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ي�صتعد العراق للدخول كطرف �صلح النهاء االزمة 
ال�صورية بعد قرار الرئي�س االمريكي دونالد ترامب 
يف  الفرات  �رشق  من  االمريكية  القوات  باخراج 
الوقت الذي  �صعر الكرد بـ"خيانة جديدة" ، و�صط 

ترحيب حذر من دول احللف الرباعي.
يدخل  قد  العراق  فان  �صيا�صية  م�صادر  وبح�صب 
عجزت  ان  بعد  ال�صورية  االزمــة  يف  �صلح  طرف 
دولية  اممية  ومنظمات  كــرى  دول  حلها  عن 
ب�صبب العالقات القوية التي تربط العراق بجريانه 

ال�صيما �صوريا وايران وتركيا.
بالعراق  ا�صتعانت  وا�صنطن  ان  امل�صادر  وقالت 
ال�صورية  االزمة  حل  اجل  من  عالقاته  ال�صتثمار 
ب�صكل نهائي، تبدا اوال من خالل م�صاحلة االكراد 
اطراف  بقية  مع  ثم  ومن  ال�صورية  احلكومة  مع 

النزاع االخرى يف �صوريا.
وك�صف النائب عن حتالف البناء حممد البلداوي، 
االأزمة  حل  اجل  من  عراقية  م�صاعي  وجود  عن 
اجلانب  اأن  اإىل  م�صريا  نهائي،  ب�صكل  ال�صورية 
مع  عالقاته  ا�صتثمار  العراق  من  طلب  االأمريكي 

�صوريا واإيران وتركيا الإنهاء االأزمة.
اإن  تــ�ــرشيــح �ــصــحــفــي،  الــبــلــداوي يف  وقــــال 
بحرج  ت�صبب  �صوريا  من  االأمريكي  “االن�صحاب 
اإىل  ا�صطرها  ما  الدويل،  العام  الراأي  اأمام  كبري 
عالقته  وا�صتثمار  التدخل  الــعــراق  من  الطلب 
اجليدة مع اإيران ودول اخلليج وتركيا حلل االأزمة 
املتكررة  االت�صاالت   ” اأن  واأ�صاف  ال�صورية”. 
الو�صاطة  لطلب  هو  بالعراقية  االأمريكية  للقيادة 
واإنهاء االزمة باي و�صيلة للخروج من امل�صتنقع 
برهم  اجلمهورية  “رئي�س  ان  مبينا  ال�صوري”، 
ادارة  على  قــادر  اجليدة  عالقته  وبحكم  �صالح 
اإقليمية  مبادرة  وقيادة  �صحيح  ب�صكل  االأزمــة 

والقيادات  اخلليجية  دول  بع�س  مع  بالتعاون 
�صوريا  وقــــوات  وتــركــيــا  ــــران  واي �ــصــوريــا  يف 

الدميقراطية”.
اجلمهورية  رئي�س  “زيارة  ان  البلداوي،  وتابع 
املبادرة  لقيادة  اأخــرى  دولة  اية  او  �صوريا  اىل 
االإطــراف  وا�صتعداد  جناح  مقومات  اىل  بحاجة 
املت�صارعة على اإنهاء اخلالفات للم�صي قدما يف 
“حتقيق امل�صاحلة  اأن  اإىل  العراق”، م�صريا  خطة 
ال�صورية يف الوقت الراهن ي�صب يف امن وا�صتقرار 

العراق �صيما عند احلدود الغربية  امل�صطربة”.
حيث  االوىل  لي�صت  هي  “املبادرة  اأن  اإىل  وا�صار 
بــاإعــادة  العراقية  احلكومة  طالبت  وان  �صبق 
وانهاء  املنطقة  يف  الطبيعي  و�صعها  اىل  �صوريا 

