
 
والغناء.  الأذان  بني  امل�شرتك  القا�شم  هو  ال�شوت  جمال 
ماآذن  باعتالء  مطربون  يقوم  اأن  الغريب  من  لي�س  لذلك، 
اأن  اأو  رم�شان،  �شهر  يف  خا�شة  الأذان  واأداء  امل�شاجد 
يوظفوا ذلك يف اأعمالهم الفنية مبا يخدم ال�شياق الدارمي.

اأيام  منذ  م�رص  اإىل  طريقه  لالأذان  املطربني  اأداء  وعرف 
كتابه  يف  من�شور  �شبحي  اأحمد  الدكتور  يقول  املماليك. 
"الت�شوف واحلياة الدينية يف م�رص اململوكية" اإن بع�س 
املوؤذنني يف ذلك الع�رص ا�شتهروا يف جمال الغناء والطرب 
مثل جنم الدين ال�شويف الذي كان رئي�شًا للموؤذنني بجامع 
الغناء، وحممد بن عبد  باأمر اهلل، وكان بارعًا يف  احلاكم 
والبدر  الق�شيد،  باإن�شاد  معروفًا  كان  الذي  املازوين  اهلل 
خ�شو�شًا  �شماعه  على  العامة  يزدحم  كان  الذي  الفي�شي 
يف ليايل رم�شان، و�شم�س الدين املحالوي موؤذن ال�شلطان 
كانت  غنائه.   يف  وم�شهوراً  ال�شوت  ح�شن  وكان  الغوري 
امل�شاجد  من  الأذان  رفعوا  الذين  املطربني  اأغلب  بدايات 
خالل الع�رص احلديث من خالل الكتاتيب التي تعلموا بها 
كتابه  يف  ع�شاف  زياد  ذكر  كما  القراآن،  وقراءة  الرتتيل 
�شتعتمد  الذي  الكتاب  وهو  العربي"،  الغناء  يف  "املن�شي 

عليه معظم معلومات هذا املو�شوع.
 �شالمة حجازي: يف �شن اخلام�شة ع�رصة كان يعتلي ماآذن 
الأذان  ويرفع  العبا�س  اأبو  واملر�شي  البو�شريي  جامعي 

ب�شوته الذي األفه النا�س يف الإ�شكندرية.
اإحدى م�رصحياته  لعر�س  اإىل بريوت  �شفر حجازي  اأثناء   
األ  خ�شي  وقتها،  لبنان  يف  معروفًا  يكن  ومل  الغنائية، 
يحالفه النجاح فما كان منه اإل اأن ذهب اإىل اأحد م�شاجد 
جمال  اإىل  النا�س  انتباه  لفت  حتى  لل�شالة  واأّذن  املدينة 
الدين  "�شالح  م�رصحيته  على  اإقبالهم  زاد  ما  �شوته، 
الأيوبي" التي لقت ا�شتح�شانًا واإ�شادة كبرية من اجلمهور.
 اإبراهيم البلتاجي: هو والد املطربة الراحلة اأم كلثوم. كان 
من�شداً ومغنيًا وقام مبهمة املوؤذن يف م�شجد قريته طماي 

الزهايرة مبحافظة ال�رصقية.
ال�شناوي  طارق  الفني  الناقد  روى  الوهاب"  عبد  حممد   
لر�شيف22 اأن املو�شيقار الراحل حممد عبد الوهاب كان 
�شيدي  م�شجد  من  رم�شان  �شهر  يف  خا�شة  الأذان  يرفع 
ال�شعراين يف حي باب ال�شعرية بالقاهرة الذي ولد وتربى 
القرن  اأوائل اخلم�شينيات من  فيه، وا�شتمر على ذلك حتى 

املا�شي.
حممد  الراحل  املطرب  كان  ما  كثرياً  املطلب:  عبد  حممد   
عبد املطلب يتطوع، خا�شة يف �شهر رم�شان، لأداء الأذان 
قبل �شالة الفجر من على مئذنة م�شجد الفحامني مبنطقة 
باب  مبنطقة  ال�شعراين  �شيدي  وم�شجد  ال�شافعي  الإمام 

ال�شعرية بالقاهرة.
 �شيد مكاوي: بقي لفرتة طويلة يرفع الأذان لل�شالة ويقراأ 
النا�رصية  اأبي طبل واحلنفي يف حي  القراآن يف م�شجدي 

