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مساء ( 20,00ت غ) تنفيذا للمذكرة.
وكـانت احملكمة العليا في بريطانيا قد
وافـقت عـلـى طلـب الـتـفـتيـش اسـتـنادا
ـعلومات الى ادعـاءات محقـقي مكتب ا
ان كـامبريدج اناليتيكا قد تكون سطت
عـــلى بــيـــانــات من
فـيـسـبـوك بـطـريـقة
غـــيــــر قـــانـــونـــيـــة
وألهداف سياسية.
وسـيصدر القاضي
انــطــوني جــيــمس
ــــقـــبل الــــثالثـــاء ا
شــــــرحـــــــا كــــــامال
لــلـحــكم الـقــانـوني
الـذي اصدره وفق
مــــــــــا افــــــــــادت به

احملكمة.
ونـــــشـــــر مـــــكـــــتب
ـــعــلـــومــات عــلى ا
حـسـابه في تـويـتر
"نـــحن مـــســرورون
بـــقــرار الــقــاضي"
مــضـيـفــا في بـيـان
"هــذا جــزء بــسـيط
مـن حتــقــيق اكــبــر
حـــول اســـتـــخـــدام

الــبـيـانــات الـشــخـصـيــة والـتــحـلـيالت
الهداف سياسية".

وتـابع البيان "اآلن سـوف جنمع ونقيّم
ونــدرس األدلـــة قــبل الــتــوصل الى اي

استنتاجات".
وكـامـبـريـدج انـالـيـتـيـكـا الـشـركة الـتي
اســـتـــأجــرت حـــمـــلــة دونـــالـــد تــرامب
لالنــتــخــابــات الــرئــاســيــة عـام 2016
خـدمــاتـهـا مـتـهـمـة من قـبل اشـخـاص
عـملوا فيهـا سابقا باالسـتيالء بطريقة
غـير قانونية على البـيانات الشخصية
اليـــ من مـــســتـــخــدمي لـــعــشـــرات ا
فـيـسـبـوك بـهـدف الـتـأثـيـر في نـاخـب

. محتمل
ÍdÝ qLŽ

وعــلــقـت مــهــام الــرئــيس الــتــنــفــيــذي
لـلـشركـة الكـسنـدر نـيكس بـعد الـكشف
عن الـقضـية وعـرض قنـاة "تشـانل فور
نيوز" البريطانية ما يشير الى تبجحه
ـحـاصرة سـياسـيـ والعـمل بسـرية
لـلـتـدخل فـي االنـتخـابـات حـول الـعـالم
عـــبــر اســـتــخـــدام شــركـــات غــامـــضــة

كواجهات لهذا النشاط.
و اسـتـدعـاء نـيـكس مـجـددا لـلـمـثول
امــام الــنــواب الــبــريــطــانــيــ لــشـرح
"تـناقضات" في شهادة ادلى بها سابقا

مـوافقة القضاء الـبريطاني على مذكرة
لتفتيش مقرها.

ودخـل حــوالى  18عـــمــيال مـن مــكــتب
ـعـلـومـات الـيـزابـيث دنـهـام مـفـوضـة ا
مــكـاتب الــشـركـة فـي لـنـدن الــسـاعـة 8
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له حـــول طــريــقــة اســتــخــدام شــركــته
لــلـمـعــلـومـات. امــا مـؤسس فـيــسـبـوك
مـارك زوكربـرغ فقـد اضطـر الى اصدار
بــيــان يــحــدد فـــيه مــوقف شــركــته من
الــفـــضــيــحــة كــمـــا اعــتــذر االحــد من

ستخدم عن هذا اخلرق. ا
ونـفت كامبـريدج انالـيتيـكا اقتراف اي
خــطـأ وقـالت اجلــمـعـة انـهــا سـتـجـري
تــدقـيـقـا مــسـتـقال من قــبل طـرف ثـالث
لــلـتـحـقق مـن انـهـا ال تـمـلـك الـبـيـانـات

التي  االستيالء عليها.
وتـــمـت عـــمـــلـــيـــة جـــمع مـــعـــلـــومـــات
مـستـخدمي فيـسبوك من خالل تـطبيق
عن تـقييم الشخصية أنشأه عالم نفس
من جـامـعة كـامبـريـدج اسمه الـكسـندر
كــــــوغـــــان وقـــــام  270الـف شـــــخص
بـتنزيله ما سمح لكوغان بالدخول الى
ـواد التي مـعـلـومـاتـهم الشـخـصـيـة وا

حازت اعجابهم.
ـــوجب قــوانــ ــكـــنــا  وكـــان هــذا 

فيسبوك في ذلك الوقت.
ـسـؤولــيـة تـلـقى واعــتـبـر كـوغــان ان ا
عـلى كـاهـله بـشكـل غيـر مـنـصف وهو
قـــال في مــقـــابــلـــة االربــعــاء "انـــا يــتم
اســتـخــدامي كــكـبش مــحـرقــة من قـبل

