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{ دمــــــــشق - (أ ف ب) - وقــــــــعت
دمشق وطهران مـساء  امساالثن
في دمــشق عــلى اتـفــاق لــلـتــعـاون
االقــتــصـــادي "طــويل األمــد" شــمل
عـــدة قـــطـــاعـــات ابـــرزهـــا الـــنـــفط
والـطــاقـة الــكـهــربـائــيـة والــزراعـة

صرفي. والقطاع ا
ووصـف رئــيس الــوزراء الــسـوري
عماد خميس االتفاق عقب التوقيع
على إنها "مرحلة تاريخية حقيقية
لــتــعـــاون مــشــتـــرك نــوعي جــديــد
مــتـــطــور عــمــا كـــان ســابــقــا هــو
اتــفــاقــيــة الــتــعــاون االقــتــصــادي

الطويل األمد".
واعـتــبـر خـمــيس االتـفــاق "رسـالـة
الى الــعـالـم عن حـقــيـقــة الـتــعـاون
الــــســــوري وااليـــرانـي في اجملـــال

االقتصادي"
ــشــاريع الــتي وأكــد خــمــيس أن ا
يـتـضـمـنـهـا االتفـاق "داللـة عـلى ان
سوريـا جادة وبـشكل كبـير لـتقد
التسهـيالت الكثيرة والـكثيرة جدا
لالصـدقـاء في الـشـركـات االيـرانـية
عــلى الــصــعــيــد اخلــاص والــعــام
لالســتــثــمــار فـي ســوريــا والعـادة
االعــمــار بـشــكل حــقـيــقي وفــعـلي"
مـشيـرا الى "تـسـهـيالت تـشـريـعـية
واجــــراءات اداريـــــة وايــــضـــــا في

العملية التنفيذية".
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وذكــرت وكــالـة األنــبــاء الـرســمــيـة
(ســـانـــا) ان الـــبـــلـــدين وقـــعـــا 11
اتـفـاقـيــة ومـذكـرة تـفـاهم "لـتـعـزيـز
الـتـعــاون بـ الـبــلـدين في اجملـال
االقــتـصـادي والــعـلــمي والـثــقـافي
والـــبــنى الـــتــحـــتــيـــة واخلــدمــات

واالستثمار واالسكان".
ومـن بـــ االتـــفـــاقـــيـــات تـــدشـــ
"مرفأين هام في شمال طرطوس
وفـي جــــزء مـن مــــرفــــا الـالذقــــيــــة
ووضع حــــجـــر االســــاس حملـــطـــة
توليد الطـاقة كهربائيـة باستطاعة
 540مـــيــغــا (...) والـــعــشــرات من
ــشــاريـع في مــجــال الــنــفط وفي ا
مـجـال االسـتـثـمـار الـزراعي وبـنـاء
ـســتـودعـات الـنـفــطـيـة" بـحـسب ا

خميس.
واكــــد نـــائـب الـــرئــــيس االيــــراني
إسـحـاق جـهـانـغـيـري الـذي وصل
دمـــشق بـــعـــد ظـــهـــر االثــنـــ من
جــهـته اســتـعــداد بالده لـلــوقـوف
ــرحــلــة "الى جـــانب ســوريــا فـي ا
تـمـثـلة في اعـادة اعـمار الـقـادمـة ا
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اقــتــصـــاد ســوريــا كـــمــا كــنــا الى
جـانــبـهـا فـي مـرحـلــة احلـرب ضـد

االرهاب".
وســيـــحــظى حـــضــور الـــشــركــات
االيـرانـيـة من الـقـطـاع اخلاص في
سـوريــا وتـعـاونــهـا مع الــشـركـات
الـسـوريـة من الـقـطـاع اخلاص في
مـجــاالت الــصــنــاعـة والــتــجــاريـة
وبـــاقـي اجملـــاالت ذات االهـــتـــمــام
" ـشـتـرك "بـدعـم من احلـكـومـتـ ا

سؤول االيراني. بحسب ا
كــمـــا  االتـــفــاق عـــلى تـــاســيس
ـشـتـركـة بـ الـغــرفـة الـتـجـاريــة ا
البلـدين وفتح معـرض دائم للسلع
االيـرانـيـة. وعـبـر جـهـانـغـيـري عن
امـــــلـه بـــــأن "تــــــصل الــــــعالقـــــات
االقتـصـاديـة بـ البـلـدين بـسـرعة
الى مـستوى الـعالقات الـسيـاسية