اخلالفات وت�صفريها”.
اىل ذلك، ا�صارت م�صادر اعالمية اىل اإن “الرئي�س 
االزمة  �صيناريو حلل  تبنى  برهم �صالح  العراقي 
ال�صورية ين�س على اأن ياأتي قياديون من “حزب 
اإىل  قنديل  جــبــال  مــن  الكرد�صتاين”  الــعــمــال 
ال�صتعادة  دم�صق  بزيارة  يقومون  ثم  ال�صليمانية 
احلرارة والعالقة القدمية مبا ي�صمل عودة اجلي�س 
ال�صورية  اإىل جميع نقاط احلدود  وحر�س احلدود 
الَعلم  ــودة  ع اإىل  اإ�صافة  ــراق،  ــع وال تركيا  مــع 
مناطق  اإىل  ال�صيادة  وعنا�رش  الر�صمي  ال�صوري 

�رشق الفرات.
عودة  احتمال  يطرح  “البع�س  اأن  واأ�ــصــافــت، 
كان  كما  تركيا”  �صد  م�صرتك  لـ”عمل  التن�صيق 
زعيم  اإخراج  قبل  املا�صيني  العقدين  يف  يح�صل 
منت�صف  يف  اأوجــالن  اهلل  عبد  العمال"  "حزب 
1998، تزامن ذلك مع ا�صتمرار التوا�صل امليداين 
حماية  "وحدات  بــني  املا�صيني  اليومني  يف 
االأمن  واأجهزة  احلكومة  وقوات  الكردية  ال�صعب" 
واحل�صكة  القام�صلي  االأمنيني" يف  "املربعني  يف 

ونقاط متا�ّس يف ريف حلب.

بغداد – اجلورنال نيوز:وجه رئي�س جمل�س الوزراء عادل عبد املهدي، اليوم االحد، بـ"و�صع خطة �صاملة ومركزة ودرا�صة قرار 
العراق  اأمن  واالت�صاالت حلماية  اجلهود  وتكثيف  وت�صخي�صه من جميع جوانبه  ال�صورية  االأرا�صي  من  االأمريكي  االإن�صحاب 
وا�صتقراره و�صيادته". وقال املكتب االعالمي لعبد املهدي يف بيان اإن "جمل�س االأمن الوطني عقد اجتماعه االأ�صبوعي برئا�صة 
رئي�س جمل�س الوزراء عادل عبداملهدي، وبحث الق�صايا املعّدة جلدول االأعمال، ويف مقدمتها قرار االإن�صحاب االأمريكي من 
االأرا�صي ال�صورية واالإجراءات االحتياطية واال�صتباقية الالزمة". وقال عبداملهدي ح�صب البيان اإن "احلكومة تقوم بواجباتها 
حلماية االأمن يف البالد واتخاذ اال�صتعدادات وا�صتباق االأحداث ملنع اي �رشر حمتمل لتداعيات القرار، وتكثيف اجلهود من قبل 
قواتنا البطلة ملنع اية حماولة اإرهابية لع�صابة داع�س"، موجها بـ"و�صع خطة �صاملة ومركزة ودرا�صة املو�صوع وت�صخي�صه 

من جميع جوانبه وتكثيف اجلهود واالت�صاالت حلماية اأمن العراق وا�صتقراره و�صيادته".

عن  الوطنية،  ائتالف  يف  مطلع  م�صدر  ك�صف 
اتفاق �صيا�صي مع حتالف املحور على ا�صتبعاد 
وتقدمي  اجلربا  في�صل  الــدفــاع  وزارة  مر�صح 
�صليم اجلبوري بدال عنه، م�صريا اىل ان االتفاق 
العربي  امل�رشوع  القيادية يف  ت�صمية  ا�صفر عن 
و�صن الدوري لوزارة الرتبية. وقال امل�صدر يف 
الوطنية  حتالف  “نواب  اإن   ، �صحفي  ت�رشيح 
الوطني  املحور  حتالف  نــواب  مع  اجتمعوا،  

الدفاع  وزارة  مر�صح  ا�صتبدال  على  واتفقوا 
الوطنية  ائتالف  يف  بالقيادي  اجلربا  في�صل 

�صليم اجلبوري.
انتهى باالتفاق  االجتماع  ان  وا�صاف امل�صدر 
اجلبوري  �صليم  ال�صنية  القوى  جميع  دعم  على 
املقبلة  اجلل�صات  يف  الدفاع  ــوزارة  ل كمر�صح 
رئي�س  ان  واو�صح   بينهما.  اخلالفات  واإنهاء 
القيادية  طرح  اخلنجر  خمي�س  العربي  م�رشوع 
بديلة عن  الدوري كمر�صحة  و�صن  امل�رشوع  يف 

�صبا الطائي بعد رف�صها يف اجلل�صة املا�صية.

