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الرواتب  تتجه احلكومة االحتادية نحو تخفي�ض 
ما  وت�سليم  ال�سابقني  للم�سوؤولني  التقاعدية 
لتقليل  خطوة  يف  وممتلكات،  اموال  من  بذمتهم 

النفقات الت�سغيلية يف املوازنة العامة.
احلكومة  توجه  عن  �سيا�سية  م�سادر  وك�سفت 
العراقية الجراء تدقيق ب�ساأن الرواتب التقاعدية 
جمل�ض  اع�ساء  منهم  ال�سابقني  للم�سوؤولني 
احلللكللم والللرملللان والللللوزراء والللوكللاء وحتى 
�سيارات  العامني وت�سليم ما بذمتهم من  املدراء 

وممتلكات ونفقات تخ�ض احلمايات وغريها.
"ذلك  ان  نيوز«،  »اجلورنال  لل  امل�سادر  وقالت 
لهذا  املوازنة  يف  كبرية  امللوال  ر�سد  بعد  ياتي 
امللف يف ظل ما تعانيه املوازنة من عجز مايل 
الرملان  او�ست  احلكومية  اللجنة  ان  موؤكدا   ،
غري  االبللواب  لبع�ض  الت�سغيلية  النفقات  بتقليل 

ال�رضورية ومنها رواتب امل�سوؤولني التقاعدية".
ويقول املحلل ال�سيا�سي ع�سام الفيلي ، ان رئي�ض 
الوزراء عادل عبد املهدي ومنذ ت�سنمه امل�سوؤولية 
وجد ان هناك فروقات �سا�سعة يف النفقات التي 
رواتب  كانت  �سواء  ال�سابقني  امل�سوؤولني  تخ�ض 
تقاعدية او نفقات تخ�ض احلماية وغريها، مبينا 
ان عبد املهدي توعد بتخفي�ض هذه النفقات التي 

عدها بانها غري جمدية وغري عادلة باملرة.
وي�سيف الفيلي يف ت�رضيحه لل »اجلورنال نيوز«، 
ان "االجراء االخري الذي اتخذه عبد املهدي برفع 
ب�سان  املالية  الرقابة  ديوان  تقرير  عن  ال�رضية 
ال�سابقني  امل�سوؤولني  يتقا�سوها  التي  النفقات 
لكون  املكا�سفة  عملية  من  جزء  يكون  ان  يريد 
يعتر  وكذلك   ، ال�سارع  حديث  ا�سبح  املو�سوع 
طبيعة  جتللاه  الللدولللة  �سفافية  عملية  من  جللزء 

العاقة ما بني املواطن وموؤ�س�سات الدولة.
هذه  بتدقيق  �ستقوم  "احلكومة  ان  اىل  وا�سار 
النفقات وعندما ترى انها ال تتنا�سب مع طبيعة 
قرار  اتخاذ  امل�سوؤولني و�سنوات خدمتهم فيمكن 
فوري ب�سان تخفي�سها"، مبينا ان "هناك اموال 
ال زالت بذمة امل�سوؤولني عند مغادرتهم املن�سب 
باحلمايات  خا�سة  نفقات  هللنللاك  وكللذلللك   ،
وممتلكات وغري ذلك اي�سا ميكن للحكومة النظر 

بها واتخاذ قرار ب�سانها".
راأى  فقد  الللدعللمللي،  امللري  الللقللانللوين  اخلبري  امللا 
ال�سفافية  مبداأ  يطبق  ان  اراد  املهدي  "عبد  ان 
توجيهه  خال  من  العراقي  ال�سعب  وم�سارحة 
ورفع  التقاعدية  الرواتب  ب�سان  التقرير  بتدقيق 
وبالتايل  امامه  عنه، الثبات م�سداقيته  ال�رضية 
عامة  بني  الطبقية  الفوارق  الزالة  حماولة  هي 
كبرية  فوارق  ا�سبحت  والتي  وامل�سوؤول  ال�سعب 
ال ميكن جتاوزها بني طبقة عليا وطبقة ما دون 