بال�شيدة زينب يف القاهرة.
النا�س  كان  رم�شان،  �شهر  ليايل  يف  احلامويل:  عبده   
يتجمعون على ال�رصفات وال�شبابيك م�شتمتعني اإىل �شوت 
عبده احلامويل وهو يوؤذن من اأعلى مئذنة م�شجد احل�شني 

العريق يف القاهرة.
يف  الرو�شة  جلامع  موؤذنًا  بدايته  كانت  فخري:  �شباح   

حلب يف �شوريا.
 كانت بداية �شباح فخري موؤذنًا جلامع الرو�شة يف حلب، 
يف  م�شجد  يف  الأذان  يرفع  فكان  الوهاب،  عبد  حممد  اأما 

القاهرة
الآن...  يتقبله  ل  املا�شي  يف  املجتمع  يتقبله  كان  ما 

تخيلوا �شريين اأو عمرو دياب يرفعان الأذان يف رم�شان
فريد  وّظف  الفداء"  يوم  "�شعبنا  اأغنية  يف  الأطر�س:  فريد 

الأطر�س الأذان باأ�شلوب جميل.
"�شنايعية م�رص"، قال عمر  النق�شبندي: فى كتابه    �شيد 
لالأغاين  ومغٍن  كمن�شد  �شهرته  ذاعت  النق�شبندي  اإن  طاهر 
الدينية اإل اأنه حافظ على وظيفته فى جامع ال�شيد البدوي 
اأن  ورغم  لل�شالة.   ويوؤذن  القراآن  يقراأ  كان  حيث  بطنطا 

النق�شبندي اأدى اأغاين عديدة لكبار ملطربني يف ذلك الوقت 
مثل �شلوا قلبي ورباعيات اخليام وولد الهدى، فاإنه ا�شتهر 
بالأذان الذي ما زال يذاع ب�شوته على بع�س القنوات حتى 

الآن.
"اأمة الإ�شالم"، كما  اأن�شودة  اأدى الأذان يف   حممد ثروت: 
الريا�شية  الفعاليات  اإحدى  يف  اجلمعة  �شالة  اأذان  رفع 
مبدينة  ال�رصطان  لعالج   57357 م�شت�شفى  نظمتها  التي 

طنطا.
 اإيهاب توفيق: �شّجل الأذان ب�شوته وكان ُيبث يوميًا خالل 

�شهر رم�شان على اإحدى القنوات الف�شائية.
التوا�شل  مواقع  م�شتخدمو  دروي�س:  البحر  اإميان   
الجتماعي فيديو للمطرب اإميان البحر دروي�س وهو يرفع 
اأذان �شالة الفجر، بلبا�س الريا�شة،  من م�شجد قريب من 

منزله بالإ�شكندرية.
 �شريين:حاولت اأن توؤدي الأذان ب�شوتها من خالل اأغنية 
دينية، اإل اأن هذه املحاولة مل تتم اإجازتها من املرجعيات 

الدينية يف م�رص.
للمطرب  فيديو  تداول   2013 عام  يف  جرى  �شاكر:  ف�شل 

اللبناين وهو يرفع الأذان يف م�شجد بالل بن رباح مبنطقة 
عربا يف لبنان، حني كان اأحد اأع�شاء حالة �شلفية ت�شّكلت 
حول ال�شيخ اأحمد الأ�شري، قبل ق�شاء اجلي�س اللبناين عليها.
قناة  خالل  من  اأعلن  قد   2012 مار�س  يف  �شاكر  وكان   
على  تردده  بعد  ر�شميًا،  الغناء  اعتزاله  الدينية  الرحمة 

