك�شفت م�صادر �سيا�سية عن ت�ضمني فقرات جديدة يف موازنة
عام  2019مل تكن موجودة يف املوازنات ال�سابقة والتي تخ�ص
�صادرات النفط يف كركوك واالقليم ا�ضافة اىل واردات املنافذ
مما اثار غ�ضب الكرد .وقالت امل�صادر لـ «اجلورنال نيوز» ،انه
"بعد تطبيق عملية فر�ض االمن والقانون يف  17من ت�رشين
االول  2017قررت احلكومة االحتادية ا�ستئناف ت�صدير نفط
كركوك عرب ايران من خالل الناقالت الربية االن بغداد قررت
قبل ا�سبوعني تغيري م�سار الت�صدير عرب ميناء جيهان الرتكي
االمر الذي دفع اربيل اىل املطالبة بح�صتها من نفط كركوك التي
تعتربها �ضمن املناطق املتنازع عليها ا�ضافة اىل عمولة االر�ض
ما ادفع بغداد اىل الرف�ض املقرتح ب�شكل مبا�رش ،مبينا ان ذلك
يعرقل اي�ضا عملية مترير املوازنة مامل يتم حله .وا�ضافت تلك
امل�صادر ان "احلكومة االحتادية طالبت اي�ضا حكومة االقليم
باعطائها واردات النفط امل�صدر من االقليم ال�سيما بعد الزيادة
احلا�صلة يف �صادرات االقليم ومبعدل  50الف برميل يوميا
مقابل زياردة ح�صتها يف املوازنة ،اال ان اربيل رف�ضت ذلك مما
اجربت احلكومة االحتادية على بقاء ح�صة االقليم يف موازنة
 2019بن�سبة  ."12.67%وا�شارت امل�صادر اىل ان "بغداد
ا�شرتطت اي�ضا على اربيل باعطائها واردات املنافذ ال�شمالية مع
ايران وتركيا يف املقابل ان يتم النظر بح�صة االقليم يف املوازنة"،

مبينا ان ذلك تعترب نقاط خالفية جديدة ب�شان قانون املوازنة.
واعلنت حكومة اقليم كرد�ستان عن ارتفاع معدل �صادرتها
النفطية من  350الف برميل يوميا اىل  400الف برميل يوميا
من جهتها �أك��دت ع�ضو احل��زب الدميقراطي الكرد�ستاين عن
حمافظة اربيل النائبة ميادة النجار ،مت�سك حزبها بن�سبة الإقليم
 17%يف موازنة عام  .2019وقالت النجار يف بيان " نحن
متم�سكون بقوة بح�صة الإقليم يف املوازنة ولن نتنازل عنها
مطلقا ،م�شددة على ان ح�صة الإقليم هي ق�ضية مقد�سة كونها
تعنى بلقمة عي�ش �شعبنا الكردي والتي ت�ضم روات��ب موظفي
الإقليم واحتياجاته من اخلدمات والأمن والطاقة وبقية قطاعات
احليوية للحياة " وتابعت " كوننا اع�ضاء الربملان ممثلني عن
�شعب كرد�ستان علينا ان نقوم بواجبنا الأخالقي والإن�ساين يف
حماية حقوق الكرد الد�ستورية " .اىل ذلك �شدد النائب عن كتلة
االحتاد الوطني الكرد�ستاين بختيار �شاوي�س ،على �رضورة منع
مترير م�رشوع قانون املوازنة االحتادية لل�سنة املالية 2019
و�إعادتها �إىل احلكومة بهدف تعديلها و�إعادة �صياغتها ب�شكل
واقعي ،معترباً متريرها ب�صيغتها احلالية "انتهاك ًا للد�ستور".
وقال �شاوي�س � ،إن "هناك حقائق ب�ش�أن املوازنة العامة للعام
املقبل ينبغي تو�ضيحها ،بع�ضها مرتبطة بالعراق والآخر يرتبط
ب�إقليم كرد�ستان منها �أن م�رشوع القانون هذا �أعد من قبل رئي�س
الوزراء ال�سابق وفريق عمله ،ولي�س للكابينة احلكومية اجلديدة
�أي علم ببنوده ومواده ،وهذا ال يتوافق مع الربنامج احلكومي
الذي عر�ضه عبداملهدي �أمام الربملان".
و�أ�ضاف �شاوي�س� ،أن "م�رشوع القانون حدد ح�ص�ص املحافظات
ب�صورة غري واقعية وغري علمية ومل تتم القراءة الدقيقة ملتطلبات
املحافظات من النواحي االقت�صادية واال�ستثمارية واالعمارية،
ومنها املو�صل ،املت�رضر الأك�بر من اره��اب داع�ش ،والتي مل
يخ�ص�ص لها �إال ن�سبة قليلة جدا� ،إ�ضافة �إىل الب�رصة و�أو�ضاعها
املرتدية التي �أدت �إىل خروج املواطنني يف تظاهرات احتجاجية
خالل ال�صيف املا�ضي".
وكانت الأمانة العامة ملجل�س الوزراء �أعلنت ،الأحد  28ت�رشين
الأول ،عن موافقة املجل�س على م�رشوع قانون املوازنة املالية
لعام  2019و�إحالته �إىل جمل�س النواب

