
 
انه املفو�ضية   ، الأثنني  ، طارق حرب،  القانوين  قال اخلبري 
 ١٢/٥/٢٠١٨ يوم  اقرتحت  لالنتخابات  امل�ضتقلة  العليا 
مرتوكا  القرتاح  هذا  كان  واذا  النتخابات  لجراء  موعدا 
لقانوين  طبقا  الوزراء  وجمل�س  الوزراء  رئي�س  ملوافقة 
املحافظات  وجمال�س  النواب  مبجل�س  اخلا�س  النتخابات 
لالنتخابات  امل�ضتقلة  العليا  املفو�ضية  قانون  واحكام 
�ضتكون  القرتاح  هذا  على  املوافقة  وان  ل�ضنة ٢٠٠٧   )١١(
ايجابية اذا علمنا ان حتديد هذا التاريخ لجراء النتخابات 
اوجب  الذي  الد�ضتور  من   )٥٦( املادة  احكام  يوافق 
الدورة  انتهاء  تاريخ  من  يوما   ٤٥ قبل  النتخابات  اجراء 
النواب  ملجل�س  النتخابية  الدورة  مدة  وان  النتخابية 
اربع �ضنوات تقوميية تبداأ باأول جل�ضة له . واأ�ضاف، ان هذا 
املجل�س مت انتخابه �ضنة ٢٠١٤ فان عمره ينتهي بعد اربع 
�ضنة  النتخابية  الدورة  تنتهي  اي  ال�ضنة  هذه  من  �ضنوات 
٢٠١٨ ومبا ان اول جل�ضة ملجل�س كانت يوم ١/٧/٢٠١٤ 
�ضنة  التاريخ  هذا  نف�س  يف  تنتهي  النتخابية  الدورة  فان 
اجراء  اوجب  الد�ضتور  ان  ومبا  اي١/٧/٢٠١٨   ٢٠١٨
النتخابات قبل ٤٥ يوما من التاريخ اي قبل ٤٥ يوما من 
 ١٤/٥/٢٠١٨ يوم  �ضيكون  اليوم  وهذا   ١/٧/٢٠١٨ يوم 
النتخابات  مفو�ضية  حتديد  فان  لذا  التاريخ  هذا  قبل  او 
هذا  ان  علمنا  اذا  للد�ضتور  موافق   ١٢/٥/٢٠١٨ يوم 
املبارك  رم�ضان  �ضهر  حللول  ال�ضابقة  اليام  من  هو  اليوم 
من  اليوم  هذا  اختيار  ان  اىل  وا�ضار   . �ضعبان  ل�ضهر  ونهاية 
الف�ضيل  ال�ضهر  قبل املفو�ضية جاء لتدارك موعد حلول هذا 
احل�ضور  عدم  لتدارك  �ضعبان  نهاية  يف  يوم  حتديد  لن 
تبداأ  الربملانية  العطلة  كانت  واذا  ورم�ضان  ال�ضيام  ب�ضبب 
ل�ضهرين  وت�ضتمر  العا�رش  ال�ضهر  نهاية  اي  ال�ضهر  هذا  نهاية 
لحكام  طبقا  ع�رش  الثاين  وال�ضهر  ع�رش  احلادي  لل�ضهر  اي 
املادة )٥٧( من الد�ضتور واذا كان جمل�س النواب وحلد الن 
يناق�س مو�ضوع اختيار مفو�ضية جديدة اي الت�ضويت على 
املر�ضحني ملن�ضب ع�ضو جمل�س مفو�ضية النتخابات وانه 
اجلدد  الع�ضاء  حول  واحلوار  اجلدال  هذا  ي�ضتمر  ان  ميكن 
ا�ضهر  ت�ضعة  ملدة  احلالية  للمفو�ضية  التمديد  نقرتح  فاننا 
وهي املدة الكافية لجراء النتخابات ما مل يتول املجل�س 
التفاق على املفو�ضني اجلدد يف جل�ضة يوم الثنني ٢٣/١٠ 
فاذا مت الت�ضويت على اجلدد فان املو�ضوع يعترب منتهيا اما 
اذا مل يح�ضل ذلك فال بد من التمديد للمدة املذكورة لهمية 
برملانية ملجل�س  انتخابات  انها  القادمة حيث  النتخابات 
النواب وانتخابات حملية ملجال�س املحافظات وان املجل�س 
احلايل له اخلربة والكفاءة وال�ضتقاللية ب�ضكل لي�س قليال اذا 
علمنا ان هنالك من يبغي تاأجيل النتخابات وان هنالك من 
يرغب بعر�س مر�ضحيه على الرغم من قلة ال�ضوات احلا�ضل 
يكون  ولكي  احللول  اف�ضل  وهذا  احلايل  الربملان  عليها يف 