." التي تربط اجلانب
وعلى غرار موسـكو قدّمت طهران
مــنـذ بـدء الــنـزاع دعــمـاً سـيــاسـيـاً
واقـتــصـاديـاً وعــسـكـريــاً لـدمـشق.
وبـادرت في الـعام  2011إلى فتح
خط ائـتـمـاني بــلـغت قـيـمـته حـتى
الــيـوم  5,5مــلــيــار دوالر قــبل أن
تــرسل مــســتــشــارين عــســكــريــ
ومـقـاتـلـ لـدعم اجلـيـش الـسوري

في معاركه.

ومـنحـت شركـات حكـومـية سـورية
الـــشــركـــات االيــرانـــيــة حـــصــريــة
الـتـقد عـلـى مـناقـصـات وفـق ما
ذكــرت نــشــرة "ســيــريــا ريــبــورت"

اإللكترونية.
ووقع الــبــلـــدان في آب/اغــســطس
 2018اتـفــاقـيـة تــعـاون عـســكـريـة
تــنص عــلى تـقــد طــهــران الـدعم
إلعـــادة بـــنـــاء اجلـــيش الـــســـوري
والـصنـاعـات الدفـاعـية وذلك خالل
زيــــارة أجــــراهـــــا وزيــــر الــــدفــــاع
اإليراني أمير حاتمي إلى سوريا.
الـى ذلـك نـــــشـــــرت صــــــحـــــيـــــفـــــة
ـز الـبــريـطـانـيـة الـفـايـنـنــشـال تـا
تـقـريرا كـتـبته كـلـوي كورنش من
دمشق عن تناقص عدد الرجال في
سـوريا بـسـبب احلـرب في ظروف
دفـعت بـالـنـسـاء إلى الـعـمل خـارج
الــبــيت بــشــكل لم يــألــفه اجملــتـمع

السوري التقليدي.
وقالت إن (احلمـلة العسـكرية التي
تـــشــنـــهـــا احلـــكــومـــة الـــســـوريــة
وعــمــلــيـات الــتــجــنــيــد اإلجــبـاري
ـــوغـــرافـــيـــة في أحـــدثت أزمـــة د
الــبالد. فــقــد قــتل نــحــو  500ألف
ــئـة شــخص في احلــرب  80في ا
ـــركـــز مـــنـــهـم رجـــال بــــحـــسـب ا

السوري للدراسات).

وجـود الــعـدد الــكـافي مـن الـرجـال
الباحث عن العمل.

رأة وتـقـول الكـاتـبة إن (حـصـول ا
عــلى عــمل مــدفـوع األجــر مــرهـون
كـان الذي تـوجد فـيه. وتخـتلف بـا
ردود فـعل النـاس وتعـاملـهم معـها
من مـنطـقـة إلى أخرى. ولـكن حتى
في العاصمة دمشق تواجه النساء

ضايقة). التمييز وا
وتـذكر كـلـوي أن (مسـؤوال في أحد
ـعــامل الـتي زارتــهـا فــضل عـدم ا
اإلفـصــاح عن اســمه قــال لــهـا إنه

يكره العمل مع النساء).
ــضــايــقـات لـم تـمــنع ولــكن هــذه ا
سارة البالـغة من العمر  32عاما
ـتخـصـصة في اإلعالم اآللي من وا
إقناع والدها بدعـمها ماليا إلنشاء
شـركـتـها اخلـاصـة فـي تـمـوز وقد
أطـلــقت تــطـبــيـقــا يـســاعـد ســكـان
دمــشق في إيــجـــاد الــصــيــدلــيــات

فتوحة ليال. ا
وعــلى الــرغم من الــضــغــوط الــتي
تــدفع الــنــسـاء إلى الــتــوجه نــحـو
هن الـتي توصف بأنـها نسـائية ا
مثل اخلـياطة والـتطريـز وتصفيف
الــشــعــر فـــإن ســارة تــقــول إنــهــا
الحـظت اســتـغـراب الــنـاس ولـيس

التمييز ضدها.