تقرير أممي :اكتشاف  200مقبرة جماعية لضحايا داعش في العراق
بغداد  -الجورنال

ن�رشت بعثة الأمم املتحدة مل�ساعدة العراق (يونامي)،
تقريرا �سلط ال�ضوء على وجود �أك ُرث من 200مقربة
جماعية ت�ضم رفات الآالف من ال�ضحايا مت اكت�شافها
يف مناطق كان ي�سيطر عليها تنظيمداع�ش يف العراق
وق��د وثقت بعثة الأمم املتحدة مل�ساعدة العراق
(يونامي) ومكتب حقوق الإن�سان يف الأمم املتحدة
"وجود  202موقعا للمقابر اجلماعية يف حمافظات
نينوى وكركوك و�صالح الدين والأنبار يف الأجزاء
ال�شمالية والغربية من البالد – �إال �أنه قد يكون هناك
�أكرث من ذلك بكثري يف حني �أنه من ال�صعب حتديد
العدد الإجمايل للأ�شخا�ص املدفونني يف هذه املقابر،
ف�إن �أ�صغر موقع يف غرب املو�صل يحتوي على ثمان

جثث ،يف حني يعتقد �أن �أك�بره��ا هو موقع فجوة
اخل�سفة جنوب املو�صل والتي قد ت�ضم الآالف .وي�شدد
التقرير على �أن هذه املواقع ميكن �أن حتتوي على مواد
جنائية ح�سا�سة للم�ساعدة يف حتديد هويات ال�ضحايا
والتو�صل لفهم ُ ح��ول حجم اجل��رائ��م التي ارتكبت
وجاء يف التقرير �إن الأدلة التي يتم ُ جمعها من هذه
املواقع �ستكون ً حمورية يف �ضمان ِ �إجراء حتقيقات
ومالحقات ٍ ق�ضائية و�إدان��ات ّ تت�سم بامل�صداقية
ووفقا للمعايري الدولية لأ�صول املحاكمات وتتطلب
احلقيقة والعدالة ُ املجدية احلفاظ على مواقع املقابر
اجلماعية والبحث والتنقيب فيها اال�سم وا�ستخراج
الرفات منها على نحو مالئم ،وحتديد هويات رفات
العديد من ال�ضحايا و�إعادتها �إىل �أ�رسهم وخالل
الفرتة بني حزيران /يونيو  2014وكانون الأول/

دي�سمرب ، 2017ا�ستوىل تنظيم داع�ش على مناطق
وا�سعة من العراق وقاد حملة من العنف على نطاق
وا�سع واالنتهاكات املنتظمة للقانون الدويل حلقوق
الإن�سان والقانون الإن�ساين الدويل  -وهي �أعمال قد
ترقى �إىل م�ستوى جرائم احلرب واجلرائم �ضد الإن�سانية
و�إب����ادة جماعية حمتملة .وق��ال املمثل اخلا�ص
للأمني العام للأمم املتحدة يف العراق يان كوبي�ش
�إن "مواقع املقابر اجلماعية ّ املوثقة يف تقريرنا
هي �شاهد على اخل�سائر الب�رشية املروعة واملعاناة
ٌ
العميقة والوح�شية ال�صادمة ،و�إن حتديد الظروف
املحيطة بتلك اخل�سائر الكبرية يف الأرواح �سيكون
خطوة مهمة من �أج��ل �إقامة الأ��سر للحداد و�سعيها
لنيل حقها بك�شف احلقيقة وحتقيق العدالة كما يوثق
التقرير كيف �أن �أ�رس املفقودين تواجه حتديات كبرية