م�شجد بالل بن رباح، وان�شمامه اإىل جماعة الأ�شري.
املا�شي  يف  املجتمع  يتقبله  كان  ما  املجتمع;  موقف 
رمبا  الآن  النا�س  اأن  ال�شناوي  واأو�شح  الآن.  يتقبله  ل 
يرف�شون اأداء املطربني واملطربات لالأذان ب�شبب نظرتهم 
للفنانني والفنانات، رغم اأن اأم كلثوم �شبق اأن رتلت اآيات 
من القراآن الكرمي يف فيلم �شالمة. وقام بهذه اخلطوة اأي�شًا 
من  اأجزاء  بع�س  قراأ  الذي  الوهاب  عبد  حممد  املو�شيقار 
القراآن الكرمي. واأ�شار ال�شناوي اإىل اأن حممد احللو ومدحت 
لت�شجيل  الأزهر  من  موافقة  على  احل�شول  حاول  �شالح 
القراآن ب�شوتيهما اإل اأن املحاولتني باءتا بالف�شل. واأرجع 
رف�س املجتمع لأداء املطربني لالأذان اإىل ت�شاعد التيارات 
على  ترتب  وما  الأخرية،  العقود  خالل  املحافظة  الدينية 

ذلك من حترمي للمو�شيقى والغناء.

الفقر  ظروف  حتت  الن�شاء  من  كبرية  اأعداد  ا�شطرت 
احلروب  اأفرزتها  التي  القا�شية  واحلياة  واحلرمان 
التهجري  وعمليات  الحتالل  وتالها  املتتالية 
عمل  ظروف  وحتت  �شعبة  مهن  يف  للعمل  الق�رصي 
قا�شية جدا، ون�شاأت �شاحات يف املناطق الفقرية من 
كربالء والق�شية والنواحي التابعة لها تتجمع فيها 
ال�شعبة، تدعى  اليدوية  الأعمال  الراغبات يف  الن�شاء 
هذه  تن�شط  ما  وغالبا  الن�شاء.  مب�شاطر  الأمكنة  هذه 
وبع�س  التمور  وجني  احل�شاد  موا�شم  يف  امل�شاطر 
للعمل؛  بكاملها  العائلة  مع  للعمل  تخرج  الن�شاء 
ظروف  حتت  البدائية  الطابوق  كور  يف  الطني  يق�س 
عمل �شحية وبيئية �شيئة جدا، وقد كانت هذه املهن 
احل�شاد  اأيام  الن�شاء يف  من  عدد معني  على  تقت�رص 
ت�شمى )الطوا�شات( وهن الن�شاء الأجريات يف املزارع 
امل�شاطر  امتالأت  فقد  الن  اأما  احل�شاد،  موا�شم  يف 
بن�شاء العوائل النازحة ق�رصا وبع�شهن فقدن اأزواجهن 
املتوترة  املحافظات  يف  الطائفي  القتال  اثر  على 

امنيا وبع�شهن ن�شاء بدون معيل.
تقول اأم )عماد( وهي متعهدة جلمع الن�شاء وتوريدهن 
اإن  التمور واملزارع مقابل عمولة:  للمعامل وخمازن 
جميع الن�شاء ومبختلف الأعمار يح�شلن على فر�شة 
عمل يف موا�شم جني التمور والذرة واحلنطة وال�شعري، 
للعمل يف خمازن  الن�شاء  ت�شطر  الباردة  الأيام  ويف 
الن�شاء  بع�س  ت�شطر  وقد  وتغليفها  لتنظيفها  التمور 
البيوت  من  الأنقا�س  واإزالة  التحميل  يف  للعمل 
البيوت  يف  اخلدمة  تف�شل  وبع�شهن  حديثا  املبنية 
ت�شتطيع  ول  للمعي�شة  يومي  مورد  اإىل  بحاجة  ممن 
العمل يف الظروف ال�شعبة من �شم�س ال�شيف اأو برد 

ال�شتاء وبع�س الن�شاء املتعففات يخجلن من اخلروج 
اإىل امل�شاطر رغم ا�شتعدادها للعمل، فاأتوىل الت�شال 