فيسبوك وكامبريدج اناليتيكا".
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قراطية الـسياسية  بل تحـضرة ليست تلك الـتي تتوافر على الـد الـبلدان ا
ـقراطية االجتـماعية مـساحة كبـيرة من نظامـها السياسي  الـتي تشغل الد
ـقـراطـية ـقراطـيـة الـسـيـاسـية تـغـدو مـزيـفـة اذا لم تـكتـمل بـالـد ذلك ان الـد
ـقراطـيـة السـياسـيـة تبـقى ناقـصة من دون االجـتمـاعيـة  وعلـيه قـيل ان الد
قراطية السيـاسية تعني في جوهرها ـقراطية اجتماعية  واذا كـانت الد د
ختلف اشكاله ساهمة بفاعلية في صناعة القرار  اتـاحة الفرصة لألفراد ا
ـارسـات تـمـكّن االكـفـاء من الـوصـول الى دائـرة صـنع ذلك  واسـتـحـداث 
قـراطـية االجـتـماعـية تـؤكـد حتقـيق الـعـدالة االجـتـماعـية  الـقرار  فـان الـد
ارسـة احلريات العـامة واخلاصة على اتـساعها شرط وتـمك االفراد من 

تاحة لآلخرين . اال تتجاوز تلك احلريات  حدود احلريات ا
وعـنـدما نـتـأمل هذا تـحـضرة  وغـالبـا تـبهـرنـا حيـاة اجملـتمـعـات في الـدول ا
ـقــراطـيـة ـتــقـدم لــلـد ـســتـوى ا االنــبـهـار جنــده قـد اســتـمـد مــقـومــاته من ا
قراطـية السياسية االجـتماعية من دون ان تلفت انـتباهنا طبـيعة وحدود الد
ـقراطـيـة السـياسـية هـو العـدالة فـيهـا  فمـا يريـده اجملتـمع بـاألصل من الد
االجـتمـاعيـة والفـضاء الـواسع من احلريـات التي من خاللـها يـتمـكن االفراد
مـن االبـــداع  ذلك ان حتـــقق هـــذا اجلـــانب مـن شـــأنه اشـــبـــاع احلـــاجــات

االساسية لألفراد  وبخاصة تلك اللصيقة بالطبيعة االنسانية .
وكــثـيـرا مــا تـتــوهم مـجـتــمـعــات الـعـالم الــثـالث الــتي ال تـتــوافـر عـلى ثــقـافـة
قراطية السياسية كفيل بتحقق احلريات والعدالة ـقراطية بان حتقق الد د
االجـتمـاعيـة  لكـنهـا سرعـان ما تـصـدم خصـوصا عـندمـا جتد نـفسـها ازاء
حـريات سياسـية تقفـز وتصادر حريـاتها االجـتماعيـة  وعند هذا تـطفو على
باشرة التي تتمظهر باشرة وغير ا شهد مجموعة من التناقضات ا سـطح ا

بسلوكيات غريبة قد يكون العنف من بينها .
ــقـراطـيـتـ ادركـتــهـا بـعض االنـظـمـة هـذه االشـكـالـيـة فـي الـعالقـة بـ الـد
اضـيـة  فـوسعت من الـشمـولـيـة في العـالم الـثـالث خالل العـقـود الـسبـعـة ا
ــقـراطـيـة ــقـراطـيــة االجـتـمـاعــيـة بـهـدف الــتـضـيــيق عـلى الـد مــسـاحـة الـد
الـسـيـاسـيـة الـتي تــعـني اعـادة حق  الـسـلـطـة الـى االمـة بـوصـفـهـا صـاحـبـة
الـسيـادة . االمر الذي بـطأ بـشكل او اخـر من عمـليـة التـغيـير السـياسي في
ـمـنـهج الـذي مـارسـته هـذه االنـظـمـة ضد هـذه الـبـلدان  فـضال عـن القـمع ا
شـعوبها  وطبـعت هذه احلقيـقة حياة اجملـتمعات في الـعالم الثالث بـضمنها

العراق التي ظلت تراوح ب القهر والتخلف والفقر.
وبـالرغـم من ان التـجـربـة العـراقـيـة اجلـديدة قـد شـهـدت حتوالت مـهـمـة على
ـقـراطـيـة وان لم تـكن مـثـالـيـة  لـكن بـاجملـمل شـهدت مـارسـة الـد صـعـيـد ا
الـتجربة تعددية سياسية وفضاء واسعاً من احلريات االعالمية وغيرها  اال
قراطية االجـتماعية  ويرجع جانب انـها اخفقت وبشكل مريع فـي اطار الد
كـبير من هذا االخفاق الى طبيعة االيديولوجيا التي تتبناها القوى والتيارات
الـتي تصدت للعـملية السـياسية  وبخـاصة التيارات واالحزاب الـدينية التي
ـقراطيـة االجتـماعـية  فهي تـتقاطع مـرجعـياتـها مع جانب مـن مضمـون الد