يف ّ البت مب�صري �أحبائها ففي الوقت احلا�رض ،عليهم
�أن يبلغوا �أك َرث من ِ خم�س ٍ جهات حكومية منف�صلة،
وهي ع ٌ ملية ت�ست ُغرق ً وقتا طويال وت�سبب َ الإحباط ُ
للأ�رس التي ال ُ تزال تعاين من �صدمتها بفقد �أحبائها"،
كما ي�شري التقرير ً ،داعيا �إىل �إن�شاء �سجل مركزي عام
باملفقودين وكذلك مكتب احتادي للمفقودين وقالت
ُ املفو�ضة ُ ال�سامية للأمم املتحدة حلقوق الإن�سان
مي�شيل با�شيليه �إن جرائم تنظيم داع�ش املروعة يف
العراق مل تعد تت�صدر العناوين الرئي�سية� ،إال �أن �صدمة
�أ�رس ال�ضحايا ما زالت
قائمة� ،إذ ال يزال الآالف من الن�ساء والرجال والأطفال
جمهويل امل�صري وه��ذه املقابر ت�ضم رف��ات �أولئك
الذين ُ قتلوا بال رحمة لعدم امتثالهم حلكم داع�ش
و�إيديولوجيته املنحرفة.

المطبات والحفر تفاقم ازمة الزحامات المرورية في بغداد
بغداد  -الجورنال

ارج��ع جمل�س حمافظة بغداد،االختناقات املرورية
اىل بدء ال��دوام الر�سمي للجامعات وطلبة املدار�س،
وعدم اجناز البنى التحتية ،فيما ترى مديرية املرور
العامة ا�سباب الزحامات اىل كرثة املطبات واحلفر
وعدم اك�ساء ال�شوارع ا�ضافة اىل عوامل اخرى .وقال
ع�ضو املجل�س مازن رزوقي ،ان االختناقات املرورية
يف العا�صمة بغداد �سببها بدء ال��دوام الر�سمي لطلبة
الكليات واملعاهد واملدار�س .و�أ�ضاف "نحن مطلعون
على �أزمة الزخم املروري والحظنا عدم وجود �أي تقدم
يف م�شاريع البنى التحتية واقعيا على الرغم من وجود
الدرا�سات وامل��ب��ادرات .و�أو�ضح رزوق��ي ،ان ً دخول
ال�سيارات احلديثة اىل العا�صمة ب�شكل يومي ،يعد �أي�ضا

�سببا يف االختناق املروري ،م�ؤكدا ان احللول موجودة
لكن غري مطبقة .وكان م�صدر مطلع ،ك�شف عن �سبب
الزخم املروري الذي يحدث يف �شوارع العا�صمة بغداد.
وق��ال امل�صدر� ،إن الأجهزة الأمنية تلقت معلومات
ا�ستخبارية بنية عنا�رص �إرهابية تنفيذ هجمات يف
عدد من مناطق العا�صمة بغداد .يف ال�سياق ذاته يرى
اخلبري املروري اللواء جنم عبد ،الكثافة املرورية يف
�شوارع بغداد اىل وجود اعداد هائلة للمركبات تفوق
قدرة ال�شوارع املوجودة يف العا�صمة .وقال عبد ان
اعداد املركبات احلالية والهائلة تفوق قدرة ال�شوارع
التي تعاين من القدم وهي م�صممة ال�ستيعاب اعداد
حمدودة من املركبات ت�صل اق�صاها اىل مئتي وخم�سة
و�سبعني الف مركبة ،م�شريا اىل ان عدد املركبات يف
الوقت احلا�رض ي�صل اىل ثالثة ماليني مركبة وهذا ما