للربملان اجلديد احلرية يف اختيار املفو�ضية .

 
عن  حما�رشة  لنا  كانت  بغدادي  تراث  �ضل�ضلة  يف 
يتم  ان  قبل  زوجات  ثالثة  من  عبدالله  المري  زواج 
قتله مع العائلة املالكة �ضبيحة يوم ١٤/٧/١٩٥٨ 
عند الطاحة بالنظام امللكي واعالن اجلمهورية فقد 
تزوج من ملك في�ضي �ضنة ١٩٣٦ومن فائزة طرابل�ضي 
�ضنة ١٩٤٨ ومن هيام احلبيب ابنة �ضيخ ربيعة �ضنة 
علي  للملك  الوحيد  البن  الله  عبد  والمري   ١٩٥٥
والذي  ح�ضني  امللك  والده  بعد  للحجاز  ملك  اخر 
لأخيه  بغداد  اىل  وجاء   ١٩٢٦ �ضنة  احلجاز  غادر 
ال�ضغر امللك في�ضل الول فامللك ح�ضني ذريته على 
زيد  العراق والمري  الردن وفي�ضل ملك  وعبداهلل ملك 
والمري  زوجته  وفاة  بعد  تزوجها  التي  الرتكية  ابن 
عبد الله ابن عم امللك غازي ابن امللك في�ضل الول 
و�ضقيق زوجته امللكة عالية وخال امللك في�ضل الثاين 
الذي قتل معه يف نف�س اليوم مبا ي�ضمى مبجزرة ق�رش 
الرغم  على  ذرية  المري  ينجب  ومل  امللكي  الرحاب 
من زيجاته الثالث وكان المري مغرما بتناول اللنب 
العراقي امل�ضمى روبة وكان مييل اىل اراء نوري با�ضا 
ال�ضعيد ويحرتمه ومل يتزوج اية �رشيفة من ال�رشاف 
مل  لنه  رمبا  الفرتة  تلك  يف  مثله  ال�رشاف  كعادة 

التي  اجلمال  درجة  على  لي�س  او  تنا�ضبه  من  يجد 
ال�ضمراء  املراأة  يف�ضل  كان  وان  الزوجة  يف  يتطلبها 
وقد ر�ضحوا له المرية مقبولة اخت امللك طالل عمة 
الق�ضمة  حت�ضل  مل  ولكن  الردن  ملك  ح�ضني  امللك 
احد  ابنة  ن�رشين  زواجه من  �ضار يف م�رشوع  وكذلك 
ويف  امل�رشوع  هذا  يتم  مل  لكن  الكرد  ال�رشطة  مدراء 
�ضنة ١٩٣٦ وعندما كان المري يف ال�ضكندرية م�رش 
كلية  يف  معه  يدر�س  كان  الذي  ا�ضدقائه  احد  توىل 
اخلطبة  وح�ضلت  في�ضي  ملك  على  تعريفه  فكتوريا 
اجراءات  اكمال  بعد  بغداد  اىل  اختها  مع  وجاءت 
الحتفال  مت  حيث  وانها  ابوها  وتبعها  الزواج  عقد 
غازي  امللك  مقتل  حتى  امللكي  الزهور  ق�رش  يف 
انتقلوا  حيث   ١٩٣٩ �ضنة  عالية  امللكة  �ضقيقته  زوج 
اىل ق�رش الرحاب امللكي و�ضجرت الزوجة من رتابة 
احلياة يف بغداد وارتدائها العباءة البغدادية وانعدام 
م�رش  يف  موجود  هو  عما  بغداد  يف  اللهو  جمالت 
ح�ضلت  لهذا  ال�ضينما  اىل  زوجته  الزوج  كا�ضطحاب 
امل�ضاكل بينهما وح�ضل الطالق �ضنة ١٩٤٠ ويف �ضنة 
١٩٤٨ تعرف المري يف ارقى فنادق ال�ضكندرية على 
زوجته الثانية فائزة طرابل�ضي وكانت عراب التعارف 
الزواج يف  ال�ضهرية ام كلثوم ومت اجراء عقد  املطربة 
اىل  الطائرة  وركبوا  القاهرة  يف  العراقية  ال�ضفارة 