متوافقة مع العدالة االجتماعية ومتقاطعة مع احلريات الشخصية .
ان ومع ان الـدستـور كـفل احلريـات الـعامـة واخلاصـة  اال ان مـستـوى اال
ضمـون الدستوري مـتباين بـ الفاعلـ السياسـي  بل ان البعض بـهذا ا
ــان حـقــيـقي بـه  بل يـرى في نــفــسه وصـيــا عـلى مـنــهم ال يـتــوافـر عــلى ا
ـالك االوحـد لـلـحقـيـقـة  ومن يظن مـلـكـية احلـقـيـقة  اجملـتمـع ألنه يظن انه ا
يـترجم هـذا الظن الى افـعال عـلى مـستـوى الواقع  ولـذلك نشـهد انـتهـاكات
صـارخة يتعذر عـلى االفراد معهـا االشارة الى منتهـكيها خـوفا وحتسبا من
سـطـوة تـلك اجلـهـات  بخـاصـة ان الـدولـة راهـنـا تـشـهـد ضـعـفا بـسـبب من
االوضـاع االمــنــيـة  االمــر الـذي قــلل من هــيــبـة ســيـادة
الـقـانـون  مـا اتـاح لـتـلك اجلـهـات الـعمـل عـلى هـواها 
ان انا  وان اال ويـبقى ان نذكر ان القـمع ال يبني ا
مـرهون باالقناع  وان الـناس تتطلع الى حـياة بهيجة

حرمت منها لعقود طويلة .

d¼UEð…∫  اهالي اطراف بغداد يخرجون بتظاهرة احتجاجية على سوء اخلدمات

راحل رحلته احلالية وا رء بنظره في عالم االبداع العراقي   عن ا حـ 
عاصرة  يـجد بونا شاسـعا ب احلال  فنالحظ ان الـسابقة من حياتـنا ا
اضي القريب  مبتعدا عن حال اليوم .. وال يل بقوة الى ا مـؤشر االبداع 
سبـبات  واالسـباب  فـهي كثـيرة  وال يـسع حجم هذا نـريد اخلـوض في ا

وضوعية والذاتية ! العمود التطرق اليها بالتفاصيل  فهي موزعة ب ا
ـاضي الـقريب  كـان نـصب احلريـة  وكـان القـباجنـي  ويوسف عـمر في ا
وشـاكـر حـسن آل سـعـيـد والـسـيـاب وحـضـيـري ابـو عـزيز وهـاشـم اخلـطاط
واجلـواهري وعزيز علي وغيرهم الكثيـر.. الكثير  في ما نرى اليوم هوامش
ـكن الـقيـاس علـيهـا  إال في قدر ضـئيل  من حـاالت فرديـة من االبداع ال 
ذلك ألن االبـداع احلـقــيـقي هـو  نـبض فـي عـروق اجملـتـمع ويــشـكل الـهـويـة

االساسية له .
امـس كـنتُ في جــلـســة مع اصـدقــاء  عـنــاويـنــهم الـثــقـافــيـة مــتـنــوعـة  بـ
وسيـقى والشعـر  انسحـبت االحاديث جمـيعها  الى الـصحافة والـرسم وا
صـوت انــبـعث من مــذيــاع  صـغــيـر كــان مـوضــوعـاً وسط اجلــلـســة .. كـان
صـاحب الــصـوت الـفـنــان الـعـراقي "عــزيـز عـلي " .. اجلــمـيع  اشـاروا الى
عـبقـريـة هذا الـرجل  الذي مـضت على والدته 105 سـنوات  وغـادرنا الى
ـبـدع عـراقي ان يـظل في الـذاكرة حـيث الـرحـمن قـبل عـقود .. تـرى  كـيف 

اجلمعية بهذا التجذر ? اكيد ألنه سلك طريقا مبدعا في فنه وفي رؤاه ..
لـقد وظًف هذا الـفنان الـكبـير األهزوجـة واألمثال الـشعـبية والـقصة والـطرفة
وطرق بـكل هذا الـكم والزخم في حـبكـة شعـرية  مـبسـطة مـفهومـة وجمـيلـة 
ـؤطر سـياسـياً واجـتمـاعيـا عـلى أبواب اجملـتمع  فـتلـقفه الـناس كل الـفني ا
حـسب مــدى فــهـمه ومــســتـوى أدراكه ... ومــا تــزال قـصــائـد " عــزيــز عـلي
"ومـونـولـوجـاته حـاضــرة في الـوعي الـعـراقي لـصـدقــهـا والـتـزامـهـا الـوطـني
ومـقاربـتـها هـمـوم النـاس وآهاتـهم الـيـوميـة .. جسـد " عـزيز عـلي "  الـعالقة
الـطردية  ب االبداع واجملتمع  فاإلبـداع يصنع اجملتمع والعكس ايضا ...
االثـنان يـؤثـران على بـعـضهـمـا البـعض   والسـيـما الـفن  فـله دور مهم في
تهذيب الروح والنفس  ويؤدي الى الشعور بالهدوء وااللتزام والتأمل  ومن