ادى اىل ح�صول زحام مروري كبري يف اغلب �شوارع
العا�صمة .وا�شار اللواء عبد اىل ان هذه الزحامات
�ستبقى وت��زداد يوما بعد يوم ان مل يكن هناك حلول
ا�سرتاتيجية لها ولي�س ترقيعي ،وابرز تلك احللول هي
بناء اجل�سور واالنفاق مع اج��راء عملية م�سح العداد
ال�سيارات واخذها بنظر االعتبار عند بناء هذه الطرق.
فيما يقول مديرية امل��رور العامة ،اليوم ان هناك
ثالثة ا�سباب رئي�سة حل��دوث االختناقات املرورية
يف العا�صمة بغداد وق��ال العقيد حممد الزيدي من
اعالم مديرية املرور العامة  ،ان من اال�سباب الرئي�سة
للزحامات وخا�صة هذه اليومني املا�ضيني هو ا�ستمرار
هطول االمطار الكثيفة التي ت�سببت يف برك للمياه
املتجمعة االم��ر ال��ذي ادى اىل بطئ يف حركة �سري
العجالت وا�ضاف ،ان ال�سبب الثاين هو كرثة املطبات

واحلفر يف �شوراع بغداد العامة ،والتي ت�سببت اي�ضا
ب�أختناقات مرورة حادة ،داعيا يف الوقت ذاته امانة
العا�صمة اىل �رضورة معاجلة هذه امل�شكلة والق�ضاء
على املطبات وتو�سيع ال�شوارع واك�سائها .ويف ا�شارة
اىل ال�سبب الثالث من الزحامات ،او�ضح الزيدي ،انه
بح�سب اح�صائية ملديرية املرور العامة فان العا�صمة
بغداد كانت ت�ستوعب  800الف �سيارة يف �شوارعها قبل
عام  ،2003واالن فاقة ن�سبة ا�ستيعابها حيث و�صل
العدد اىل اكرث من ثالثة ماليني �سيارة يف العا�صمة
وه��و عامل و�سبب رئي�س لالختناقات امل��روري��ة يف
عموم املدينة .هذا وت�شهد العا�صمة بغداد ،اختناقات
مرورية كبرية وعدم ان�سيابية يف حركة العجالت يف
ال�شوارع جراء �سقوط االمطار تزامنا مع بدء الدوام
الر�سمي جلميع الدوائر وانتهائه.

ماليين المسلمين يحيون ذكرى وفاة الرسول
"ص"في النجف االشرف
النجف  -الجورنال

�شهدت منافذ النجف تدفق ًا للزائرين �سرياً على
الأق����دام ،واع��ل��ن جمل�س حمافظة النجف عن
اعداده خلطتني �أمنية وخدمية ال�ستقبال الزيارة
املليونية مبنا�سبة وفاة الر�سول االعظم ،كما
اعلن حمافظ النجف ان اخلطة الأمنية واخلدمية
تطبق مب�شاركة اكرث من  25الف عن�رص امني،
فیما اعلن كل من جمال�س حمافظات النجف

وكربالء وبابل وذي ق��ار ووا���س��ط ،والب�رصة،
والديوانية ان االربعاء عطلة حملية ر�سمية.
من جانبه با�رشت ق��وات احل�شد ال�شعبي يف
ال��ن��ج��ف اال���ش�رف ب��االن��ت�����ش��ار �ضمن اخلطة
اخلا�صة مبنا�سبة وفاة الر�سول االعظم “�ص"
وقال م�س�ؤول هيئة احل�شد مكتب النجف قا�سم
اخلاقاين �أن القوات با�رشت باالنت�شار �صباح ًا
بالتن�سيق مع قيادة �رشطة املحافظة لت�أمني
الزوار وت�ستمر باالنت�شار حلني انتهاء الزيارة.