بها للخروج مبا�رصة اإىل موقع العمل.
وعن اجر العامالت تقول )اأم عماد(: اإنه يرتاوح بني 
اإىل  متتد  والتي  العمل  ظروف  ح�شب  اآلف   7-10
الأغلب  وعلى  الغداء  فرتة  مع  يوميا  �شاعات  ثماين 
العمل  رب  كان  اإذا  اإل  الطعام  تكلفة  العاملة  تتحمل 
كرميا جدا ومن املح�شنني فريفق بحال الن�شاء بوجبة 
�شنة   42 )نورية عويد(  ال�شيدة  ب�شيطة. وتقول  طعام 
اأيتام، تويف والدهم مبر�س التدرن:  اأم لثمانية  وهي 
ان راتب الرعاية الجتماعية الذي ات�شلمه ل يكفيني 
البتدائية  املدار�س  يف  اأطفال  وعندي  ال�شهر  لثلث 
ترك  اإىل  الكبريتان  ابنتاي  ا�شطرت  وقد  واملتو�شطة 
لهذا  الدرا�شة  نفقات  ت�شديد  لعدم متكني من  الدرا�شة 
اأتعبتني هذه الإعمال ول ادري اإىل  ال�شبب اعمل وقد 
متى ا�شتطيع ال�شمود والعمل لتجنيب بناتي ذل العوز 
واحلرمان، فاأنا اأرى واأراقب ما تتعر�س لهن ال�شابات 
الع�رصين من حتر�س وا�شتغالل وبع�شهن يقعن  حتت 

يف فخ الإغراء من اأ�شحاب العمل. 
 )اأم علياء( امراأة يف نهاية العقد الثالث من عمرها ل 
اعرف كم لديها من الأطفال اأكربهم علياء يف الثامنة 
ع�رص، زوجها عامل خدمة يف احد املوؤ�ش�شات ال�شحية 
احلقول  يف  بالعمل  لبنته  ي�شمح  وهو  كربالء  يف 
حد  )على  راتبه  لن  املعي�شة  تكاليف  يف  لت�شاعده 
اأو  زوجية  خم�ش�شات  وجود  لعدم  جدا  قليل  قولها( 
اأطفال. وت�شيف: نحن بحاجة لدخل اإ�شايف واأحيانا 
الطابوق حتت  للعمل يف كور  العائلة بكاملها  تخرج 
ظروف عمل قا�شية ن�رصب املاء من البزول، من اجل 
توفري ما يلزمنا من ك�شوة املو�شم وخزين املحروقات 
اأما  الراتب.  وعلى  اهلل  على  والباقي  البيت  واإيجار 

مالك  وكاأنه  معي  حتدث  الذي  )ج(  العمل  �شاحب 
انه  فيقول:  النقود  من  برزمة  مم�شك  وهو  متباهيًا، 
يف�شل الن�شاء رغم بطئهن يف العمل وبع�س الأحيان 
وهو  اجر.  بن�شف  يعملون  اأطفال  الن�شاء  ت�شطحب 
من  )ي�شتنكفون(  لنهم  الرجال  ل  بالن�شاء  ي�شتعني 
باملقاهي  الوقت  قتل  يف�شلون  وهم  الإعمال  هذه 

والرثثرة على اأن يعملوا بهذه الأعمال.
قالت ال�شيدة هند علو�س، م�شوؤولة ق�شم املراأة والطفل 
يف مركز املجتمع املدين يف كربالء: اإن هناك الكثري 
مهتمة  واملجتمعية  الن�شوية  املنظمات  ن�شاطات  من 
املحرتمة  ال�شناعات  او  املهن  بع�س  الن�شاء  بتعليم 
يف  واملخاطر  لالهانه  التعر�س  الن�شاء  جتنب  التي 
اخلياطة  لتعلم  كثرية  ور�س  فهناك  ال�شاقة  الإعمال 
جمل�س  تعاون  وقد  والتوليد،  والتمري�س  واحلياكة 
الكثري  مع  والطفل  املراأة  حقوق  جلنة  يف  املحافظة 
خياطة  مكائن  بتوفري  الن�شوية  املنظمات  من 
م�شاعدات  وهناك  اخلياطة  مهنة  لتعليم  ومدربات 
ولكن  واملهجرة،  املتعففة  للعوائل  متنح  كثرية 
اأو  الرغبة  لديهن  لي�س  كثريات  ن�شاء  هناك  ذلك  رغم 
القابلية على التعلم، واغلبهن من الق�شية والنواحي 
وهي بعيدة عن ن�شاطات املجتمع املدين، ول يعرفن 
الإعمال.  هذه  �شوى  اإمامهن  ولي�س  والكتابة  القراءة 
وترى ال�شيدة هند علو�س ان على جمل�س املحافظة/ 
جلنة حقوق الإن�شان ان يتدخل بني هذه ال�رصيحة من 
لهذه  ت�شغيل  مكاتب  بتنظيم  العمل  و�شاحب  الن�شاء 
ح�شب  والأجرة  العمل  �شاعات  فيها  حتدد  الإعمال 
نوعية العمل وحتديد عمر العامالت، ويتعهد �شاحب 
العمل بتوفري ظروف عمل مالئمة مثل املاء ال�شايف 
ووجبة طعام جيدة ووا�شطة نقل وهذا ا�شعف الإميان 

كما يقولون. 