بع�س  حماولة  عن  نيابي،   م�صدر  ك�صف 
واف�صال  الن�صاب  لك�رش  ال�صيا�صية  الكتل 
اكتمال  على  الت�صويت  جل�صة  انــعــقــاد 
الكابينة الوزارية يف حكومة رئي�س الوزراء 

عادل عبد املهدي.
اأن  نــيــوز«،  لـــ»اجلــورنــال  امل�صدر  وقــال 
االإ�صالح  حتالف  يف  املن�صوية  "الكتل 
الوطني  املحور  نــواب  وبع�س  واالأعــمــار 

الت�صويت  جل�صة  انعقاد  اإف�صال  �صيحاولون 
احلكومة  الوزارية  الكابينة  مر�صحي  على 
اليوم او اال�صبوع  الذي من املقرر ان تعقد 

املقبل.
واأ�صاف اأن "نواب هذه الكتل ي�صكلون 157 
اأن  اإىل  الفتا  العراقي"،  الرملان  يف  نائبا 
اجلل�صة  بانعقاد  البناء  حتالف  "حظوظ 
تنجح  ال  الكابينة  اكتمال  على  والت�صويت 
بتقدمي  اال  ال�صيا�صية،  االنق�صامات  ظل  يف 

بع�س تنازالت الكتل �صيا�صية معنية".

كركوك  ا�صتئناف  حمكمة  ان  امني  م�صدر  افاد 
حمافظ  بحق  والقب�س  التحري  مــذكــرة  الغت 
كافة  تقدمي  بعد  اجلبوري  �صعيد  راكــان  كركوك 
التي تثبت  الر�صمية  القانونية واالجراءات  االأدلة 

�صالمة موقفه وبراءته من التهم املوجهة اليه.
النزاهة  هيئة  ان  عــن  �صابق  وقــت  يف  واعــلــن 
بتهمة  اجلبوري  راكــان  باعتقال  امــرا  ا�صدرت 
الف�صاد، فيما دخلت قوة من �رشطة النزاهة مبنى 

املحافظة بهدف اعتقاله اال انه مل يكن موجودا 
 ، للمركز  بيان  يف  وجــاء   . املحافظة  مبنى  يف 
وحتٍر  قب�س  اأمر  �صدور  االإعالمي  املركز  "يوؤكد 
املادة  اىل  ا�صتناداً  احلايل  كركوك  حمافظ  بحق 
البيان،  واأو�صح  العقوبات".  قانون  من   340
بــاالجــراءات  قيامه  "عدم  ب�صبب  جــاء  ذلــك  اأن 
امل�صبوطة  املواد  من  جمموعة  حول  اال�صولية 
يف احد كمارك املحافظة باعتباره رئي�س اللجنة 
امل�صوؤولة عن ذلك يف وقتها، مما ت�صبب يف تهالك 

املواد وتلفها يف عام 2016.

د�صتورية  بعدم  حكما  العليا  االحتادية  املحكمة  اأ�صدرت 
النواب وت�صكيالته ومنها  بع�س املواد يف قانون جمل�س 
برواتب  املجل�س  واأع�صاء  ونوابه،  املجل�س  "رئي�س  منح 
تقاعدية تختلف عن الرواتب التي ي�صملها قانون التقاعد 
املوحد. وقال املتحدث الر�صمي للمحكمة اإيا�س ال�صاموك، 
جل�صتها  عقدت  العليا  االحتادية  "املحكمة  ،اإن  بيان  يف 
الق�صاة  وح�صور  املحمود  مدحت  القا�صي  برئا�صة 
االع�صاء كافة، ونظرت طعونًا على مواد يف قانون جمل�س 