حراك نيابي لسحب الثقة عن وزراء
متهمين في حكومة عبد المهدي
بغداد  -الجورنال

ك�شف النائب يف ت��ي��ار احلكمة ،جا�سم موحان
البخاتي عن وجود حراك نيابي لدعوة رئي�س جمل�س
الوزراء عادل عبد املهدي لإيجاد �شخ�صيات بديلة
عن الوزراء املتهمني بالإرهاب والف�ساد وامل�ساءلة
والعدالة.
وقال البخاتي يف حديث �صحفي،ان "هناك حراكا
نيابيا من قبل عدد من النواب لدعوة رئي�س جمل�س
الوزراء عادل عبد املهدي لتقدمي �شخ�صيات جديدة
بديلة عن ال���وزراء املتهمني ب��الإره��اب والف�ساد
وامل�ساءلة والعدالة الذين �صوت على اختيارهم يف
جل�سة منح الثقة للحكومة .وتابع ،ان ال�شخ�صيات

البديلة هي من نف�س الكتل ال�سيا�سية التي تكون
الوزارات هي من �ضمن ا�ستحقاقها االنتخابي .ي�شار
اىل ان جمل�س النواب �صوت يف اخلام�س والع�رشون
من ال�شهر املا�ضي على منح الثقة لرئي�س الوزراء
ع��ادل عبد املهدي و  14وزي��راً يف جل�سة عقدها
بح�ضور قرابة  220نائبا .وتلى الت�صويت على
منح احلكومة اجلديدة ثقة الربملان  ،دعوات من كتل
�سيا�سية واطراف فاعلة قالت انها مل ت�صوت ل�صالح
الرئي�س ووزرائ��ه  ،ب�رضورة تدقيق ملفات الوزراء
اجلدد ل�ضلوع بع�ضهم بن�شاطات "�إرهابية" و�شمول
بقرارات هي�أة امل�ساءلة والعدالة  ،مبا فيهم وزير
ال�شباب والريا�ضة احمد العبيدي ووزير االت�صاالت
نعيم الربيعي  ،ح�سب ما تقول تلك الأطراف

لعبة "البوبجي" االلكترونية تأسر عقول الشباب والمراهقين
الجورنال -عدوية الهاللي

ميكن �أن متر �ساعات على جلو�سهم يف مكان واحد
وعيونهم م�صوبة اىل هواتفهم اجلوالة وكل تركيزهم
من�صب عليها  ،كما ميكن �أن ت�سمعهم وهم يتحدثون
مع �أ�شخا�ص �آخرين وك�أنهم يخو�ضون قتاال �رش�سا
ت�ستخدم فيه الأ�سلحة وت�سيل فيه الدماء ..انهم مدمنو
لعبة ( البوبجي) االلكرتونية التي تعترب ال�شغل ال�شاغل
م�ؤخرا العداد كبرية من املتابعني من جميع االجنا�س
والفئات العمرية واملهن  ،وهي عبارة عن لعبة فيديو
�أك�شن قتالية تنقل الالعب اىل �أجواء احلرب امليدانية
وحرب الع�صابات  ،و�أكرث مامييز اللعبة ويجعلها تتفوق

على مناف�ساتها هو اللعب امل�شرتك من خالل فريق
مكون من �أربعة �أ�شخا�ص �ضمن �ساحة حرب تت�سع
ملائة العب  ،ف�ضال عن امكانية التحدث بني �أع�ضاء
الفريق الواحد ومن مناطق ودول خمتلفة  ،كما مييزها
امكانية ا�ستخدام الهواتف الذكية ملمار�ستها يف �أي
وقت ويف كل مكان ل�سهولة حمل الهاتف وا�ستخدامه
ماجعل تلك اللعبة من اكرث تطبيقات الهواتف التي يتم
حتميلها يف �أكرث من مائة دولة .خطر االنتحار مل تكن
لعبة ( بوبجي) هي الوحيدة التي اجتذبت ع�شاق االلعاب
االلكرتونية فقد انت�رشت على �شبكة الإنرتنت يف ال�سنوات
الأخرية �ألعاب �إلكرتونية جمانية كثرية ،بع�ضها كانت
خطرية �أكرث مما نت�صور ،اذ جذبت هذه الألعاب اهتمام

