
 
معدالت  �أن  �إىل  �سابق،  وقت  يف  ن�رشت  تقارير  �أ�سارت   
تنظيم  من  ��ستعادتها  متت  �لتي  �ملناطق  يف  �لفقر 
%45، بينما قدرت  �لـ  �الإرهابي م�ؤخر� جتاوزت  د�ع�ش 
من  باأكرث  �مل�ستعادة  و�لقرى  �ملدن  �إعمار  �إعادة  كلفة 
يف  �لع�س�  عن  عربية  �سحيفة  ونقلت  دوالر.  بلي�ن   30
�لبجاري،  ن�رة  �لنائبة،  �لفقر  من  للحد  �ل�طنية  �للجنة 
ق�لها �إن �لتقارير �لتي تتحدث عن �رتفاع معدالت �لفقر 
�أن  �أو�سحت  حيث  �سحيحة،  �مل�ستعادة  �ملحافظات  يف 
�إح�ساء�ت �أعدتها وز�رة �لتخطيط بالتعاون مع �ملنظمات 
حمافظات  يف  �لفقر  معدالت  �رتفاع  �أظهرت  �لدولية، 
 20 من  وكرك�ك  و�الأنبار  ونين�ى  ودياىل  �لدين  �سالح 
�ملا�سيني.  �لعامني  خالل  �ملئة  يف   45 �إىل  �ملئة  يف 
�إىل  �لنازحني  ت�سمل  ال  �الإح�ساء�ت  هذه  �أن  و�أ�سافت 
مبينة  �لبالد،  خارج  �إىل  �ملهاجرين  وكذلك  �أخرى  مدن 
و�الأعمال  �الإرهاب  �سحايا  �أي�سا  �سملت  �الإح�ساء�ت  �أن 
�حلربية، �لذين بلغ عددهم 18802 �سخ�سا بينما و�سل 
عدد  جتاوز  كما  �سخ�ش   36245 �إىل  �الإ�سابات  عدد 
�لن�ساء �ملختطفات 4000. وبالن�سبة �إىل �خل�سائر �ملادية 
وتكلفة �إعادة �الإعمار، �أكدت �لنائبة ، ن�رة �لبجاري، �إىل 
ت�سببت  حيث  دوالر،  بلي�ن   30 نح�  بلغت  �خل�سائر  �أن 
�الأمية  و�زدياد  �لبطالة  منها  �إ�سافية  مب�ساكل  �حلرب 
قيمة   ' �أن  �إىل  الفتة  �الجتماعية،  و�مل�ساكل  و�الأمر��ش 
و�إعادة  �ملناطق  هذه  �سكان  الإغاثة  �لدولية  �مل�ساعد�ت 
��ستقر�رهم كبرية، �إال �أنها تبقى �أقل بكثري مما حتتاج �إليه 

�مل�ساكل من معاجلات'.
 وقالت �لبجاري، �إن �للجنة �ل�طنية للحد من �لفقر �أعدت 
ومب��زنة   2022 وحتى   2018 من  لالأع��م  خطة  عن 
�ست�ستخدمها  دوالر،  بلي�ن  بـ100  �الأولية  مبالغها  تقّدر 
�حلك�مة بالتن�سيق مع �ملنظمات و�مل�ؤ�س�سات و�ل�كاالت 
�إىل  تنق�سم  �الإعمار  �إعادة  'خطة  �أن  وبينت  �لدولية، 
�لبنك  وثيقة  وفق  �ملنهجية  هيعر�ش  حماور،  خم�سة 
�لدويل، وخطط عر�ش �ل�سياق �لعام للمحافظات و�لروؤية 
�ملقرتحة  و�لتدخالت  �لفرتة  جلهة  �لت�جيهية  و�ملبادئ 
�إىل  �النتقال  ملرحلة  متهيد�ً  و�لتنمية،  �الإعمار  الإعادة 
�ملرحلة  تن�ش  فيما  �لر�بعة.  �ملرحلة  يف  �لتنفيذ  عملية 
�الأخرية على �آليات �لتم�يل يف �س�ء �لظرف �القت�سادي 