الزواج  ي�ضتمر  بغداد ومل  بغداد حيث متت احلفلة يف 
الطالق كونها كانت تريده معها  طويال حيث ح�ضل 
كان  كونه  الدولة  بامور  م�ضغول  هو  بينما  دائما 
ميار�س عمله ملكا على العراق منذ مقتل امللك غازي 

�ضنة ١٩٣٩
حممد  هيام  هي  منها  تزوج  التي  الثالثة  والزوجة 
احلبيب امري ربيعة اذ �ضاهدها المري مرة واحدة يف 
ق�رش الرحاب حيث كانت حرم ال�ضيخ ربيعة �ضديقة 
للعائلة املالكة الن�ضاء منها وكانت ن�ضاء هذه العائلة 
�ضنة  ويف  ربيعة  �ضيخ  ق�رش  حيث  الكوت  اىل  تذهب 
عبد  المري  اخت  زوج  ح�ضني  ال�رشيف  ذهب   ١٩٥٥
الله بديعة ورئي�س الديوان امللكي خلطبة ابنة ال�ضيخ 
من  الرغم  على  الزواج  على  املوافقة  وح�ضلت  هيام 
ال�ضيخ  ابن عمها  ابنته من  زواج  اىل  ال�ضيخ مييل  ان 
الق�ضمة والن�ضيب لعبا دورهما يف الزواج  قي�س لكن 
 ١٩٥٨ متوز   ١٤ حتى  الزوجية  احلياة  وا�ضتمرت 
وح�ضول جمزرة ق�رش الرحاب التي قتل فيها المري 
ب�ضاقها  ا�ضيبت  لكنها  تقتل  مل  هيام  المرية  ولكن 
القتل باعجوبة  ال�ضواقي وجنت من  احد  و�ضقطت يف 
التي  الوحيدة  الع�ضرية  ربيعة  قبيلة  كانت  وهكذا 
�ضاهرت العائلة املالكة وكان �ضيخ الكويت قد ح�رش 

فنانة عراقية در�ضـــــت ال�ضـــينما فـي العراق بكلية الفنون ثم اىل بغداد لي�ضهد خطبة المرية ربيعة .
عمقت درا�ضتها لل�ضينما فـــي جامعــة الريمــوك بالردن بعد 
مغادرة العائلة عام 1999 مثلت يف الردن اثناء الدرا�ضة كما 
قامت بتدري�س التمثيل للطلبة بعد اكت�ضابها اخلربة واملعرفة 
من خالل دورات فنية ـ �ضاركت يف ال�ضويد باكرث من 15 عمال 
م�رشحيا منها الف ليلة وليلة ود�ضكو اخلنازير وال�س يف بالد 

العجائب واعمال للتلفزيون ال�ضويدي القناة الوىل
العراقية  املذيعة  وابنة  اجلزائري  �ضليم  املخرج  ابنة  وهي 
فريال ح�ضني، و�ضلت العاملية قبل العربية واملحلية العراقية، 
التي  التلفزيونية وامل�رشحية  الفنية  فبحكم جمموعة العمال 
قدمتها يف ال�ضويد على مدى العوام الثمانية ال�ضابقة ح�ضلت 
على لقب "املمثلة التي حققت امل�ضتحيل" من النقاد من خالل 
ال�ضلية،  لغتها  غري  بلغة  ال�ضعبة  املركبة  لالدوار  اجادتها 
يف  �ضهرزاد  "وهي  العجائب  بالد  يف  "الي�س  يف  الي�س  فهي 
 " "د�ضكو اخلنازير" ودورثي يف  "الف ليلة وليلة" وبريت يف 
ال�ضاجر اوز" وهي يا�ضمني يف اكري م�ضل�ضل لالطفال تنتجهة 