معروف  وكاتب  �شاعر   )1894-1969( العالف  الكرمي  عبد 
نظم بالف�شحى والعامية وله اهتمام بالرتاث ال�شعبي الغنائي، 
ال�شعر منذ فجر �شبابه ودخل  ولد ون�شاأ ودر�س يف بغداد ونظم 
با�شم  جملة  ا�شدر  تقاعده  حتى  خمتلفة  اعمال  يف  الوظيفة 
)الفنون( �شنة 1934 وقد نظم مئات الغاين ال�شعبية التي قدمت 
باأ�شوات اأ�شهر املغنني واملغنيات يف العراق حتى قارنه البع�س 

بال�شاعر الكبري احمد رامي.
ان عبد الكرمي العالف يعترب اأحد الرواد الباحثني وكتاب الغنية 
ال�شيل،  العراقي  ال�شعبي  والرتاث  الأدب  مدر�شة  يف  والق�شيدة 
قدم للفن والرتاث والغناء البغدادي ارثا خالدا من تاريخ وتراث 
واغان ما زالت لها ح�شورها املتميز يف الغنية البغدادية. لقد 
الثالثينيات  اغنية يف   )300( من  اأكرث  الغنائي  ر�شيده  اأ�شبح 
و)يا  جلمود(  �شخر  )كلبك  ابرزها  رحيله  حتى  والربعينيات 
نبعة الريحان( و)يا منحدر وياك اخذين( و)اكدر اكول( و)�شليمة 
يا �شليمة( و)يا ميه ثاري اهواي( الذي حلنها املو�شيقار عبا�س 
خ�شو�شية  يحمل  العالف  الكرمي  عبد  )كان  عنها  وقال  جميل 
يرددها  التي  البغدادية  بالغاين  تطول  والقائمة  فيها(  متميزة 
مطربو ومطربات العراق انذاك من حممد القباجني وزكية جورج 
اإ�شكندر  وعفيفة  الهوزوز  ومنرية  عمر  ويو�شف  مراد  و�شليمة 

وغريهم..
الق�شيدة  حدود  عند  يقف  مل  وال�شيل  املعطاء  الرجل  يقف  مل 
ال�شحفية  الكتابة  يف  طويل  باع  له  كان  بل  الغنائي  وال�شعر 
ا�شبوعيا  ت�شدر  كانت  التي  )فنون(  ا�شماها  جملة  فا�شدر 
جملة  -18�شباط1934-  يف  الأول  عددها  �شدر  وبال�شبط 
ثقافية فنية خا�شة باأخبار الفنانني وال�شينما والفراح والغناء 
البغدادي وا�شتمر ب�شدورها عاما كامال ويف ما بعد اغلقها بعد 
اأن �رصف عليها الكثري من ماله اخلا�س وخرج خايل الوفا�س ل 
ميلك من دنياه �رصوى نقري.. بعدها ان�رصف يف اواخر حياته اإىل 
التاليف فا�شدر بع�س الكتب يف الأدب والرتاث والغاين منها:-

الطرب عند العرب �شنة 1945
بغداد القدمية �شنة 1960

قبان بغداد �شنة 1969
ايام بغداد

وله مقالت كلها �شعبية يف جمالت وجرائد خمتلفة ومن اثاره 
البغدادي(  )املوال  با�شم  �شدرت  ال�شعبي  الأدب  من  جماميع 

و)موجز الغاين العراقية( و)جمموعة الغاين واملغنيات(.
وله العديد من املخطوطات حتت اليد وهي:-

قطف الثمار يف الأخبار وال�شعار
املواهب يف ذكرى عبد الوهاب النائب

نيل املرام يف قامو�س النغام
مذكراتي ال�شحفية

قبل أن يصبحوا مشهورين.. مطربون عرب رفعوا األذان في رمضان
بغداد ــ محمد حمدي أبو السعود