و�ملايل �ل�سعب �لذي ي��جهه �لعر�ق'.
�أنه  �سابق،  وقت  يف  �أجريت  ر�سمية  �إح�ساء�ت  و�أظهرت   
كان  �لتي  �ملناطق  وبع�ش  �ملدن  من  د�ع�ش  طرد  رغم 
�نعد�م  ب�سبب  �لنزوح  حركة  ��ستمرت  فقد  عليها،  ي�سيطر 
�لنازحني،  جمتمع  من  �ملئة  يف   6 لنح�  �لغذ�ئي  �الأمن 
وفقد�ن فر�ش �لعمل و�رتفاع �أ�سعار �ل�سلع و�خلدمات يف 
�ملدن �ملحررة مقارنة ببقية مدن �لعر�ق، ب�سبب �الأو�ساع 

�الأمنية �لتي ال تز�ل غري م�ستقرة.  وكان م�سدر يف وز�رة 
لتم�يل  برناجمًا  �أعدت  �ل�ز�رة  �أن   ، �أكد  قد  �لتخطيط 
�ملنح  يخ�ش  منه  جزء  �الإعمار'،  '�إعادة  ��سرت�تيجية 
ثنائية  �تفاقيات  مب�جب  �خلارجية،  �لدولية  و�لقرو�ش 
وكاالت  عرب  للتم�يل  �إ�سافة  �لنافذة،  للت�رشيعات  وفقًا 

و�الخت�سا�ش،  �لقطاع  ووفق  �ملختلفة  �ملتحدة  �الأمم 
�ملحلي  �خلا�ش  �لقطاع  عرب  �لتم�يل  �إمكان  عن  ف�سال 

و�ملنظمات غري �حلك�مية.
 كما �أن هناك م�رشوعا لتم�يل �ال�ستقر�ر �مل��سع مل�ساعدة 
للدخل  مدرة  م�ساريع  بتنفيذ  بد�أ  م��طنًا،   350 من  �أكرث 

بقيمة 300 ملي�ن دوالر، حيث �سيتم خالله �إعادة �إحياء 
بع�ش �مل�ساريع �خلدمية و�لبنى �لتحتية وحفز �القت�ساد 
�ملحلي للمدن، وقد ر�سد �لربنامج ذ�ته مبلغ 100 ملي�ن 
�إ�سافة عن  �ملقبلة،  �الأ�سهر  �سُي�رشف يف  �إ�سافية  دوالر 

�حلاجة �إىل مبلغ 300 ملي�ن دوالر للعام �ملقبل.

 
قر�ر هيئة �لنز�هة ب�ساأن �جر�ء�ت منع �ل�سفر ت��فق 
لي�ش �سالحياتها فقط و�منا تعترب تنفيذ� ل��جباتها 
ل�سنة   )٣٠( رقم  �لنز�هة  هيئة  قان�ن  يف  �ل��ردة 
�لقان�ن  هذ�  من  �لثالثة  �ملادة  وخا�سة   ٢٠١١
مهام  �ول  ومكافحته  �لف�ساد  منع  �عتربت  �لتي 
عق�بة  لي�ش  �ل�سفر  منع  و�ن  �سيما  ال  �لنز�هة  هيئة 
�لق�ساء  �خت�سا�ش  من  ذلك  �ن  �لق�ل  ميكن  لكي 
فقط خا�سة و�ن �لنظام �لقان�ين خ�ل هذه �ل�سلطة 
بقر�ر  �ل�سفر  منع  يح�رش  مل  �ي  مثال  بغد�د  المانة 
من �ملحكمة ي�ؤكد هذه �ل�سالحية للهيئة باالإ�سافة 
�لثالثة  �لفقرة �الخرية من �ملادة  �ىل ماورد �سابقا 
�لتي خ�لت �لهيئة �سلطة �لقيام باأي عمل ي�ساهم يف 