ادي .. ثم البناء الروحي  وا
ان الـوشائج الـتـبادلـية بـ االبـداع بكل صـنوفـه  تمـثل جتسـيـدا حيـاً لروح
سـمحة   ترتقى دومـا إلى أعلى   وال تنحـرف أبداً إلى أسفل .. مؤكدة ان
االبـداع هـو غذاء الـعـقل  وهـو يـجـعل الـفرد  اكـثـر رقـيـا من خالل طـرح ما

يريده  على طبق انساني  بعيد عن االنانية والكره والنميمة .
قـضينا وقتاً تأمـليًا  مع افكار وصوت " عـزيز علي " .. وحتسرنا على زمن
كـانت فـيه االغـنـيـة الـعـراقـيـة  والـلــوحـة الـعـراقـيـة  والـقـصـيـدة الـعـراقـيـة 
ـسرحـية الـعراقـية  والـنحت الـعراقي .. هو االول .. وا

االول بامتياز.
اقـول بـقـوة : نـعــــشق االبـداع الـعـراقي  وذكـريـاتـنا
ــنـعـش لـذاكــرتـنـا ــنـشط وا مـعه ال تــفـارقــنـا  فــهـو ا

اجملتمعية !

{ مــــــدريـــــد (أ ف ب) - اعـــــلـــــنت
احملكمـة العلـيا االسبـانية امس ان
ــكـــلف الــتــحـــقــيق في الـــقــاضي ا
احملــاولـــة االنـــفـــصــالـــيـــة إلقــلـــيم
كـاتـالـونـيـا أمـر بـاحـتـجـاز خـمـسـة
مــسـؤولــ انــفـصــالـيــ سـابــقـ
ــرشح بـــيــنـــهم خـــوردي تـــورول ا

احلالي والوحيد لرئاسة االقليم.
وطــلب الــقـاضـي تـوقــيف رئــيــسـة
ان الكاتالوني السابقة كارمي البر
فــوركـاديـل وثالثـة وزراء ســابــقـ
في احلكـومـة االقلـيـميـة الى جانب
تـــورول واألخــيــر لـن يــتـــمــكن من
حضـور جـلسـة منـاقـشة وتـصويت
مــقــررة الــســبت النــتــخـاب رئــيس

لألقليم.
وبرر الـقـاضي قـراره باخلـشـية من
ـسؤولـ اخلمسـة للبالد مغادرة ا
قـبل انــهـاء اجـراءات مـحــاكـمـتـهم
خــاصــة بــعـد فــرار مــارتــا روفــيـرا
ــؤيــدة لالنــفــصـال الــشــخــصــيـة ا
خارج اسـبـانيـا لتـفـادي االتهـامات

وجهة اليها. ا

وقـــالت احملــكـــمــة الــعـــلــيــا ان 13
انـفصـاليـا كـاتالـونـيا سـيـحاكـمون
ـعزول باالجـمال بـيـنهم الـرئيس ا
كـارلــيس بـوتـشــيـمـون. وادت هـذه

االعتـقـاالت األخـيرة
الى اثارة الـتوترات
مــــــــــــــجــــــــــــــددا فـي
كاتالونيا حيث بدأ
انــــصــــار حــــركــــات
مــؤيــدة لالســتــقالل
بــالــتــظــاهــر مــسـاء

اجلمعة.
ونــــــــــــــــــــــــــــزل آالف
ــــتـــظـــاهــــرين الى ا
شـوارع كــاتـالــونـيـا
اجلــــمـــــعـــــة بـــــعــــد

االعتقاالت.
فـي بـــــرشـــــلـــــونــــة
أصيب  24متظاهرا
بـجـروح طـفـيـفـة في
اشـــــتـــــبــــاكـــــات مع
الــــشــــرطــــة وفــــقـــا

. الجهزة الطوار
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{ لـــنــدن (أ ف ب) - بـــدأ مــحـــقــقــون
بــريـــطــانــيــون امس تـــفــتــيش شــركــة
االسـتــشـارات "كـامـبـريـدج انـالـيـتـيـكـا"
ـتـورطـة في فـضـيـحـة سـرقـة بـيـانات ا
مــســتـخــدمي فــيــسـبــوك وذلك بــعــيـد

W¹—U−² « tðU×H  oKG¹ WOzUÐdNJ «  «—UO K  ö ð fÝR

   gO²Hð∫ محقق يفتش مكاتب شركة متورطة بفضيحة سرقة بيانات فيسبوك

باشر وتخضع كـاتالونيـا للحـكم ا
من مـــدريـــد الــذي  فـــرضه بـــعــد
اعالن األقلـيم استقاللـه في تشرين

االول/اكتوبر.