الفناة الأوىل ال�ضويدية.
لداء  اختريت  ال�ضلية  بلغتها  للعمل  احلنني  داأهمها  عندما 
فدخلت  خاتون  �ضارة  العراقي  امل�ضل�ضل  يف  �ضارة  �ضخ�ضية 
واختريت  املميز  باأدائها  مبا�رشة  العراقي  اجلمهور  قلوب 
امل�ضل�ضل  عر�س  وعندما   2006 لعام  عراقية  ممثلة  كاأف�ضل 

على قناة MBC الف�ضائية حققت جناح عربيا مميزا.
من اأعمالها للتلفزيون :

، ال�ضويد اإخراج ليزا فراأي   ، 1. الأ�ضفل 
،اإخراج با�ضم قهار ، قناة ال�رشقية، م�رش 2. الباب ال�رشقي 

 ، ال�رشقية  قناة   ، ح�ضني  ح�ضن  اإخراج   ، حب  حالة  اعالن   .3
 ، ال�ضومرية  قناة   ، مو�ضى  ثائر  اإخراج  وطن،  ذكرى   4 �ضوريا 
ال�رشقية،  اإبراهيم،قناة  عدنان  اإخراج   ، ج  مواطن   .5 �ضوريا 
�ضوريا 6 . �ضارة خاتون ، اإخراج �ضالح كرم ، قناة ال�رشقية و 
ال MBC 7. ثمنطع�س، اإخراج عدنان اإبراهيم ، قناة ال�رشقية، 
�ضوريا 8. الو�ضادة ، اإخراج بركياتا �ضالندرج، ال�ضويد 9. البناية 
ال�ضيفية ، اإخراج يوهان�س اأندر�ضون ، القناة ال�ضويدية الأوىل ، 
ال�ضويد 10. اأحدب نوتردام، اإخراج في�ضل الزعبي، الأردن 11. 
كرمي وهنادي، اإخراج �ضهيل اإليا�س، تلفزيون اجلزائر ، املغرب .

قانوني: مددوا للمفوضية الحالية لمدة تسعة أشهر كي تتولى إجراء االنتخابات
بغداد ـ خاص 

بغداد ـ طارق حرب 

�شهادة  على  حا�شال  يكون  �أن  على  للعمل  موظف  مطلوب 
�أو بريطانية يف  �أمريكية  �أدنى” من جامعة  “كحد  �لدكتور�ه 
�أي تخ�ش�ص, و�أن يكون حا�شال على �شهاد�ت علمية, ودور�ت 
خربة  �إىل  بالإ�شافة  �لعمل,  جمال  يف  متخ�ش�شة  وندو�ت 
و�شهاد�ت  كربى,  خليجية  �شركات  يف  �شنو�ت   5 عن  تقل  ل 
وعلى  “�لأعمال”,  �أنو�ع  �شتى  يف  وعملية,  علمية  تدريب 
“بع�ص  �إطعامه  �لريا�شية يف حالة  بالروح  يتميز  �أن  �ملتقدم 
هي  “�لهانات”  هذه  باأن  يقني  على  يكون  و�أن  �لهانات”, 
مل�شلحة �لعمل ومل�شلحته, كي يطور نف�شه يف �حلياة �لعملية, 
لبقا  �أنيقا  متاألقا  ن�شيطا  “تابعا”  يكون  �أن  �أي�شا  ويجب 
و�ل�شبانية  �لجنليزية  �للغة  �إجادة  وتعترب  بطالقة,  متحدثا 
لهذه  �أ�شا�شيا  �شرطا  و�ل�شنغافورية  و�لهندية  و�لفرن�شية 
و�أديبا  مثقفا  �لوظيفة  لهذه  �ملتقدم  كان  لو  حبذ�  يا  �لوظيفة. 
�شاعر�, و�أن يكون “�شبع” �شنايع لكي نقوم “باحلر�ثة” عليه 
كما يجب, وكم نتمنى �أن يكون من عائلة مرموقة وم�شهورة, 
�متالكه  �ملتقدم,  يف  تو�فرها  �لو�جب  �ل�شروط  �أحد  ومن 
رخ�شة قيادة ثقيلة فئة A-Z �شارية �ملفعول, و�أن يكون على 
على  قادر�  يكون  و�أن  �ل�شاق,  �لعمل  �شغط  لتحمل  ��شتعد�د 
�أنه يجب  �إىل  �لتنويه هنا  �إ�شافية, ويجب  ل�شاعات  �أن يعمل 
على �ملتقدم �أن يكون قنوعا وغبيا, و�أن ل يطلب بدل �شاعات 