الدنيا ال يوجد بينهما طبقة و�سطى ". 
"رفع  ان  نيوز«،  »اجلللورنللال  لللل   الدعمي  وقللال 
ال�سعب  �سي�سيب  الللرواتللب  هللذه  عللن  اللل�للرضيللة 
خطوة  وهي  بها  حماطة  كانت  طاملا  بالذهول 
باالجتاه ال�سحيح لكن امتنى ان ترى النور بعيداً 
عن الت�رضيحات الن هناك من �سيحاول ان يبقي 

عليها ال�رضية".
قد  املللهللدي،  عبد  عللادل  اللللوزراء  رئي�ض  وكللان 
ب�سان  املالية  الرقابة  لديوان  تقرير  على  اطلع 
لللروؤ�للسللاء  التقاعدية  الللرواتللب  يف  الللفللروقللات 
وجمل�ض  احلللكللم  جمل�ض  واعلل�للسللاء  اجلمهورية 
النواب والوزراء، ووجه برفع ال�رضية عنه تاأكيدا 
مابذمتهم  امل�سوؤولني  وبت�سديد  ال�سفافية  ملبداأ 
بيان  بح�سب  التقرير،  وتدقيق  مالية  مبالغ  من 

ملكتبه. 

بغداد - اجلورنال قررت حمكمة الق�ساء االداري تاأجيل النطق بق�سية اقالة حمافظ النجف 
لوؤي اليا�رضي اىل يوم االثنني املقبل ، احلادي والع�رضين من ال�سهر اجلاري.

النجف  املقدم من قبل حمافظ  بالطعن  للنظر  ام�ض  جل�سة  االدارية عقد ت  وكانت املحكمة 
لوؤي اليا�رضي ، الذي متت اقالته من قبل جمل�ض املحافظة. وبح�سب م�سادر مطلعة فان املدة 
الزمنية القانونية للنظر بالطعن ومدته �سهر مل تنته بعد”، متوقعا ان “تقوم املحكمة بتاأجيل 
جمل�ض  ان  يذكر  ال�سبب.  يبني  ان  دون  اأخر  موعد  اىل  املجل�ض  قرار  ب�سحة  اخرى  مرة  البت 
حمافظة النجف �سوت يف 19 / 12 / 2018 على اقالة املحافظ لوؤي اليا�رضي ب�سبب عدم 

القناعة باجوبته اثر ا�ستجوابه مبلفات ف�ساد.

كرى  تظاهرة  تنظيم  ومثقفون،  نا�سطون  يعتزم 
االأمريكي  بالتدخل  تنديدا  املقبل  اجلمعة  يوم 
ومطالبة  الع�سكري  تواجده  وزيللادة  العراق  يف 
احلكومة بالعمل على �سحب القوات االأجنبية من 
ح�سن  العراقي  والنا�سط  ال�سيا�سي  وقال  العراق. 
“جميع القوى الوطنية من نخب  ،اإن  العتابي يف 
ومثقفني �سيخرجون بتظاهرة يوم اجلمعة املقبل 

يف  ال�سافر  االأمللريكللي  التدخل  على  احتجاجا 
�ستندد  “التظاهرة  اأن  العتابي،  واأ�ساف  العراق". 
وتدعو  العراقي  ال�ساأن  يف  االأمريكية  بالتدخات 

احلكومة لو�سع حد جلميع التدخات االجنبية".
يتحمل  من  هو  االأمللريكللي  “اجلانب  اأن  وتابع 
والو�سع  اخلللدمللات  و�سوء  الباد  يف  الفو�سى 
الفا�سلني  اإعللادة  على  عمله  عن  ف�سا  االأمني، 
وال�سارقني اىل احلكم ودعم القوى املعار�سة يف 

اخلارج". 