اأن  واأ�صاف   .2018 ل�صنة   )13( رقم  وت�صكيالته  النواب 
املواد  دققت  حيث  اإجراءاتها  ا�صتكمال  وبعد  "املحكمة 
حكمًا  ا�صدرت  الد�صتور،  مع  د�صتوريتها  بعدم  املطعون 
د�صتورية  بعدم  ق�صت  املحكمة  اأن  وتابع  ال�صدد".  بهذا 
التقا�صي عن  النواب حق  التي منحت  ثانيًا(   /6( املادة 
جمل�س  ع�صو  اعترت  التي  رابعًا(   /11( واملــادة  الغري، 
النواب متخلفًا عن احل�صور، وان مل ي�صبح نائبا. وم�صى 
بالقول "ق�صت املحكمة اأي�صًا بعدم د�صتورية املادة )13( 
املجل�س  واأع�صاء  ونوابه،  املجل�س  رئي�س  خ�صت  التي 
برواتب تقاعدية تختلف عن الرواتب التي ي�صملها قانون 

التقاعد املوحد، واملادة )17( التي خولت املجل�س اإ�صدار 
واملادة  عليها،  الد�صتور  ن�س  ما  عدا  ت�رشيعية  قــرارات 
النظام  و�صع  يف  املجل�س  ب�صالحية  املتعلقة   )68(
واأ�صار  اخلارجية.  وزارة  �صالحية  من  كونها  االأ�صبقيات 
عددها  البالغ  بها  املطعون  القانون  مواد  "بقية  اأن  اإىل 
)25( مادة يف القانون املذكور فقد وجدتها املحكمة غري 
لوظيفته  ا�صافة  املدعي/  فردت دعوى  للد�صتور  خمالفة 
ب�صاأنها"  وقدم رئي�س الرملان العراقي حممد احللبو�صي، 
يف 2018-12-6 تنازال اأمام املحكمة االحتادية فيما 

يتعلق ب�صاأن رواتب النواب التقاعدية.

اإن  للرملان،  جل�صة  خــالل  كلمة  يف  احللبو�صي  ــال  وق
اخلا�صة  الفقرة  عن  املحكمة  اأمام  تنازال  قدم  "املجل�س 
واأ�صاف،  النواب".  قانون جمل�س  التقاعدية يف  باحلقوق 
اإحالته  عند  اآخر  موظف  اأي  مثل  يعتر  االآن،  "النائب  اأن 
وبذلك،  الــعــام.  التقاعد  لقانون  ويخ�صع  التقاعد  اإىل 
الطعن  دعــوى  ــد،  االأح العليا،  االحتــاديــة  املحكمة  ردت 
بد�صتورية جل�صة انتخاب احللبو�صي، رئي�صًا ملجل�س النواب 
د�صتورية  موؤكدة  الزوبعي،  طــالل  النائب  من  املقدمة 
دفاع،  النواب،  جمل�س  رئا�صة  ونفت  و�صحتها.  اجلل�صة 
املحكمة  امام  النواب  تقاعد  احللبو�صي عن  رئي�صه حممد 

انه   ، بيان،  يف  االعالمية،  الدائرة  وذكــرت  االحتــاديــة.  
"ماتزال بع�س الوكاالت تعتمد حتريف الوقائع واحلقائق 
جمل�س  �صد  الت�صهريية  احلملة  �صمن  عملها  يف  ا�صا�صا 
النواب"، الفتة انها روجت خرا عن "قيام رئي�س جمل�س 
اخلا�س  التقاعد  عن  بالدفاع  احللبو�صي  حممد  النواب، 
املحكمة  جل�صة  اليوم  ح�صوره  خالل  املجل�س،  باع�صاء 
النواب.  جمل�س  قانون  على  املقدم  الطعن  ب�صاأن  العليا 
يف  االعالمية  الدائرة  توؤكد  ذاته  الوقت  يف  انه  وا�صارت 
على  املعتمدة  اخلر  تناول  طريقة  "باأن  النواب  جمل�س 
االثارة ال تتمتع باملهنية وامل�صداقية وهي حم�س افرتاء 

ان رئي�س املجل�س ويف �صابقة هي  امام حقيقة،  الي�صمد 
االوىل من نوعها الي رئي�س جمل�س النواب قد ح�رش جل�صة 
التي  النواب  للدفاع عن ن�صو�س قانون جمل�س  املحكمة 
ت�صتند اىل الد�صتور وتكفل ا�صتقالل ال�صلطة الت�رشيعية عن 
�صلطات الدولة االخرى مبوجب املادة )٤٧( من الد�صتور، 
وحتفظ للمجل�س خ�صو�صيته للنهو�س باعبائه الت�رشيعية 
"تتم  ان  الالزم  انه من  والتمثيلية". واو�صحت  والرقابية 
الدولة  مبوظفي  ا�صوة  للنواب  التقاعدية  احلقوق  كفالة 
ووفقا لقانون التقاعد العام املوحد رقم )٩( ل�صنة ٢٠١٤ 

او اي قانون يحل حمله.