شاريع استعدادا لالنطالق بتـنفيذ ا
الضاغطـة التي وافق على اسـتئناف
تـنــفـيــذهـا رئـيس الــوزراء ) مـجـددًا
مــطـــالــبـــته (احلـــكـــومــة االحتـــاديــة
ورئيـس الوزراء ووزارتي الـتـخـطيط
الية بـأن تكون لـهم وقفة حقـيقية وا
ومــســؤولـة حــيــال االزمـة اخلــدمــيـة
ــتــفـاقــمـة وااللــتــفـات الـى مـعــانـاة ا
اهـــــــــالي بــــغــــداد ومــــطــــالــــبـــــــهم

شروعة) .  ا
وخـــــلـص احملـــــافظ الـى الـــــقــــول ان
(حكومة بـغداد احمللية مـستعدة وقد
قـدمت كل مــاعـلـيـهــا واسـتـنـفـرت كل
ــكن امــكــانــيــاتــهــا لــتــقــد كل مــا
ه وبقـدر ماهو متـاح لديها من تقد
ــــنــــاطق وهي اآلن خـــدمــــة لـــتــــلك ا
بـحـاجـة لـدعم واسـنـاد من احلـكـومة

شاريعها ).  االحتادية للمضي 
وفي كربالء اعلنت دائـرة البلدية عن
زيـادة رواتـب االجـراء الــعـامــلـ في
الــتــنـــظــيــفــات الى 390 الف ديــنــار

شهرياً.
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ـار صــالح وقــال مــديــر الــبــلــديــة أ
إبراهـيم الرفـيعي  في تـصريح امس
ـسؤولي اقسام انه( بعد االجـتماع 
الـبـلديـة تـقـرر زيـادة أجور الـعـامـل
في مــجـال الــتـنــظـيــفـات لــتـصل إلى
390 ألف دينـار).  وأشـار الى(إجناز
جـمــيع اإلجـراءات اخلـاصــة بـصـرف
رواتب العامل بالتنسيق مع وزارة
اإلعـــمـــار واإلســـكــــان والـــبـــلـــديـــات

الية). واألشغال العامة ووزارة ا
ـبلغ وافـاد الرفـيـعي بـ( تخـصـيص ا
ـقـرر لشـهـري شـبـاط وآذار والـبالغ ا
936 مـلــيـون ديــنـار حـيـث تـقـرر في
االجـتـماع زيـادة أجـر الـعـامل لـيصل

إلى 13 ألف دينار يومياً). 
ــوارد من جـــهــة اخــرى عـــزا وزيــر ا
ــائــيـة الــســابق مــحـسن الــشــمـري ا
ـواطـن من ابــسط حــقـوقه حــرمــان ا
رض والقتل وجعله عرضـة للفقـر وا
بـيد الـعـصـابـات واالرهـاب الى سوء
ـتـتـالـيـة وحرص ادارة احلـكـومـات ا
اصحاب القـرار على تعزيـز كياناتهم

وانصرافهم الى ملذاتهم.
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كالم أبيض

وأغـــلق رجل األعـــمـــال إيــلـــون مــاسك
الــصـفــحـات الـتــجـاريــة لـشــركـة تـسال
وســـبــيـس إكس في مـــوقع الـــتــواصل

االجتماعي "فيسبوك".
de- # وقـد اكتسـبت حركة حتمل وسم
 letefacebookالــــتي تــــدعـــو إلغالق
حــســابــات فــيـســبــوك زخــمــا بــعـد أن
اتــهـمت شــركـة كــامـبــريج أنـالــيـتــيـكـا
بــاســتــغالل بــيــانـات 50 مــلــيــونـا من

. ستخدم ا
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وقـــــال مـــــاسك إنـه لم يـــــكـن يــــدرك أن
شــركـته سـبـيس إكس تــمـتـلك صـفـحـة

على فيسبوك.
وحــ عــلم أن لـشــركــة تـيــسال ايــضـا
صــفــحـة عــلى فــيـســبــوك قـام بــإلــغـاء
الــصـفـحـتــ الـلـتــ كـانـتــا حتـظـيـان

ليون متابع. ليون ونصف ا
وكــان فـيــســبـوك قــد اسـتــخـدم شــركـة
ســـبــيس إكـس إلطالق قــمـــر صــنــاعي
جـديـد لالتـصـاالت قـيـمته  200مـلـيون
دوالر لـــكن الـــصــاروخ انـــفــجـــر عــلى
مـنصـة اإلطالق وتسـبب بتدمـير الـقمر