..”over time“ إ�شافية�
يف  و�لت�شحية  بالت�شامح,  للعمل  �ملتقدم  يت�شف  �أن  يجب 
��شتعد�د  على  يكون  و�أن  و�لدولية,  �لقومية  �مل�شلحة  �شبيل 
خدمة  يف  و�ل�شرطة  و�ملو�طن,  للوطن  فد�ء�  حياته  لتقدمي 
�لعر�قي, و�ل�شرب  �لكرم  �إىل حتّليه ب�شفة  بالإ�شافة  �ل�شعب, 
�لعر�قي, وحالوة �لل�شان �لعر�قي و “نباهة” �لعر�قي, فعلى 
�لر�غبني بالعمل لدينا تقدمي �شرِيهم �لذ�تية يف جملد خا�ص, 
عن  يزيد  لن  �لر�تب  باأن  علما  به,  �ملرغوب  �لر�تب  كتابة  مع 

150�لف دينار بال�شهر �شامل �ملو��شالت و�لطعام.
�إّن �ف�شل بديل ميكن �لتحدث عنه, يكمن يف �إد�رة �مل�شروعات 
�لبطالة  معاجلة  ت�شتطيع  �شليمة,  بطريقة  �حلكومية 
و�لدورة  �لعمل  خطى  وت�شحيح  �لإنتاجية,  وزيادة  �ملقّنعة, 
و�لتجاري  جهة  من  و�لزر�عي  �ل�شناعي  بني  �لقت�شادية, 
فيها  �لوطنية وي�شتثمر  �ل�شناعة  �أخرى, مبا يحمي  من جهة 
�لإنتاجية,  �لقدر�ت  وتفّعل  �لأد�ء,  من  فعليا  حت�ّشن  بطريقة 
�ل�شتثماري  �لقطاع  وتلزم  �لقطاعني,  حتديث  يف  تكمن  كما 
ومن  حمددة,  �إنتاجية  بح�ش�ص  و�لأجنبي  �لوطني  �خلا�ص 
�لعمل يف �مليد�نني بطريقة �شائبة,  ثّم تفر�ص ت�شغيال لطاقة 
و�قعنا  �إطار  يف  كارثيا  موؤرقا  �شيظل  �لبطالة  مو�شوع  �إن 
�ملتد�عي, �إن مل يجر �لتعامل معه بخطة وطنية �شاملة, ت�شتند 
�ل�شيا�شية  �لإر�دة  و�إىل  جهة,  من  �لعلمية  �لدر��شات  �إىل 
�لوطنية من جهة �أخرى, و�إىل �لإجر�ء�ت �لقت�شادية �حلازمة 

و�حلا�شمة من جهة ثالثة.