ـــركـــز إلى أن (مـــتـــوسط وأشـــار ا
ـتــوقع لـلـذكـور في الـبالد الـعـمـر ا
انــخــفض من  70عــامــا في 2010
إلى  48عـامـا في عـام  ?2015وأن
أشـد انـخـفـاض يـأتي بـ الـرجـال
الــذين تــتــراوح أعــمـارهـم بـ 15

و 24عاما).
الي مـن الرجال الجئ وهاجر ا
إلـى دول اجلـــــــوار وإلـى أوروبـــــــا
خـوفـا من الـتجـنـيد أو من الـعـقاب
إذا هم عادوا. وكـان لهذه الـظاهرة
تبعات اقـتصادية واجـتماعية أدت
إلى تــــغــــيــــر ســــلـــوك الــــعــــائالت

وعاداتها.
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نـظمة وتـشيـر الكاتـبة إلى تـقريـر 
تحدة يفيد بأن (النساء في األ ا
ســـوريــا أصــبــحـن مــصــدر الــرزق
األسـاسـي لـلــعــائالت وهن أيــضـا
مـسؤوالت عن رعـاية أفـراد األسرة

وتوفير حاجياتهم).
وقـد غــيـر انــخـفـاض عــدد الـرجـال
صـــورة ســـوق الـــعــــمل فـــأصـــبح
ـزيد من الـنساء الالئي يسـتقبل ا
كانت نسبـتهن ال تزيد عن اخلُمس
قــــبل احلـــرب. ولــــكن الــــشـــركـــات
ـعـامـل اضـطـرت في الــسـنـوات وا
األخيـرة إلى توظـيف النسـاء لعدم
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الـقـوان -  في كل زمـان و مكـان و في كل دول الـعالم -  جـاءت لتـنـظيم حـياة الـشعـوب في كل جـانب  و ليـأخذ كل ذي
حق حـقه  دون أي إجـتهـاد في تـفسـيـرهـا و وفق القـاعـدة القـانـونـية في أن  ( ال إجـتـهاد فـي النص  )    ولـكن يـبدو  أن
القوانـ  في بلدنا  أما  أن تخضع لتفسيـرات و إجتهادات  الدوائر التنفيذيـة ذات العالقة  أو أن هناك تعليمات أو أوامر
مـا  بتـنفـيذ هـذا  و إغفـال ذاك من نصـوص قانـونيـة  واضحـة و صريـحة  مـلزمـة التـنفـيذ. في أواخـر تشـرين أول من عام
2013 صـدر الـتـعديل األول رقم 14 علـى قانـون التـقـاعد الـعـسكـري  الرقم 3 لـسـنة 2010 واضـيفت الـفـقرة ثـانـيا الى

ادة 69 منه و التي تتعلق بجرحى احلرب من منتسبي اجليش السابق و كما يلي :  ا
ادة -69-  ا

ـصابـ في اخلـدمة ومن جـرائهـا ولـيس له اليـد في حـدوثهـا  ومن ذوي العـجز ثـانيـا : تسـري احـكام هـذا القـانـون على ا
الـكـلـي واجلـزئي واحملـالـ الى الـتـقـاعــد وفق االمـر الـتـشـريـعي رقم 30 لـسـنـة 2005 الـصـادر مـن مـجـلس الـوزراء في
ـتوفى مـنهم واعـتماد الـتقـارير الـطبـية الـصادرة بـحقهـم من آمرية الـلجـان الطـبيـة السـابقـة لغرض  2005/9/24 وذوي ا
صـادقة علـيه من رئاسة اجلـمهورية و تطبـيق هذا البـند .  تشريـع قانون التـعديل أعاله من قبل مـجلس النـواب و تمت ا
نشر في جـريدة الوقائع العراقية الرسمية على أن ينفذ من تـأريخ نشره و  فيه مساواة منتسبي اجليش السابق بحقوق
ـعوق  و شديدي العوق من اجليش أقرانهم فـي اجليش احلالي  و كان ذلك تشريعا ً مـنصفا ً خاصة جلرحى احلرب ا
وحد رقم 9 لـسنة 2014 السـابق  و لكن فوجيء اجلمـيع و قبل أن يجف احلـبر الذي كتب فـيه بصدور قـانون التقـاعد ا
الذي نسف كـل ما ورد  في القانون األول و حرم شريحة كبيرة من أبناء العراق من حقوق وردت في كل قوان التقاعد 
أولئك الذين بـذلوا  دماءهم رخيصة خلدمة جنديتـهم دون أي إعتبارات سياسية و بعيداً عن الـنظرة القاصرة التي يتبناها
سـؤول - مع األسف - نـحو رجـال لم يقتـرفوا ذنـبا ً  سـوى أداء واجبـهم كجـنود ليس إال و البعض مـن السيـاسيـ و ا
كـما في كل جـيوش الـعـالم   و هنـا أتسـاءل هل إختـلفت قـناعـات أعضـاء مـجلس الـنواب في حـينه بـحقـوق هؤالء و خالل