واشنطن تستعين بالعراق النهاء الصراع في سوريا

جلسة استكمال الكابينة الوزارية 
مهددة بالفشل

استئناف كركوك تبطل امر القبض 
والتحري ضد المحافظ

القضاء يرفض امتيازات جديدة لمجلس النواب
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الديوانية..نساء يتحدن العادات والتقاليد ويشاركن الرجال بكسب الرزق
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A L J O U R N A L  N E W S P A P E R

كان مر�س زوجي يرهقني وفقر احلال يجعلني عاجزة 
متاما عن توفري الطعام الب�صيط اأو �رشاء الدواء لزوجي"، 
عملها  بداية  ق�صة  عاما(    40( رامــي  اأم  تــروي  هكذا 
فيما يعرف بـ"االإجارة، متحدية بذلك االعراف ال�صائدة 
مبمار�صة  للمراأة  الت�صمح  التي  الع�صائرية  والتقاليد 

االعمال احلرة لك�صب الرزق.".
تقول اأم رامي "مل تكن معي�صتنا مي�صورة لكنها متو�صطة 
قبل اأن يتعر�س زوجي لوعكة �صحية اأ�صبح على اإثرها 
خم�صة  عن  م�صوؤولة  نف�صي  فوجدت  العمل،  عن  عاطال 
اأطفال وزوج عاجز، مما يتطلب مني اإيجاد و�صيلة عمل  

ل�رشاء الغذاء والدواء وامل�صاريف االأخرى.

واأقنعتني  جارتي  زارتني  االأيــام  من  يوم  "يف  وتتابع 
دخول  يرف�س  كان  زوجــي  اأن  اإال  اخلياطة،  مبمار�صة 
بالن�صاء  االخــتــالط  يرف�س  كما  بيتنا  اإىل  الــنــا�ــس 
عجزه،  ب�صبب  ال�صعب  النف�صي  و�صعه  ب�صبب  االأخريات 
باأن  واأخرتني  جارتي  بي  ات�صلت  ق�صرية  فرتة  وبعد 
عن  نيابة  ت�صلي  اأن  ت�صتطيع  امراأة  عن  تبحث  قريبتها 

والدتها املتوفاة.
العمل جديدا ومفاجئا يل،  "كان مقرتح  رامي  اأم  تقول 
ففكرت به طويال قبل ح�صم اأمري باملوافقة، الأن ال�صالة 
يف  وافقت  اأنها  وت�صيف  اهلل"،  اأمــام  وم�صوؤولية  اأمانة 
ذلة  كرامة  بال  العي�س  الأن  الفكرة  على  املطاف  نهاية 
ومهانة، باالإ�صافة اإىل اأنها �صتعمل داخل بيتها وترعى 
زوجها واأطفالها. وحت�صل اأم رامي على اأربعمئة دوالر 

وهي  كامل،  لعام  �صالة  من  املوتى  بذمة  ما  اأداء  عن 
لتعتني  �صباحا  وتنه�س  املهمة  هذه  الأداء  الليل  ت�صهر 
الوائلي -وهي مديرة  بزوجها واأطفالها. وتعمل عزيزة 
بالديوانية- يف  الدينية  املراكز  مدر�صة وحما�رشة يف 
الو�صاطة لتن�صيق االأمور بني طريف العمل بهدف م�صاعدة 
االجتماعية  ا�صتطاعت من خالل عالقاتها  الن�صاء، وقد 

اأن توفر عمل "االإجارة" للكثري من الن�صاء.
تقول عزيزة اإن االإجارة ال تقت�رش على الن�صاء املعوزات 
يف�صلن  جيد  مايل  مب�صتوى  يتمتعن  ن�صاء  فهناك  فقط، 
العمل ب�رشية تامة للتخل�س من اأزماتهن املالية. بح�صب 

تقرير للجزيرة.
اأ�صا�س  على  قائم  عزيزة-  -بح�صب  العمل  هذا  اأن  كما 
الثقة بني الطرفني، اإذ يتم اختيار العامالت بدقة عالية 

وترتاوح  والعمر،  واللغوي  الديني  االلتزام  ناحية  من 
اأعمارهن بني 45-30 عاما.