مكافحة �لف�ساد �و �ل�قاية منه
و�أن قان�ن �ملحافظات )٢١( ل�سنة  ٢٠٠٨ �ملعدل 
يتطرق  ومل  فقط  باملحافظ  �ل�سالحيات  �ناط 
معاونه  �و  �ملحافظ  نائب  �سالحيات  �ىل  �لقان�ن 
�ية �سالحية ما مل  �ن ميار�سا  لهما  لي�ش  وبالتايل 

�سند  ي�جد  ال  �ي  �ل�سالحية  هذه  �ملحافظ  يخ�له 
�لب�رشة  حمافظ  معاون  �و  نائب  لقيام  قان�ين 
�نتخابه  يتم  مل  ما  �ملحافظ  �سالحيات  مبمار�سة 
من  بدال  �خر  �سخ�ش  �نتخاب  �و  حمافظ  مبن�سب 
�ملحافظ �ل�سابق ويقت�رش عمله على ممار�سة ما مت 
تخ�يله من �ملحافظ و�الم�ر �ل�رشورية �لتي مت�ش 
�العمال  دون  تاأخريها  عدم  �ىل  �ل�سديدة  �حلاجة 

�الخرى �لتي تخرج عن هذ� �ملفه�م
مبا �ن  من�سب حمافظ �لب�رشة ��سبح �ساغر� فعلى 
حمافظ  النتخاب  مايلزم  �تخاذ  �ملحافظة  جمل�ش 
لالحكام  طبقا  �ل�سابق  �ملحافظ  من  بدال  جديد 
�ملحافظات  قان�ن  من  �ل�سابعة  �ملادة  يف  �ل��ردة 
�لدورة  فرتة  �نتهاء  �ملت�سمن  ر�أينا  من  �لرغم  على 
�النتخاب  �ن  ذلك  �ملحافظات  ملجال�ش  �النتخابية 
�ملحافظات  قان�ن  و�ن  فقط  �سن��ت  الربع  كان 
بانتهاء  �ملحافظة  �لع�س�ية يف جمل�ش  �نتهاء  قرر 
�لدورة �النتخابية طبقا للمادة �ل�ساد�سة من قان�ن 
�ملحافظات �ن تقدمي �ال�ستقالة  ال يعني �ن من�سب 
�ل�زير  قدم  فاإذ�  �مل�ستقيل  �سالحيات  ميار�ش  �خر 

�سالحيات  ممار�سة  �ل�ز�رة  ل�كيل  لي�ش  ��ستقالته 
�ل�زير لذلك يكلف وزير �خر مبهام �ل�زير �مل�ستقيل 
�القل  على  �لب�رشة  حمافظة  جمل�ش  على  وكان 
حتديد  �ملحافظة  وملجل�ش  �لنائب  على  �لت�س�يت 
�حل�رش  �سبيل  على  حمددة  مبهام  �لنائب  �سالحية 

متار�ش حلني �نتخاب �ملحافظ �جلديد.
رئي�ش  �ىل  �ال�ستقالة  تقدمي  يتم  �ن  نف�سل  كنا 
�ل�زر�ء طاملا �نه رئي�ش �لهيئة �لعليا للتن�سيق بني 
يف  بالنظر  تخت�ش  �لهيئة  هذه  و�ن  �ملحافظات 
للمادة  طبقا  �ملحلية  و�د�رتها  �ملحافظات  �س�ؤون 
رئي�ش  �ن  وطاملا  �ملحافظات  قان�ن  من   )٤٥(
�ل�زر�ء ه� �مل�س�ؤول �لتنفيذي �ملبا�رش عن �ل�سيا�سة 
�لعامة للدولة طبقا الحكام �ملادة )٧٨( من �لد�ست�ر
عند حمافظ  �ستقف  �الجر�ء�ت  هذه  �ن  وختاما هل 
روؤ�ساء  وبع�ش  و�النبار  �لدين  و�سالح  �لب�رشة 
حمافظات  �ىل  �ستمتد  �م  �ملحافظات  جمال�ش 
�خرين  �سيطال  و�لتحقيق  �المر  �ن  ونعتقد  �خرى؟ 
من �حلك�مات �ملحلية و�جل��ب نعم �سيمتد �لتحقيق 

و�الجر�ء�ت �ىل �خرين.