مرمي  امل�ستقبل  كاتبات  م�رضوع  مديرة  اأعلنت 
عام  نهاية  اأ�س�سته  الللذي  امللل�للرضوع  اأن  �سمري، 
فتاة   200 من  اأكللر  تدريب  يف  جنح   ،2015
وقالت  واالأدبية.  ال�سحفية  الفنون  خمتلف  على 
ملكة  امللكه  برنامج  العراق يف  التي متثل   �سمري 
امل�سوؤولية االأجتماعيه وتاأهلت للمرحلة النهائية، 
ور�ض  ت�سمن  "امل�رضوع  اإن  �سحفي  ت�رضيح  يف 
وحما�رضات  م�سغرة  وتاأهيلية  تدريبية  عمل 
ب�سورة  ال�سحفية  الفنون  يف  ومكتوبة  �سوتية 
االأمر  االجتماعي،  التوا�سل  مواقع  عر  تف�سيلية 

خمتلف  على  ال�سابات  لتدريب  فر�سة  مثل  الذي 
يف  االبداعية  مواهبهن  و�سقل  ال�سحفية  الفنون 
اإننا  واأ�سافت  الر�سم.  عن  ف�سًا  الكتابة  جمال 
التوا�سل االجتماعي، وركزنا على  "وظفنا مواقع 
وت�سجيعها  قابلياتها  لتطوير  ال�سغرية  االأعمار 
�سمري  وتابعت  االبداعية.  املجاالت  لهذه  وجذبها 
بل  ميديا  ال�سو�سل  على  تقت�رض  مل  "ن�ساطاتنا  اأن 
بغداد   داخل  اقيمت  امل�رضوع  �سمن  ندوات  لدينا  
يف �سارع املتنبي ف�سًا عن ندوات تبنتها جامعة 
وندوات  الب�رضية،  للتنمية  حياتنا  ومنظمة  بغداد 
اأخرى اأقيمت يف النجف اال�رضف وذي قار وكذلك 
يف  العراق  مثلنا  اخلارج  ويف  اأربيل،  يف  ح�رضنا 

"اكت�ساف  اإىل  وا�سارت  عمان.  يف  اجلندر  موؤمتر 
الكثري من املواهب، حيث نظمنا معر�سًا يف الق�سلة 
�سمن  تدربن  الائي  الر�سامات  اإحللدى  للوحات 
امل�رضوع، ف�سا عن تقدمي جمموعة من ال�ساعرات 
ال�سابات الائي اأثبنَتّ ح�سورهن الافت وت�سجعن 
توجد  كما  النا�ض،  اأمام  ق�سائدهن  باإلقاء  وقمن 
اخلط  بفن  املوهوبات  من  اأخللرى  جمموعة  لدينا 
امل�رضوع  الأع�ساء  كتابات  اأي�سًا  وهناك  العربي، 
يف  ومكانتها  املراأة  ومعاناة  احلرية  عن  تتحدث 
اأي دعم  العراقي. وتابعت �سمري"مل نتلق  املجتمع 
جهد  عن  عبارة  الن�ساطات  وكللل  جهة،  اأيللة  من 

�سخ�سي لكننا �سنوا�سل امل�رضوع.

حترك  عللن  رفيعة  امنية  م�سادر  ك�سفت  فيما 
عراقي ل�سن عملية ع�سكرية كبرية داخل االرا�سي 
ال�سورية،فيما ت�سري معلومات وثيقة اىل اأن القوات 
عملياتها  خال  جت�ّس�سي  بعمل  قامت  االأمريكية 

�سّد داع�ض على احلدود العراقية ال�سورية.
اجلي�ض  قللوات  فللاأن  االمنية  امل�سادر  وبح�سب 
باجلي�ض  لالتحاق  ال�سفر  �ساعة  تنتظر  العراقي 
بقايا  على  للق�ساء  مرتقبة  معركة  يف  ال�سوري 