بــاالإجــارة  ت�صتغل  امـــراأة   األفي  من  يقرب  ما  وهناك 
واالأق�صية  املدينة  مركز  يف  موزعات  الديوانية،  يف 

والنواحي، والعدد يف ازدياد م�صتمر.
الكاظمي  زينب  الدينية  املراكز  اأحد  يف  الطالبة  تقول 
)39 عاما( "عندما توجهت لعمل االإجارة كنت متاأكدة 
من قدرتي على ذلك، الأين ملمة بالت�رشيع وفقه ال�صالة 
و�رشوطها. كان دافعي للعمل ماديا الأين مررت بظرف 
انقطعت  امل�صوؤولية  ونفاد  زواله  ومبجرد  �صعب،  مايل 
عن االإجارة  كونها مرهقة وم�صوؤولية كبرية، فقد اأديت 
طلب �صالة �صنتني و�صهر �صيام  ملتوفى اأمتمتها خالل 
الطالبات  من  الكثري  فاإن  زينب  وبح�صب  �صنوات.  اأربع 

اتخذن  بالديوانية،  الدينية  املراكز  يف  واملحا�رشات 
لهن  عائالتهن  �صماح  عدم  ب�صبب  رزق  م�صدر  االإجــارة 
مب�صاعفة  الن�صاء  بع�س  وتقوم  املنزل.  خارج  بالعمل 
لغريها،  واأخرى  لنف�صها  مرة  فري�صة،  كل  يف  �صالتهن 
تفعله  ما  هذا  اآخــر.  بعمل  التزمت  عملها  اأمتــت  وكلما 
كليتي  من  تخرجتا  اللتان  و�صقيقتاها  مو�صى  حــوراء 
رغم  عمل  فر�صة  اأي  على  حت�صال  ومل  والعلوم  الرتبية 
بحثهن يف القطاعني العام واخلا�س، فقد كانت االأخوات 
تكاليف  لتاأمني  ــارة  االإج يف  جميعهن  يعملن  الثالثة 
العي�س بعد اأن تويف والدهن وانقطعت بهن �صبل العي�س.

�رشية تامة وقد متار�س بع�س الن�صاء هذا العمل ب�رشية 
تامة. تقول �صمرية ح�صن )45 عاما( "عملت يف االإجارة 
منذ ثالث �صنوات وما زلت دون اإبالغ زوجي بذلك،  فاأنا 

وبناتي  نف�صي  على  املال  واأنفق  موظفة  نف�صي  اأعتر 
واأ�صتثمره يف اأمور تخ�صني، االإجارة عمل �رشيف داخل 

البيت وكفيل بتوفري ما اأحتاجه من اأموال.
وقد �صاعت مهنة االإجارة بني الن�صاء ب�صكل كبري خالل 
ال�صنوات االأخرية يف حمافظة الديوانية التي تعتر ثاين 
 ،45% الفقر  ن�صبة  بلغت  اإذ  العراق،  حمافظات  اأفقر 
وزارة  يف  املــركــزي  للجهاز  اإح�صائية  ــر  اآخ بح�صب 

التخطيط العراقية.
اأن  اإىل  ال�صهر  هذا  ن�رشت  اإح�صائية  يف  اجلهاز  واأ�صار 
مبينا   ،14.5% بلغ  للن�صاء  االقت�صادي  الن�صاط  معدل 
اأن ن�صبة البطالة لديهن بلغت 22.2 %. وكان �صندوق 
معدل  اأن   2018 مايو/اأيار  يف  اأعلن  قد  الدويل  النقد 

بطالة ال�صباب يف العراق بلغ اأكرث من 40 %.
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