�ل�سباب يف م�رش  "�حمد ر�مي" �ساعر  ول� �سلمنا و�فرت�سنا �ن 
يكاد  بل  �لعر�ق  يف  �ل�سباب  �ساعر  "ه�  علي  حممد  "�ملال  فان 
يك�ن ملك �لغزل بني �سعر�ء رعيله، ومل يقت�رش �سعره على �سعر 
و�ل�سعر  �لرثاء  �سعر  يف  ط�يل  باع  له  كان  بل  و�لغزل،  �لن�سيب 
�حل�سيني وكان ر�دود�ً متميز�ً �عتلى منرب عز�ء حملة �ملهدية يف 

عا�س�ر�ء �سن��ت عديدة.
ولد �ملال يف �حللة، حملة �ملهدية عام 1934 من ��رشة كادحة 
و�لك�سبة  �لعمال  نا�سها من  �أكرث  �لتي كان  ��س�ة بع��ئل حملته 

و�حلرفيني و�سغار �مل�ظفني.
ن�ساأ يف كنف �أب و�أعمام حمبني لل�سعر م�لعني به تد�واًل وحفظًا 
وتف�سري�ً، ومل يكن يف �أفر�د ��رشته �ساعر غريه فكان و�لده م�جهًا 
مد�ركه  ويغني  مفرد�ته  ويهذب  م�ساره  ي�سحح  يكتب،  فيما  له 
كان  بل  �ل�سعر  ينظم  ال  �نه  رغم  و�اليحاء  باخليال  ويغذيها 
ناقد�ً ثاقب �لب�رش ما �ساعد �ساعرنا على �ختيار �للفظ و�ملعنى 

و�مل�سم�ن و�لت�ليف بينها.
  �متهن �ملال حممد علي �لق�سابة وه� يافع حتى هجرها مبكر�ً 

بعد �ن �سغله �ل�سعر عنها.
�حل�سني �سربة  )عبد  �ل�سعر�ء  �مثال  من  �ملجيدين  ب�سعر  �سغف   
ومال منفي و�ل�سيخ ح�سن �لعذ�ري( لذلك جاء �سعره مزيجًا ر�ئعًا 
من ق�ة ورّقة وخيال ه�ؤالء �لكبار، ي�ساف �ىل ذلك روؤى �ساعرنا 
�ل�سعرية  �تخذ منها طريقته وم�سريته  �لتي  و�حا�سي�سه �ملرهفة 

وخط له �مل�سار �خلا�ش به.
 ت�سكل �سخ�سية �ملال حم�ر جل�سائه وندمائه، �سمري�ً ف�ق �لعادة 
رقيقة  ن�سيمات  �ل�سعر  يتنف�ش  ومت���سعًا،  �لنكتة  ح�سن  ظريفًا 
يبثها �نغامًا �سجية حينما ياأ�رش �ح�سا�سه �لطرب و�لن�س�ة، يهتز 
جذاًل لبيت قاله عمر �خليام �و معنى عميق بعيد ت�سمنته �غنية 
الأم كلث�م �و حلن �أدته ��سمهان �و ترنيمة حممد�وية ت�سللت من 

حنجرة م�سع�د عمارتلي.