انتصار السعداوي

يوم ١/٦/٢٠١٧ تبداأ العطلة الربملانية ال�ساد�سة بانتهاء 
اي  الثالثة  االنعقاد  دورة  من  الثاين  الت�سريعي  الف�سل 
الرابعة  ال�سنة  وتبداأ  الربملان  عمر  من  الثالثة  ال�سنة 
الرابعة  ال�سنة  وتنتهي  يوم١/٧/٢٠١٧  من  واالخرية 
الد�ستوري   الوجه  من   ٣٠/٦/٢٠١٨ يوم  واالخرية 
عمر  كان  وان  الد�ستور  من   )٥٧( املادة  الحكام  طبقا 
التاريخ  هذا  قبل  الواقعية  الناحية  من  ينتهي  الربملان 
االنتخابات  اجراء  اوجبت  الد�ستور  من   )٥٦( املادة  الن 
اخذنا  واذا  املذكورة  املادة  الحكام  طبقا  يوما   ٤٥ قبل 
التاريخ  هذا  قبل  �سين�سرفون  النواب  ان  االعتبار  بنظر 
با�سهر اىل مو�سوع االنتخابات مبا ت�ستلزمها من دعاية 
االنتخابات  ان  االعتبار  بنظر  اخذنا  واذا  انتخابية 
التحركات  االن  من  بداأت  بحيث  �سديدة  �ستكون  القادمة 
االنتخابية وحيث ان هنالك طلبات من ال�سلطة الق�سائية 
التهامهم  الربملان  نواب  من  نائبا  عن٢٤  احل�سانة  لرفع 
الربملان  املحاكم تنتظر من  بارتكاب جرائم حيث الزالت 
رفع احل�سانة عن هوؤالء النواب اذ لي�س للمحاكم اتخاذ 
اي اجراء قانوين جزائي �سد النائب  مبا فيها حماكمتهم 
ما مل يتم رفع احل�سانة عنهم من قبل الربملان لكن املادة 
احل�سانة  رفع  احكام  نظمت  التي  الد�ستور  من   )٦٣(
اذ  حاالت  بثالث  بجرمية  اتهامه  يتم  الذي  النائب  عن 
ارتكبها  التي  اجلرمية  كانت  اذا  احل�سانة  لرفع  الحاجة 
النائب م�سهودة بال�سكل املحدد باملادة االوىل من قانون 
ل�سنة١٩٧١   )٢٣( رقم  اجلزائية  املحاكمات  ا�سول 
ارتكابه  بعد  اتباعه   مت  اذا  او  اجلاين  م�ساهدة  عند  اي 
ارتكاب  يف  ا�ستخدم  مما  حاالت  وجدت  اذا  او  اجلرمية 
اجلرميه و�سوى ذلك من احلاالت املحددة بتلك املادة اما 
فاأن  م�سهودة   غري  النائب  بها  املتهم  اجلرمية  كانت  اذا 
كان  اذا  نوعني  على  وهذه  احل�سانة  رفع  يتطلب  االمر 
دوام  اثناء  اي  االنتخابية  الدورة  اثناء  احل�سانة  رفع 
البد  اذ  الربملان  اخت�سا�س  من  املو�سوع  فان  الربملان 
للت�سويت يف اجلل�سة  من طرح مو�سوع رفع احل�سانة 
الربملانية مبوافقة اغلبية احلا�سرين بعد حتقق الن�ساب 
فاإذا كان احل�سور٢٠٠ نائب فان موافقة ١٠١ نائب كافية 
الربملانية  العطلة  اي  االجازة  يف  الربملان  كان  اذا  اما 
وال  الربملان  رئي�س  اخت�سا�س  من  احل�سانة  رفع  فاأن 
يحتاج اىل ت�سويت برملاين او موافقة الربملان واذا كان 
من  جزائية  بق�سايا  متهمني  نائبا   ٢٤ عن  احل�سانة  رفع 
احلايل  الربملان  رئي�س  فاأن  الربملان  رئي�س  اخت�سا�س 
�سوف لن يرفع احل�سانة  وهو يف ذلك ينحى نف�س منحى 
احل�سانة  يرفعوا  مل  الذين  ال�سابقني  الربملان  اروؤ�ساء 
واجب  انها  حني  يف  له  حق  احل�سانة  رفع  ويعتربون 
ال�سيا�سية  املحا�س�سة  ذلك  ووراء  ميار�سه  ان  البد  عليه 
وال�سفقات التي تبعد املو�سوع عن د�ستوريته وقانونيته 

.