الصناعي.
وقـال مـاسك إنه سيـسـتمـر بـاستـخدام
لكه فيسبوك. موقع إنستغرام الذي 

االمـاكن يـتـحسـن تدريـجـيا) ,وأشـارت
الـهـيـئـة ان (الـطـقـس سـيـكـون يـوم غد
ـنـطقـة الـوسـطى صـحوا االثـنـ في ا
وفـي االقسام الشـرقية يـكون ب غائم
جــزئى وغـائــمـا مــصـحــوبـا بـتــسـاقط
زخـــات مــطــر تــكــون رعــديــة احــيــانــا
يــتــحـول تــدريــجـيــا الى صــحـو خالل
الـــلــيل فــيــمــا ســـيــكــون الــطــقس في
ــنـطـقـة الـشـمـالـيـة صـحـو مع بـعض ا
الــــغـــيـــوم) وتـــابع  ان (الـــطـــقس في
ــنـطــقـة اجلـنــوبـيـة ســيـكـون غــائـمـاً ا

جزئياً وغائما وغبارا خفيفا).
rzUſ fIÞ

واضــاف  ان (الــطــقـس ســيــكــون يـوم
نـطقت الوسطى قبل في ا الـثالثاء ا
واجلـنوبية طقس غائـماً جزئياً وغائم
مـصحوب بتـساقط زخات مطـر خفيفة
مـتـفـرقة تـكـون رعديـة احـيـانا يـتـحول
تــدريــجــيــا الى صــحــو خالل الــلــيل)
مــشـيـرا الـى ان (الـطـقس ســيـكـون في
ــنـطـقـة الــشـمـالـيــة بـ غـائم جـزئى ا
وغـائما مصحوبا بتساقط زخات مطر
خـفـيـفـة متـفـرقـة تـكون رعـديـة احـيـانا
ـنــطـقـة فــيـمــا سـيــكـون الــطـقس فـي ا
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تـوقعت الهـيئة العامـة لالنواء اجلوية
والــرصــد الــزلــزالي الــتــابــعــة لـوزارة
الـــنــقـل  ان تــشــهـــد مــنــاطـق الــعــراق
تـــصـــاعــد غـــبــار مـع فــرصـــة حلــدوث
عـواصف ترابية وامطـار متفرقة خالل
االســبـوع احلـالي. وقـالـت الـهـيـئـة في
بــــيــــان  تـــلــــقــــته (الــــزمـــان) امس ان
ـنـطـقـت (الـطـقس الـيـوم االحـد  في ا
الـوسـطى واجلـنـوبيـة سـيـكون غـائـما
كـــمـــا يــتـــصـــاعــد الـــغـــبــار فـي اغــلب
اقـسـامهـا مع حـدوث عواصـف ترابـية
فـي بــعض االمــاكن فـــيــمــا ســتــرتــفع
درجـــــات احلــــرارة عـــــدة درجــــات عن
الـيـوم الـسـابق) واضـاف ان (الـطقس
ـنـطقـة الشـمـاليـة غائـما سـيـكون في ا
مـع فرصة لتـساقط زخات مطـر خفيفة
لــيال كـمـا يـتـصــاعـد الـغـبـار في اغـلب
اقسامها). واوضح البيان ان (الطقس
ســيـكـون يــوم غـد في مـنــاطق الـعـراق
غـائمـا مع تسـاقط زخات مطـر متـفرقة
تــكـون رعـديـة احــيـانـا كـمــا يـتـصـاعـد
الـغـبـار في اغـلب اقـسامـهـا مع فـرصة
حلــدوث عــواصف تــرابــيــة في بــعض

الشمالية). واضاف البيان  ان (اجواء
ـنـطـقـة العـربـيـة ومن بـينـهـا الـعراق ا
ــنــخــفــضــات مـــتــجــهــة الى ظـــهــور ا
اخلــمــاسـيــنـيــة في فـصل الــربـيع  أي
لـــلــمــدة مـن شــهــر اذار  الـى اســابــيع
اخـرى  يصاحـبها هبـوب رياح تسمى
اخلـماسـ وهي ريـاح نشـطة ومـغبرة
ــنـخـفض اجلــوي يـعـرف  بـأنه و ان ا
جـزء من الهواء فوق منطقة معينة من
األرض يـــتــمــيــز بــضـــغط أخــفض من
نـاطق احمليـطة به ضـغط الهـواء في ا
ـنخـفـضـات اخلـماسـيـنـية في تـظـهـر ا
فـصل الربـيع  يصـاحبـها هـبوب رياح
تـسـمى اخلـمـاسـ وهي ريـاح نـشـطة
ومـغبرة). وكانت مدن مـحافظة االنبار
الـفوجة والرمادي وهيت وعانه وراوه
والـقـائـم شـهدت امـس االول عـواصـفة
تـرابـية كـثيـفة ادت الى انـعدام الـرؤية
ــرور عــلى الــطــرق وعـــرقــلــة حــركــة ا
اخلـارجـية واضـافـة الى اصابـة اعداد
واطـنـ وخـاصـة مـرضى الـربو مـن ا
بـحاالت اخـتناق جـراء كثافـة االتربة .
فـيـما وصـلت العـاصـفة الى بـغداد في