مبدعون
من العراق أمير بغداد.. عبد اإلله الوصي على العرش وثالث زيجات

ريام الجزائري

فرصة عمل …
وبقايا أمل

بقلم / محمد الكردي

أقالم حرة

 اغلق ال�ضارع الرئي�س بعدد من ال�ضيارات ، كان البع�س 
�رشف  على  م�ضاء  �ضيقام  زفاف  حفل  هناك  ان  يعتقد 
التوقعات  كل  فاقت  ال�ضباب  ولكن  الثالثيني،  ال�ضاب 
روتينية  اجراءات  جمرد  ال  تكن  مل  التح�ضريات  فتلك 
لالعداد لف�ضل ع�ضائري بطله الكفالة الثالثية التي تكفل 
بها )ه،ز( لثنني من زمالئه يف العمل الذي ترك احدهم 
ذمته  من  ماتبقى  ي�ضدد  ان  قبل  مفاجئ  ب�ضكل  العمل 
الكافل  اخراج  القانونية  الطرق  ت�ضتطع  ومل  مبلغ  من 
من ماأزقه هذا �ضوى اللجوء اىل ال�ضلوب الع�ضائري من 
اجل اعادة حقوقه امل�ضلوبة . ويقول ال�ضاب الذي رف�س 

الف�ضاح عن ا�ضمه ل�ضباب امنية :
منت�ضب  لكل  ان  على  ين�س  دائرتنا  اىل  كتاب  “ وردنا 
اجراءات  وفق  ماليني  الع�رشة  �ضلفة  على  التقدمي  حق 
الكفالة الثنائية او الثالثية على ان يتبادل كل اثنان او 
ثالثة ا�ضخا�س الكفالت لبع�ضهم من اجل احل�ضول على 
راتب  ان يكون  �ضنوات على  املمنوح ملدة خم�س  املبلغ 
تقدير،  اقل  على  ال�ضهري  الق�ضط  �ضعف  ي�ضاوي  الكفيل 
لرتك  مقدمات  اية  اىل  ولنحتاج  امنية  دائرة  لكوننا  و 
الوظيفة خا�ضة الهاربني من الع�ضكرية فقد فوجئت على 
حني غفلة برتك زميلي للعمل دون �ضابق انذار، ولكونه 
عنوانه  ادراج  وعدم  اجلنوبية  املحافظات  �ضكنة  من 
ال�ضكني ب�ضكل �ضحيح زاد من �ضعوبة و�ضعي القانوين 
ل�ضداد  كامال  ال�ضهري  راتبي  بدفع  ملزما  ا�ضبحت  فقد 
ق�ضطي وق�ضطه ال�ضهري كوين الكافل واملكفول يف نف�س 

الوقت”.
وي�ضيف الثالثيني ب�ضوت 

مرجتف:
“ وبعد الو�ضول اىل حمل �ضكناه والتاأكد من انه مازال 
ت�ضديد  العار�س خريا طلبنا منه  على قيد احلياة وكان 
ماتبقى من مبلغ امل�ضتلم واعفائي قانونيا من الكفالة 
ليحمي  القانون  باأن  ذلك  معلال  رف�س  الخري  ان  ال 
الع�ضائري  انتهى بنا املطاف اىل احلل  املغفلني اىل ان 
بعد ان ا�ضتنفذت كل الو�ضائل القانونية، ليك�رشهذا المر 
ماتبقى من حواجز الثقة بيني وبني زمالئي يف العمل 

للم�ضاركة يف الواجب الن�ضاين”.
تقول  للكفالة  القانونية  الن�ضو�س  يخ�س  ما   ويف 
املحامية ندى النوري:  “ الكفالة هي التزام �ضخ�ضي يف 
ذمة الكفيل و تعترب من التاأمينات ال�ضخ�ضية وبناء على 
احليطة  واجبات  يراعي  ان  الكفيل  على  يجب  تقدم   ما 
على  معه  يتعاقد  وان  املكفول،  ال�ضخ�س  من  واحلذر 
اللتزام بالدفع حتى ل يت�رشر هو او ورثته من بعده اذ 
ن�ضت املادة 1008 من القانون العراقي على اأن الكفالة 
مما  التزام  بتنفيذ  املطالبة  يف  ذمة  اإىل  ذمة  �ضم  هي 
يعني اأن �ضمانة الكفيل ل تنق�ضي مبوته بل تنتقل اإىل 

ورثته مادام انها عقد �ضمانة ذات اعتبار مايل”. 

الكفالة .. إجراء قانوني يؤرق 
الموظف والكاسب

المواطن و المسؤول
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