بني  امل�سرتكة  احللللدود  على  االإرهللابللي  داعلل�للض 
يف  ال�سعبي  احل�سد  م�ساركة  رجح  فيما  البلدين، 

املعركة ب�سكل فّعال.
جندي  األللف   30 من  “اأكر  ،اإن  امل�سادر  وقالت 
العراقية  احلللدود  اإىل  و�سلوا  العراقي  باجلي�ض 
ال�سورية ا�ستعدادا لدخول البادية ال�سورية والق�ساء 

على بقايا تنظيم داع�ض.
واأ�سافت اأن “قواتنا تنتظر �ساعة ال�سفر لالتحاق 
بقايا  على  الق�ساء  معركة  يف  ال�سوري  باجلي�ض 
داع�ض”، مبينا اأن “م�ساركة احل�سد مل حت�سم حتى 

االآن، لكن من املرجح جدا م�ساركته ب�سكل فّعال".
وهناك  قريبا،  �ستنطلق  “العملية  اأن  وتابعت 
تن�سيقا عايل امل�ستوى بني دم�سق وبغداد للق�ساء 
على بقايا داع�ض داخل االرا�سي ال�سورية مب�ساركة 

الطريان الرو�سي.
مللن جانبه اكللد قللائللد حمللور غللرب االأنللبللار يف 
القوات  اأن  م�سلح،  قا�سم  العراقي،  ال�سعبي  احل�سد 
عملياتها  خال  جت�ّس�سي  بعمل  قامت  االأمريكية 

�سّد داع�ض على احلدود العراقية ال�سورية.
اأن  على  �سحايف  ت�رضيح  يف  م�سلح  �سدد  و   

القوات االأمريكية “لديها نوايا مبّيتة وحاولت اأخذ 
اأمنية ت�ساعد داع�ض يف �سّن هجوم �سد  معلومات 
اأّن القوات االأمريكية  اإىل  القوات العراقية”، م�سرياً 
من  وح�سا�سة  دقيقة  معلومات  اأخللذ  على  تعمل 
العراقية  احلللدود  على  املرابطة  االأمنية  القوات 

ال�سورية.
ال�سعبي  احل�سد  يف  االأنبار  عمليات  قائد  وو�سف 
الوطنية  لل�سيادة  باالنتهاك  االأمريكي  اال�ستطاع 
ا�ستطلعت  االأمريكية  القوات  اأّن  م�سيفًا  العراقية، 
م�سافة من احلدود العراقية ال�سورية ووجهت اأ�سئلة 

التفا�سيل،  العراقي. ويف  احلدود واجلي�ض  ل�رضطة 
عدداً  تناولت  االأمريكية  االأ�سئلة  اأّن  م�سلح  ذكر 
النقاط القتالية عند احلدود وكمية الذخرية ونوع 
اأّن  اإىل  الفتًا  نقطة،  كل  يف  االأفللراد  وعدد  ال�ساح 
يف  غاية  هو  اأمريكيًا  املطلوبة  املعلومات  ك�سف 

اخلطورة ويجعل ا�ستهداف القوات املرابطة �سهًا.
العراقية  احلكومتني  مع  التن�سيق  م�سلح  واأكللد 
وال�سورية للق�ساء على داع�ض يف اجلانب ال�سوري، 
موؤكداً ا�ستعداد احل�سد ال�سعبي للدخول اإىل االأرا�سي 
التنظيم. و�سدد م�سلح على  للق�ساء على  ال�سورية 

اأن احل�سد مل ير�سد اأّي ان�سحاب اأمريكي عر احلدود 
يف  م�ستمر  اأمريكي  تعزيز  اإمنا  العراقية،  ال�سورية 
اجلانب  من  االأمريكية  الطائرات  اأن  وذكر  �سوريا، 
توجد  حيث  ال�سوري  اجلانب  يف  تهبط  العراقي 
االأمريكي  الرئي�ض  زيللارة  وحللول  لداع�ض.  مقار 
للعراق ودخوله قاعدة االأ�سد اعتر م�سلح اأن ذلك 
“يعد احتااًل للعراق وهو ما يتم ر�سده من خال 
ال�سعبي  احل�سد  “نحن  قائًا  وتابع  القواعد”،  فتح 
اأجنبية امللف االأمني  ال ن�سمح باأن مت�سك اأي قوة 

يف بادنا.