طلق ...  أسابيع قليلة من منحهم حقوق مشروعة إلى حرمانهم منها و با
ادة 21 منه على مايلي :  وحد رقم 9 لسنة 2014 و نص في الفقرة عاشرا ً - أ - من ا صدر القانون ا

ادة 21 ا
 عاشرا ً - أ - 

ن له خدمـة تقـاعديـة ال تقل عن ( 15) خمس نـحلـة  ـنتـسبي اجلـيش السـابق و الكـيانـات ا  حتـتسب الـرواتب التـقاعـدية 
عشرة سنـة وفقا ً للتشريعات  النافذة بتأريخ حلها .. و هذا يعني أن القانون النافذ بتأريخ حل اجليش السابق ( قسرا ً)
هو قانون اخلدمة و التقاعد العسكري الرقم 1 لسنة  1975 و الذي يجب هنا تنفيذ  كل ما يتعلق باحلقوق التي وردت
ـتـراكـمـة و راتب الـرتـبـة األعـلى و  بـاب ( تـكـر اجلـرحـى و الـشـهـداء) و باب فـيه  مـكـافـأة نـهـايـة اخلـدمـة و اإلجـازات ا

(التضحية في سبيل الوطن ) و غير ذلك  
وحد و غمط حقوقنا مع سبق اإلصرار و رضينا بكل هذا رغم كل شيء لقد أنصفنا التعديل االول و لكن ظلمنا القانون ا
ا يترك ا بقـصد مسبـق بعدم تنـفيذهـا  اطلـة و ر ادة 21منه برغم ضـررها بتـفسيـرات ووعود و   ولـكن أن ال تنفذ ا
ذل بتنفيذ عشرات اآلالف من الـرجال معلق ال يعرفون القانون الذي يرجعون إليه جلأوا  بعد ذلك إلى التظلم والتوسل ا

قانون قد  تشريعه و إصداره رسميا ً  فهذا ما يجب التوقف عنده ..
اذا ???  و هنا أتساءل  

إن باب ( تكـر اجلرحى و الشـهداء ) هو األسـاس في منحـنا  إمتيـازاتنا و حـقوقنـا التقـاعدية نـحن جرحى احلرب و قد
عانينـا ما عانيناه من جراء إصاباتنا اخملتلفة و اإلعاقة  التي أحالت حياتنا جحيما ً ال يطاق  و لو أن ما جاء في القانون
رقم 1 لـسـنة 1975 هـو أقل نـفـعا ً من األمـتـيـازات و الـرواتب الـتقـاعـديـة جلـرحى اجليـش احلالي  ومع هـذا  فـإن هـيـئة
التقـاعد لم تبادر إلى تنفيذه و ال نعرف سببا ً لذلك  هل هو في تفسير  بعيد عن القصد الذي جاءت به نصوصه  أم أن
اذا  ? هـناك تـعلـيمـات ٍ ما  صـدرت من جهـة ما  بـأيقـاف العـمل به دون الـكشف عـنهـا  نعـود لنـتسـاءل هنـا أيضـا ً  
كن أن يـكون الراتب التقاعدي للمشلول من جراء اخلدمة مـساويا ً لقرينه في نفس الرتبة من األصحاء عافاهم الله فهل 
شـلول الـذي أقرته قـوان هـيئـة رعايـة ذوي اإلعاقـة أقل من نصف ـتفـرغ خلدمـة ا ـع ا ـكن أن يـكون راتب ا ..  و هل 
بـرر أبدا ً  و هل نحن من راتب قرينه لـلجـيش احلالي ? فأين هـو اإلختالف في العـون و الرعايـة ? ما هـذا التمـييز غـير ا

أحد جيوش أفريقيا ?
إننا أبناء العراق الشرفاء أيها السادة ... 