مبدعون
من العراق “عمالة” نساء المساطر.. أرامل شهداء، مطلقات، مهجرات 

عبد الكريم العالف

رفع الحصانة من 
دون موافقة األعضاء

بقلم- طارق حرب 

أقالم حرة

 اعلن املجل�س البلدي لناحية ال�شوير التابعة ملحافظة 
بها  املحيطة  واملناطق  الناحية  تعر�س  عن  املثنى 
�شحة  اىل  ن�شمة  الف  بـ)50(  �شكانها  عدد  يقدر  والتي 
تذبذب  ب�شبب  ال�شالة  حمطات  توقف  اثر  على  املياه 
الرئي�شية  ال�شخ  ملحطة  املغذية  الكهربائية  الطاقة 
ال�شوير. وقال رئي�س املجل�س املحلي ان املحطة  لنهر 
الرئي�شية تتعر�س مع بدء مو�شم ال�شيف للتوقف ب�شبب 
تذبب الفولتية، لفتًا اىل ان هذا التذبذب ادى اىل خروج 
حمطات �شخ مياه ال�رصب عن اخلدمة ب�شبب قلة املياه 
اي�شًا  تتعر�س  الناحية  ان  النهر.وا�شاف  الوا�شلة يف 
الزراعية  والرا�شي  الب�شاتني  �شقي  مياه  يف  لزمة 
نهر  يف  الوا�شلة  املياه  على  الكلي  اعتمادها  ب�شبب 

ال�شوير.
مازالت  التي  احلال  هذه  انتقدوا  بدورهم  الهايل 
حلول  اي  دون  من  اعوام  ع�رصة  نحو  من  م�شتع�شية 
ناجعة لها وطالبوا من خاللنا با�شالح الو�شاع وال 

فاملوت عط�شا م�شريهم هذا ال�شيف 

�شكا مواطنون يف بعقوبة من البطالة ومن قلة فر�س 
العمل وطالبوا اجلهات احلكومية بفتح البواب بوجه 
العاطلني وبتوفري وظائف منا�شبة لهم. ياأتي هذا يف 
املح�شوبية  ان  ومراقبون  م�شوؤولون  فيه  يوؤكد  وقت 
واملن�شوبية قد حرمت الكثريين من الوظائف والتعيني 
يف املوؤ�ش�شات احلكومية يف املحافظة. احد املتحدثني 
العمل  لكل عاطل عن  �شهرية  مبالغ  اقرتح تخ�شي�س 

حلني عثوره على الوظيفة املالئمة.
يجد كثريون يف بعقوبة �شعوبات كبرية يف احل�شول 
حتى  او  احلكومية  املوؤ�ش�شات  يف  للعمل  فر�شة  على 
يف القطاع اخلا�س.فالبطالة اليوم وبح�شب خمت�شني 
ا�شحت م�شت�رصية وهناك جي�س كبري من العاطلني عن 

العمل يف حمافظة دياىل.
البع�س يزاول اعمال لت�شمن ولتغني من جوع، وامنا 
مواطنون  قولهم.  ح�شب  الفراغ  اوقات  لق�شاء  فقط 
عن  العاطلني  اىل  باللتفات  املعنية  اجلهات  طالبوا 

العمل وتوفري فر�س عمل ت�شمن لهم احلياة الكرمية.
املواطن عبدالقادر عبداهلل �شائق تك�شي يف بعقوبة قال 
الطرق تعيق عمله وب�شكل كبري وانه مل يعد  وان غلق 
قادرا على اعالة عائلته املتكونة من 18 فردا،م�شيفا 
ان على امل�شوؤولني ان يجدوا حال للعاطلني عن العمل 
على  ح�شولهم  وبعد  اخلريجني  من  الكثري  هناك  وان 
يف  وظائف  على  يح�شلوا  مل  اجلامعية  �شهاداتهم 

موؤ�ش�شات الدولة.

شحة مياه في ناحية السوير 
بسبب توقف محطات الضخ

شكاوى من البطالة وقلة 
فرص العمل في بعقوبة

المواطن و المسؤول
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