توجه حكومي لتخفيض نفقات المسؤولين وتسليم عقارات الدولة

شابة عراقية تقود مبادرة إلعداد كاتبات المستقبل 

30 الف جندي عراقي ينتظر ساعة الصفر للشروع بعملية عسكرية داخل االراضي السورية

محكمة القضاء االداري تؤجل النطق باقالة الياسري
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A L J O U R N A L  N E W S P A P E R

خال ثاث �سنوات من حكم تنظيم داع�ض االرهابي 
من  الن�ساء  عانت  الللعللراق،  �سمال  يف  املو�سل  يف 
اىل  كثريات  حتولت  اليوم،  العائلة.  لرجال  التبعية 
على  م�سممات  بب�ساطة  هن  اأو  الأوالدهللن،  معيات 
م�ساريعهن  تاأ�سي�ض  اىل  فيتجهن  التقاليد،  حتدي 

اخلا�سة ال�سغرية.
التالية  الافتة  قراءة  ميكن  املدينة،  �سوارع  اأحد  يف 
جديدة  ظاهرة  يف  واأوالدها"،  م�سطفى  اأم  "بقالة 
متاما على املو�سل التي ترت�سخ فيها عادات وتقاليد 
التنظيم  قبل  مللا  اىل  حتى  تعود  قدمية  حمافظة 

االرهابي .
اال�ست�سام  عاما(   27( م�سطفى  اأم  رف�ست  فقد 

وف�سلت مواجهة التحديات بعدما فقدت زوجها الذي 
قبالة  �سغريا  دكانا  وافتتحت  العائلة.  معيل  كان 
�سقة ا�ستاأجرتها يف حي الفاروق يف غرب املو�سل، 

مب�ساعدة خريين.
بثيابها  دكانها  داخللل  اليوم  م�سطفى  اأم  وتعمل 
ال�سوداء التي ترتديها حدادا على زوجها الذي اأعدمه 
 6( م�سطفى  طفاها  الللدوام  على  ويرافقها  داع�ض 

�سنوات( ومهيمن )4 �سنوات(.
نظرة  ب�سبب  �سعوبة  واجهت  البداية  "يف  وتقول 
اأنهم اعتادوا على ذلك مبرور  النا�ض االجتماعية، اإال 
ظرويف  تفهموا  بعدما  امل�ساعدة  يل  وقدموا  الوقت، 

االجتماعية واملادية".
عائلة من بني ع�رض

ويعتر عمل الن�ساء اللواتي ي�سكلن 57 يف املئة من 

عدد �سكان العراق، معيبا اإجماال.
من  فقط  املئة  يف   14 فاإن  املتحدة،  االأمم  وبح�سب 
يف  عمل،  عن  بن�ساط  يبحثن  اأو  يعملن  العراقيات 
مقابل 73 يف املئة من الرجال. وال ت�سكل الن�ساء اإال 

2 يف املئة من ن�سبة موظفي القطاع اخلا�ض.
العقود  مدى  على  الباد  اأدمللت  التي  النزاعات  لكن 
القتلى  من  االآالف  مئات  خلفت  املا�سية،  االأربعة 
فر�ض  ما  طللاق،  حللاالت  عن  واأ�سفرت  واجلللرحللى، 
تغيريات اجتماعية، واأ�سبحت عائلة من ع�رض تعيلها 
امراأة. وعليه، فاإن انخراط الن�ساء يف العمل اإىل جانب 