الكثري من الأطفال واملراهقني الباحثني عن الت�سلية
واملتعة ،وانتهت بهم �إىل القتل واالنتحار من خالل
تعليمات افرتا�ضية اثرت بهم  ..هذا ماورد على ل�سان
خبري االنرتنت عامر حميد الذي �أوجز لنا احلديث عن
االلعاب االخرى التي ا�ست�أثرت باهتمام املتابعني يف
خمتلف انحاء العامل وت�سببت بحوادث اثارت الذعر يف
النفو�س ومنها لعبة ( احلوت الأزرق) التي تعد من �أخطر
االلعاب االكرتونية احلالية يف العامل والتي ظهرت يف
عام  2015واثارت جدال وا�سعا لأنها ت�سببت حتى الآن
بانتحار مايفوق ال� 100شخ�ص عرب العامل اغلبهم من
االطفال ..ولعبة ( مرمي) تتميز بالغمو�ض واالثارة وقد
انت�رشت يف دول اخلليج خ�صو�صا لتحر�ض االطفال

واملراهقني على االنتحار  ،ولعبة ( بوكيمون غو) التي
ظهرت يف عام  2016وا�ستحوذت على عقول املاليني
عرب العامل وهي م�سلية جدا لكنها ت�سببت بالعديد من
احلوادث املميتة ب�سبب ان�شغال الالعبني بها حتى خالل
�سريهم يف ال�شارع ..وهناك لعبة ( جنية النار ) التي
ت�شجع االطفال على اللعب بالنار لأنها توهمهم ب�أنهم
حتولوا اىل خملوقات نارية وتدعوهم اىل ا�ستخدام الغاز
حلرق انف�سهم و�أن يكونوا مبفردهم ليتحولوا اىل جنية
نار ما ت�سبب بوفاة اغلب االطفال حرقا ..كذلك لعبة (
حتدي �شاريل ) التي ت�سببت يف عدة حوادث انتحار بني
تالميذ املدار�س ..عدا ماتقوم به تلك االلعاب من ابتزاز
الكرتوين ملتابعيها بتهديدهم بف�ضحهم بني ذويهم وهو

االمر الذي يدفعهم اىل االنتحار  ..طالق ..و�آثار نف�سية
مل ت�سجل االح�صائيات العراقية حدوث حاالت انتحار
ب�سبب تلك االلعاب اخلطرية  ،لكن املحاكم العراقية
�سجلت م�ؤخرا اكرث من  14حالة طالق خالل اال�شهر
املا�ضية ب�سبب االدمان على لعبة ( البوبجي )  -ح�سب
اخلبري الق�ضائي ح�سني العبودي – فهنالك ازواج مل
يتحملوا ان�شغال زوجاتهم بهذه اللعبة لفرتات طويلة
وحديثهن مع ا�شخا�ص غرباء خالل اللعبة  ،وخالفات
عائلية كبرية افرزها ان�شغال االزواج باللعبة وتخليهم
عن م�س�ؤولياتهم العائلية وعقد �صداقات مع ن�ساء من
دول خمتلفة  ،ف�ضال عن حدوث طالق ب�سبب ا�ستعانة
فتاة باحد الالعبني مل�ساعدتها وانقاذها خالل اللعبة

وهو الأمر الذي ا�ستفز خطيبها ودفعه اىل ف�سخ خطبته
منها  ..من جهته  ،ا�شار عادل ابراهيم  /مدير مدر�سة
اىل ان هذه اللعبة بد�أت ت�ؤثر على الطلبة فهم يتغيبون
عن الدوام الدمانهم على ممار�سة هذه اللعبة طوال الليل
 ،وميار�سها بع�ضهم خالل ال��دوام مادفع اغلب مدراء
املدار�س اىل �سحب الهواتف النقالة من الطلبة وت�سليمها
لهم بعد نهاية الدوام ل�ضمان تفرغهم للدرو�س ..
واذا كان م��دراء املدرا�س قادرين على معاجلة هذه
امل�شكلة فالأمر اكرث �صعوبة يف الدوائر الر�سمية لأن
هنالك موظفون عديدون مي�ضون اوقات الدوام الر�سمي
يف ممار�سة لعبة ( البوبجي) ومثلهم �أ�صحاب املحالت
واملهن املختلفة ..