إحصائية: ارتفاع معدالت الفقر في المحافظات العراقية المحررة 
الجورنال ـ وكاالت 

بغداد ـ طارق حرب

بني  للف�صل  معادلته  ي�صع  ليغو" وهو  "�صانت  بخلد  يدر  مل 
عدد اال�صوات االنتخابية وعدد املقاعد املخ�ص�صة عام 1910 
بعد  الرجل  لقد �صار  بامتياز.  انتخابية  لعنة  اىل  يتحول  ان 
اكرث من 100عام مثار حديث االو�صاط ال�صعبية وال�صيا�صية 
ا�صبح  ان  بعد  ال�صيا�صية  الكتل  نظر  يف  بطل  اىل  وحتول 
طوق جناة لالحزاب املت�صلطة وانقذها من اخلروج من اللعبة 
ال�صيا�صية ولو اتيحت لهم الفر�صة لذهبوا عند قربه �صاكرين 
البل قد يفكر البع�ض باقامة مواكب لهذا املنقذ العظيم , ذاك 
ان معادلته التي مل يت�صور ان تطبق يف العراق بعد اطبقت 
الدول  عند  اليوم  �صارت   1985 عام  مرة  اول  ال�صويد  يف 
مقد�صه  فهي  عندنا  اما  العاملي  الرتاث  من  جزء  املتح�صرة 
اليها  ون�صيف  ال�صيا�صني  الفاظ  هذه  ح�صارية  د�صتورية 
ا�صتثنائي  البلد  و�صع  ان  �صحيح  حوا�صمية".!   "فرهودية 
ب�صكل  متغرياته  تاأخذ  ت�صريعات  اىل  نحتاج  اننا  �صحيح 
اقل  العامل  جتارب  يف  معادالت  عن  البحث  ولكن  ا�صتثنائي 
دعوتهم  يف  علينا  كذبوا  الذين  ان  يعني  �صيئه  عنها  مايقال 
لال�صالح مازالوا يعتقدون ان هذا ال�صعب مغفل احمق ميكن 
ليغو هم هذا فال يعنينا ب�صيء حتى ولو  �صانت  ,اما  خداعه 
بخدمة  ليغو  �صانت  موكب  �صعار  حتت  با�صمه  موكبا  �صموا 
قرب  ين�صبوه  ان  لهم  مكان  واف�صل  ال�صيا�صية  الكتل  زوار 

الربملان  لرئي�ض  �صورة  مع  الربملان 

 اأ�صبح لدينا االآن حمافظان اثنان فاّران من وجه العدالة, هما 
اأي�صًا حمافظ واحد  لدينا  الب�صرة.  االنبار وحمافظ  حمافظ 
حمكوم بال�صجن عن اأكرث من ق�صية هو حمافظ �صالح الدين, 
وحمافظ واحد ُحِكم عليه بال�صجن وبعد يومني اأو ثالثة عاد 
املحكمة  الأن  لي�ض  بابل(,  )حمافظ  مكّرمًا  معّززًا  من�صبه  اإىل 
العام  العفو  بقانون  ل�صموله  واإمنا  براءته  الحقًا  اكت�صفت 
االإرهابيني  عن  للعفو  خ�صي�صًا  النواب  جمل�ض  �صّممه  الذي 
مبقت�صى  )ال�صيعة(,  الفا�صدين  عن  العفو  مقابل  )ال�صّنة( 
بينهم  ما  يف  جتمع  ال  االأربعة  املحافظون  املحا�ص�صة!  نظام 
اأّتهموا  التي  الف�صاد االإداري واملايل  ق�صية واحدة فقط, هي 
�صاروا  اأنهم  هو  يجمعهم  اآخر  �صيء  فثمة  بها,  اأدينوا  اأو 
كفاءة  عن  وال  خربة  عن  ال  الكبرية  التنفيذية  منا�صبهم  يف 
"كتل  باأنها  تو�صف  ما  اىل  ينتمون  الأنهم  بل  نزاهة,  عن  وال 
كبرية," وهي الكتل التي �صّكلت االأغلبية ال�صاحقة يف جمال�ض 
انتخابي  نظام  بف�صل  النواب,  جمل�ض  يف  كما  املحافظات, 
الكبار من  للكبار, ومفو�صية انتخابات فا�صدة �صّكلها  متحّيز 
املال  من  الكبار  عليها  ل  يتح�صّ طائلة  واأموال  عنهم,  ممثلني 
واملحافظون  العليا.  الدولة  منا�صب  يف  مواقعه  بحكم  العام 
االأربعة جميعًا موزعون بني كتلتي التحالف الوطني واحتاد 
الذين  واأولئك  االأربعة  املحافظني  ق�صية  الكبريتني.    القوى 
تالحقهم هيئة النزاهة االآن, لي�صت يف الواقع �صوى القمة من 
جبل الف�صاد الذي مل يزل ت�صعة اأع�صاره غري ظاهر للعيان, لكّن 

احلوا�ّض اخلم�ض ُتدركها كل االإدراك.