وقت الحق عصر امس.
خوردي تورول
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ــعــامل في عــاود أهـــالي مــنــطــقـــة ا
بغداد امس التـظاهر احتـجاجاً على
تردي مسـتوى اخلـدمات فيـما طالب
مـــحــــافـظ بــــغـــداد رئــــيـس الـــوزراء
الـية بـ(وقـفة ووزارتي التـخطـيط وا
حــقـيــقــيـة) من اجـل ازمـة اخلــدمـات
عامل تفاقمـة.وأكد أهالي منـطقة ا ا
استمرارهم بـتنفيـذ االعتصام وقطع
الــطـــرق وصــوالً الى قـــنــاة اجلــيش
حـــــــتـى تــــــــتـم االســـــــتــــــــجــــــــابـــــــة
طالبهم.وطالبوا احلكومة بـ(إرسال
مبـعوث من رئـاسة الـوزراء للـوقوف
عــلى واقع مــنــطــقــتــهم واالســتــمـاع

طالبهم). 
وشهدت مـناطق اطـراف بغداد خالل
ــــاضــــيــــة اعــــتــــصــــامـــات االيــــام ا
ــاثــلـة بــســبب تـردي وتــظــاهـرات 
اخلــدمــات . فـي غــضــون ذلك طــالب
مــحـافظ بــغـداد عــطـوان الـعــطـواني
رئــــيس الـــوزراء حـــيـــدر الـــعـــبـــادي
ــالــيــة بـأن ووزارتي الــتــخــطــيط وا
تـكون لـهم وقـفة حـقـيقـيـة ومسـؤولة
حــــيـــــال ازمـــــة اخلــــدمـــــات . وقــــال
الــــعــــطـــــواني في بـــــيــــان امس ان(
الوضع اخلدمي في مناطق االطراف
ـشاكل اخلدمـية في مناطق مترد وا
حـزام بـغداد بـاتت تـتـفـاقم واحلـلول

الترقيعية التصلح الوضع).
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وتــابع (انــنــا الــيـوم نــشــهــد خـروج
ـــواطــنـــ لـــلـــتـــظـــاهــر اآلالف من ا
مـطــالـبــ بـاصالح الــواقع اخلـدمي
في مـــنـــاطـق حـــزام بـــغـــداد وانـــنـــا
ـطالب كحـكـومة مـحلـيـة نؤيـد هذه ا
اذ كــان لـــنــا لــقــاءات مــســتــمــرة مع
ــظـاهـرات ــنـظـمــة لـتـلك ا الــلـجـان ا
واطلـعنـا بشـكل مفـصل على مـطالب
تـضـمنـة تـوفيـر اخلـدمات االهـالي ا
دن التي اصبح وابسط حقوق تلك ا
واقــعـهـا اخلــدمي مـتــراجـعــا بـشـكل
ـشـكـلة تـراكـمـية واضح واصـبحت ا
بــسـبـب االهـمــال الــتي مـرت بـه تـلك

ناطق خالل األوقات السابقة). ا
واكـــد ان (احملـــافـــظــة اعـــدت خـــطــة
مـسبـقـة لـلنـهـوض بـالـواقع اخلدمي

وقال الشمـري في بيان امس انه(من
ــــــــطــــــــالب ــــــــواطـن ا أجل اطـالع ا
بــاخلـدمــات في مـحــافـظــات الـعـراق
اجلـريـح ولـلـمـســاهـمـة فـي وضـعـهـا
ــســار الــصــحــيح ولــتـوجــيه عــلى ا
ن ســـــبـب هــــذا احلـــــجم االتــــهـــــام 
اخلطيـر من التردي الـكمي والنوعي
في اخلـــدمــات وإلبــعـــاده عن طــريق
البـناء لإلنـسـان العـراقي ودولته في
االنـــتـــخـــابــــات الـــقـــادمـــة نـــعـــرض
ـواطن الـتـفـاصـيل بـاألرقـام لـيـأخذ ا
صـورة حقـيـقيـة عن أسـبـاب خروجه
لــلـشــارع مـطــالـبـاً بــاخلـدمــات الـتي
ة تـمـثل احلد االدنـى للـحـيـاة الـكـر
في بلد تكون إيراداته من النفط فقط
150 مـن 2003 لــــــــآلن بـــــــ 100-