راقـبة عـمل احلكـومة في تـنفـيذ الـقوانـ التي  وقـر  بالـقيـام بواجـباتـهم الدسـتوريـة   أناشـد أعضـاء مجـلس النـواب ا
زاج هذه الدائرة أو تلك ...  و أود هنا أن أشير وجبة إلصـدارها ال أن يترك ذلك  تشريـعها وصدرت بناء على األسباب ا
إلى أمر في غايـة األهمية و اخلطورة و هـو األنتقائيـة بتنفيذ مـواد  محددة في القوانـ دون غيرها  كمـا حصل في تنفيذ
واد راتب الرتبـة األعلى أو في مكافأة نهـاية اخلدمة و حتديد مـبلغها  إلى احلد األدنى دون الـرجوع إلى أصل القانون وا
التي وردت فيه   تـنفيـذ هذه الفقـرات مع إغفال الـفقرات األخرى و خـاصة باب تـكر اجلرحى والشـهداء   وأخيرا ً

أتساءل هنا .. 
ـاذا التـمـيـيز و الـتـفـريق بـ جـيش حالي هل  تـشريـع و إصدار هـذه الـقـوانـ لغـرض الـتـسـويق اإلعالمي فـقط   بل  
رفوضة  بل هل هناك أكثر من قانون لتقاعد العسكري في جيوش العالم ? وسابق ? و من أين جاءت هذه التسميات ا
ـسؤولـ في دولتـنا .. هل أن دماء شـهداء األمس تـختلف عن دمـاء شهـداء اليوم  و هل أن  وأسأل ضمـائر الـساسة و ا
جريح األمس يخـتلف عن جريح اليـوم ?  و بأي منظـار يتم تقيـيم األمور  و الكل يأتـمر  بأوامر الـقيادة السـياسية  في كل

???? مرحلة  أو نظام حكم عبر التأريخ    ألم يكن هذا  ظلما ً في األعتبارات الدينية و األخالقية و اإلنسانية  
ال بد من وضع أسس الـعدالة و اإلنصـاف في كل تشريع و كل سـلوك و ال أن تكـون الرؤى حتمل نوعـا ً من تميـيز و حقد

ال نعرف لهما مبررا ً  ..
أخيرا ً نذكركم أيها السادة بأن من أحتدث بإسمهم فد بلغوا من العمر عتيا ً و لم يبق فيه بقية ....

و أذكركم أيضا ً .... 
(  إذا دعتك قدرتك على ظلم الناس فتذكر قدرة الله عليك  )
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تعـلن رئاسة جامعة كركـوك الجراء مزايدة علنـية لتأجير (كـافتريا) في كلية
ـصـادف ٢٠١٩/٢/٣ الـسـاعـة الثـانـيـة عـشر الزراعـة/ حـويـجـة يـوم االحد ا
ظـهـرا في رئاسـة اجلامـعـة وفق قانـون بيع وايـجـار اموال الـدولة رقم (٢١)
زايـدة مراجعـة شعـبة الـعقود لسـنة ٢٠١٣ فـعلى الـراغب بـاالشتـراك في ا
بلغ احلكومية في رئاسة اجلامعة السـتالم نسخة من الشروط لقاء وصل 
قـدره (٢٥٠٠٠) خـمسـة وعـشـرون الف ديـنار غـيـر قـابل للـرد يـتم دفـعـها في

زايدة اجور النشر واالعالن. الكلية ويتحمل من ترسو عليه ا
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تـعـلن رئـاسة جـامـعـة كركـوك الجـراء مـزايدة عـلـنـية لـتـأجـير كـافـتـريا كـلـية
صادف ٢٠١٩/٢/٥ السـاعة الثـانية عـشر ظهرا في الهنـدسة يوم الـثالثاء ا
رئاسة اجلامعة وفق قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم (٢١) لسنة ٢٠١٣
زايدة مراجعـة شعبة العـقود احلكومية في فعـلى الراغب باالشـتراك في ا
ــبــلغ قـدره رئــاســة اجلـامــعــة الســتالم نـســخــة من الــشــروط لـقــاء وصل 
(٢٥٠٠٠) خـمـسـة وعشـرون الف ديـنـار غـير قـابل لـلـرد يـتم دفعـهـا في كـلـية

زايدة اجور النشر واالعالن. الهندسة ويتحمل من ترسو عليه ا

—U−¹ô«Ë lO³ « WM'
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