الرجال واقع جديد مل ياألفه اأهايل املو�سل �سابقا.
حت�سيل  يف  نف�سها  على  "اعتمدت  م�سطفى  اأم  لكن 
قوتها ويجب اأن تكون قدوة لغريها"، بح�سب ما يرى 
ل�رضاء  دائما  الدكان  يزور  الذي  زكي  عادل  جارها 

ال�سوكوال والع�سائر.
"حتدي" املجتمع

عاما( من جهتها   23( �سامل  دانيا  ال�سابة  وافتتحت 
الزهور  لبيع  حما  املا�سي  اآب/اأغ�سط�ض  �سهر  منذ 
يف منطقة املجموعة الثقافية يف �رضق املو�سل، يعد 

االأول من نوعه يف املدينة بعد طرد االرهابيني.
واالقت�ساد  االإدارة  كلية  خريجة  وهي  �سامل،  وتدير 
بعدما  وحللدهللا،  امللل�للرضوع  املللو�للسللل،  جامعة  مللن 
تعلمت املهنة من خال عملها يف حمل لبيع الورود 
من  وعائلتها  نزوحها  فرتة  خال  اأربيل  مدينة  يف 

املو�سل اإبان �سيطرة داع�ض .
وتقول ال�سابة "اعتر البع�ض عملي غريبا يف البداية، 
اإال ان جماله ودقته دفعا النا�ض اىل ت�سجيعي وتقدمي 

العون". 

وت�سيف "اأنا ل�ست يف حاجة مادية لهذا العمل، بقدر 
ما هو نوع من التحدي حتى تاأخذ املراأة دورها يف 
املفاهيم  من  الكثري  تغرّي  بعد  خ�سو�سا  املجتمع، 

االجتماعية عقب التحرير".
"خطوة اأوىل"

ما  يف  كانت  التي  املدينة  تعود  داع�ض،  دحر  ومنذ 
م�سى مركزا جتاريا تاريخيا يف ال�رضق االأو�سط، اىل 

االزدهار، وباتت حركة الن�ساء فيها اأكر حرية.
هذا  يف  يل  اأوىل  خطوة  املحل  "هذا  اأن  �سامل  وتوؤكد 
لتطويره  كبرية  وم�ساريع  طموحات  ولدي  املجال، 

م�ستقبا".
ن�ساء  ان  اىل  حممد  رمي  املدنية  النا�سطة  وت�سري 
اأخريات يحاولن ال�رضوع يف االأعمال، لكنهن يحتجن 
حمافظة  يف  "الن�ساء  وت�سيف  حكومي.  دعللم  اإىل 

نينوى بحاجة اإىل دعم اأكر، واإىل التوعية بحقوقهن، 
وامل�ساركة  منا�سبة،  عمل  فر�ض  على  واحل�سول 
والثقافية"  ال�سيا�سية  العامة  احلياة  يف  الفاعلة 
من  اأ�سهر  ت�سعة  بفعل  كبريا  دمارا  �سهدت  مدينة  يف 

املعارك الدامية.
التخطيط  جلنة  رئي�ض  يلفت  اللل�للسلليللاق،  هللذا  ويف 
خلف  نينوى  حمافظة  جمل�ض  يف  اال�سرتاتيجي 
خم�س�سة  مالية  منحة  "هناك  اأن  اإىل  احلللديللدي 
�سن�ستخدمها  اأمريكي،  دوالر  مبليار  تقدر  للمحافظة 

لو�سع برامج لدعم قطاع ال�سباب".
وي�سيف "�سنمنح قرو�سا لهم ترتاوح ما بني خم�سة 
اإىل ع�رضة مايني دينار )بني 3700 و7300 دوالر( 
ت�سجيعا للحرف واملهن ال�سغرية"، م�سريا اىل اأن هذه 

القرو�ض �ست�سمل ال�سبان وال�سابات.
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