مليون دوالر يومياً).
وأوضح (إِذَا افـتــرضـنــا ان ربع هـذا
ـــعــاجلـــة مــلف ــبـــلغ يــســـتــثـــمــر  ا
اء اخلـدمـات - التـعـلـيم الـصـحـة ا
الــصــالح لــلـشــرب اجملــاري الــنـقل
ويـــشـــمـل الــطـــرق وســـكـك احلـــديــد
طارات واالتصاالت والكهرباء - وا
اضية فان للسنوات اخلمسة عشر ا
بلغ الذي يصل الى نحو الربح من ا
170 مــلــــــــيــار دوالر يــكـفـي لـبــنـاء
عـشــرة االف مـدرسـة مــكـونـة من 18
ـوذجــيـاً لــتــسـتــوعب نــحـو صــفــاً 
خـــمــــســــة ماليــــ طــــالب وخــــمس
سـتوى جـامـعة بـغداد جامـــــعـات 
في اجلــادريـة بــكـلــفـة اجــمـالــيـة 15
مــلــيــار دوالر تــعــود بــالـتــعــلــيم في
ـيــة كـمـا الــعـراق الى مــكـانــته الـعــا
سـيـبـني  60 مـســتـشـفى عــام سـعـة
ـــيــة ــواصـــفـــات عــا 400 ســـريـــر 
و 1000مـــــــــركـــــــــز صــــــــــحـي أولي
وذجي بكلفة اجمالية وتخصصي 
تـبـلغ 15مـلــيـار دوالر تــلـغـي حـاجـة
ــواطــنــ لــلــســـفــر خــارج الــبــلــد ا
ألغـــراض الـــعـالج وتــوفـــر عـــلـــيـــهم
األمــوال والــوقت واجلــهــد وحتــسن
واطـن سـتوى الـصحي لـعمـوم ا ا
يـة وتقل وترفـعه الى مـستـويات عـا
الــوفـــيــات ويــرتــفع مــعــدل األعــمــار
ــعـــانـــاة الـــصـــحـــيــة وتــخــــــــفـف ا
ويـتـحـسن األداء الـفـكـري والـنـفـسي

لــلـمــواطن).  مــضـيــفــاً  ان الـعــوائـد
ذكـورة( تـنشئ 50 مجـمـعاً لـلمـياه ا
الــــصـــاحلـــة لــــلـــشـــرب و50 وحـــدة
مـعاجلـة لـلمـيـاه الثـقـيلـة تـكفي لـ40
مــلــيـون عــراقي مع خــطــوط نـقــلــهـا
بـكـلـفـة اجـمـالـيـة تـقـدر بـ  25مـلـيار
دوالر فــــــضالً عـن بــــــنــــــاء خــــــمس
مـطارات كـبـيـرة بـحجم مـطـار بـغداد
الدولي وشراء 100طائـرة بوينغ او
ايرباص ليكون لدينا أسطول وطني
كــبـيــر وعـشــرات اآلالف من الــكـيــلـو
مـــتــــرات من الــــســــكك احلــــديــــديـــة
ومحـطاتـها ومـئة الف كـيلـو متر من
طــرق الــســيــارات بــعـرض 5 أمــتـار
و 100الف كــيــلــو مــتــر من الــكـيــبل
الـــضــوئـي ومــحـــطــاته لـالتــصــاالت
الـسلـكـية بـكـلفـة اجـمالـيـة تصل الى

75ملـيار دوالر جتعل مـن العراق من
افـضـل دول الـعـالـم في قـطــاع الـنـقل

واالتصاالت).
ومـضـى الـشـمــري قـائالً إنه (عــنـدمـا
عـطيات ب أيـدينا نرى نضع هذه ا
ــشـكـلـة الـتي خــلـفـتـهـا سـوء حـجم ا
توالـية للحـكومات وفـشلها االدارة ا
في مــعــاجلـة مــلـفــات الــبـلــد ومـنــهـا
اخلـدمـات وان انـكـفـاءهم عـلى بـنـاء
انــفـــســـهم وتـــعـــزيــز كـــيـــانـــاتــهم -
فــضــائـيــات ومــقــرات وحتـصــيــنـات
داخـل الـــعــــراق وخــــارجـه وحـــواش
ومــؤتـــمـــرات واتـــبـــاع وحـــســـابــات
بــنـكـيــة- وانـصــرافـهم الى مــلـذاتـهم
ورغــبـــاتـــهم وتـــلـــبـــيـــة نــزواتـــهم -
ـاجـنــة والـلـيــالي احلـمـر احلـفـالت ا
كـلفة في الـفنادق اخلمس والوالئم ا

ـواطن جنـوم ولـعب الــقـمـار- حـرم ا
من ابسط حـقوقه وجعـل منه عرضه
ـرض واجلــهل لــلــجــوع والــفــقــر وا
ـــوت والــقــتل بــيـــد الــعــصــابــات وا

واالرهاب).
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مشيـراً إلى ان (تداول هذه الـبيانات
واطن عـلـيهـا يجـعله اكـثر واطالع ا
وعيـاً وحرصاً ومـسؤولـية للـمطـالبة
والـضــغط من اجل حــقـوقـه وألبـعـاد
ـتـرديـة ـســبـبـ لـهــذا األوضـاع ا ا
ن يـــدور في فـــلك وايـــضـــاً رســالـــة 
ـكن ـفــســدين لـتــدارك مــا  أولــئك ا
ــشـــورة الــنــافــعــة تـــداركه وإبــداء ا
لــقـائــده من اجـل االنـســان الــعـراقي
ودولـته مـهمـا كـان انـتـمـاؤه الـعرقي

واالثني).