مبدعون
من العراق

قانوني: مجلس محافظة البصرة مكلف بانتخاب محافظ جديد وفقًا للمادة 
)7( من قانون المحافظات  الـ

المال محمد علي القصاب

حجي سانت ليغو

د.رعد الكعبي

أقالم حرة

أمسك محافظًا .. 
من الكتل الكبيرة!

بقلم : عدنان حسين

أقالم حرة

�ل�الدة  �ق�سام  يف  �الإد�ري  �لف�ساد  من  م��طن�ن  �سكى 
يجب  زوجته  تلد  من  �أن  قائلني  �حلك�مية  �مل�سايف  يف 
 " الإكر�مية  �ل�الدة  تكاليف  ي��زي  مبلغًا  �ن يح�رش معه 
حالوة" �مل�ظفني و�ملمر�سات و�إال لن يعتني �حد بزوجته 
ق�سم  يف  نافذ�ً  قان�نًا  �لر�ساوى  �أ�سبحت  وكاأمنا  وطفله 
وج�د  رغم  �حلالة  هذه  �إ�ستمر�ر  من  م�ستغربني   ، �ل�الدة 
�لكامري�ت يف كافة �رجاء �لق�سم فاإين هي وزيرة �ل�سحة 
�لعبئ  وتزيد  �مل��طنني  كاهل  تثقل  ممار�سات  هكذ�  من 

عليهم و�إين هي رقابة �ل�ز�رة على م�ظفيها ؟ 
كانت كلمة )مرت�ش( حني تقرتن ب�سخ�ش ما فهي كافية 
بل  �ملجتمع،  يف  �الأخالقي  �لت��سيف  �سلم  �أ�سفل  لت�سعه 
خملة  جرمية  تعد  كانت  �الختال�ش  �و  �لر�س�ة  تهمة  �أن 

بال�رشف �سمن مقا�سات �ملجتمع و�أخالقياته.
�أهمية  واليدرك  جاهاًل  يعد  �ملرت�سي  غري  ��سبح  �لي�م   
�لفر�سة �لتي �أتيحت له، فاأ�سبحت �لر�س�ة �سهلة و�لف�ساد 

�الإد�ري و�ملايل يجد من يربره.
 من ُح�سن �حلظ �أننا نعي�ش يف �لعر�ق، حيث ترفع �حلك�مة 
هي  �سلف"  عما  �هلل  و"عفا  كرمي"..  "�مل�سامح  �سعار 

�لقاعدة.. و)م�ّسي( هي �لقان�ن.
م�ظف�ن رفع�� �سعار �مل�سلحة �ل�سخ�سية و�لتي �أ�سبحت 

�أهم �ألف مرة من �مل�سلحة �لعامة.
 ه�ؤالء ينت�رشون يف كثري من �الأماكن و�مل��قع، ويديرون 
ويزد�دون  يرت�جع�ن  ال  و�أنفعك(،  )نفعني  مبنطق  �الأم�ر 

ق�ة و�إ�رش�ر�ً.
ويفر�س�ن  ويتغلغل�ن  ينت�رشون  �ستجدهم  ح�لك،  �نظر 
�سط�تهم وق��نينهم، ويخلق�ن عاملًا جديد�ً، يعتمد نظرية 
�سارو�  �مل�ظفني  بع�ش  �س�رها.  �أ�س��أ  يف  )�ل�سطارة(، 
�أكثـر ج�سعًا و��ستغالاًل للنف�ذ و�ملح�س�بية، و�سارو� �أكثـر 
��ستعد�د�ً للخد�ع و�لر�س�ة و�رشقة �ملال �لعام، وتلك هي 

�أمر��ش �لنخبة �ل�سيا�سية �لتي �نتقلت لالآخرين.

مواطنون: من يدخل قسم الوالدة فليحمل 
معه مليون دينار لـ"حالوة" الموظفين 

المواطن و المسؤول
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