
مهنة  القدمية  ب��غ��داد  يف  ال�شعبية،  ال��ف��رق  كاتب 
فلوكلورية، يقُف خلفها �شناع فرح حزانى؛ ُيعانون 
ُمعظمها  تت�شُل  و�شعوبات  حت��دي��اٍت  م��ن  ال��ي��وم 
مهنتهم  وبطء  العي�ش؛  و�شبل  ال��رزق،  با�شتح�شال 
حيُث  احلديثة؛  باالآالت  احلفالت  اإحياء  جماراة  عن 
ال�  مثل  احلديثة  االآالت  اأّن  من  تلك  اأ�شحاب  ي�شكو 
)دي َجي( تناف�شهم على االأفراح، ودفعتهم اإىل الظل، 
افتتاح مكتب  اإجازة  اإ�شدار  ي�شكون من ق�شية  كما 
طارئني  هناك  اإّن  اآخرون  يقول  فيما  �شعبية،  فرقة 
على هذه املهنة اليجيدون العزف اأّثر وجودهم على 
تعامالتنا مع الزبائن من جهة االأ�شعار، و�شيطرتهم 

على النوادي الليلية.
علي الكرخي “46 عاما” �شاحب مكتب “فرقة علي 
واملعاناة  الهموم  عن  حتدث  ال�شعبية”  للمو�شيقى 

التي يواجهها يف مهنته قائال “اأنا اأعمل يف الفرق 
يطالبوننا  القدماء  ونحن  �شنة،   40 منذ  ال�شعبية 
اليوم باإجازة ر�شمية، وعلينا اأن نحمل هوية نقابة 
الأن  كمبتدئني  القدماء  تعامل  والنقابة  الفنانني، 
مبلغ  وهذا  دينار،  األف   250 ُتكلف  املبتدئ  هوية 
كبري، ونحن ل�شنا مبتدئني وعلى النقابة اأن تعاملنا 
باحرتام.وعن مو�شم عمل الفرق ال�شعبية يقول علي 
“من  مكتبه  يفتتح  فهو  ال�شيف”  “اإنه  الكرخي 

ال�شاعة ال� 8 �شباحا حتى العا�رشة اأو ال� 11 ليال.
واأ�شاف الكرخي “اأّن عمل الفرق ال�شعبية يتاأثر يف 
اإمكانية  و�شهر رم�شان”، وحول  �شهر حمرم  مو�شم 
علي  ملكتب  ميكن  ومواليد  اإ�شالمية  حفالت  وجود 
االإ�شالمية  “احلفالت  يقول  منها  االنتفاع  الكرخي 
ي�شتغلون  لغريي  اأعطيها  تاأتيني  عندما  واملواليد 
بها”، وعّلق على ذلك قائال “اآين غري �شكل ما اأ�شتغل 
الفرق  يف  ن�شاء  عامالت  وجود  عن  اأما  اإ�شالميات. 

وهو   – بح�رشة   – الكرخي  علي  فيتابع  ال�شعبية 
“كانت معي املطربة  ُيقلب �شورا قدمية من هاتفه 
وت�شاءل  ذهبت،  اأين  اليوم  اأدري  وال  مينا  ال�شعبية 
اهلل  “اللي  بتهكم  معلقًا  �شحفية”  اأ�شبحت  رمبا 

يوفقه ي�شري �شحفي مو؟.
“الديجي”  فناين  بع�ش  من  م�شتاًء  ب��دا  الكرخي 
“لي�شت  مثاًل،  عيو�ش”  جي  “دي  اإن  ق��ال  اجل��دد، 

عازفة وغري حمرتفة.
واأ�شاف “اأنا عازف بالفطرة، اأعزف �شت اآالت هي: 
الزرنة، وترامبيت، و�شاك�شفون، وفانيوم، وكارنيت 
“يف املكتب  اأنه  اإىل  اإيقاعية”، م�شريا  وناي، واآالت 
يتعامل  وال  باليد  املتنوعة  االآالت  ب�شنع  يقوم 
ذكر  االتفاقات  اأ�شعار  وحول  قليال.  اإال  بامل�شتورد 
تاأخذ  احلقيقية  ال�شعبية  الفرقة   ” اإّن  الكرخي  علي 
تاأجري  �شعر  “اأن  وتابع  دينار”،  األ��ف   150 مبلغ 
الكرخي  وختم  دينار”،  اآالف   10 �شايدرام  طبلة 

كالمه حمتجًا “املو�شيقى ال�شعبية مو حرام.. اأ�رشف 
�شي املو�شيقى ال�شعبية. وذكر الكرخي اأّن “�شداقات 
الع�شكرية،  املو�شيقية  اجلوقة  ع��ازيف  مع  جتمعه 
العزف، واحرتافه  تعلم  اأجل  ياأتون ملكتبه من  فهم 
اأّنه  اإىل  ولفت  واالإيقاعية”،  النفخية  االآالت  على 
“لديه م�شاركات وا�شعة مع فرقة علي خ�شاف على 
 – الكرخي  – بح�شب  اإّن مكتبه  كما  بغداد.  م�شارح 
يعلم طالب الدرا�شات املو�شيقية، فهو يقوم بتدري�ش 
العي�ش،  اأج��ل  م��ن  زه��ي��دة،  مببالغ  الطلبة  بع�ش 

والدميومة يف العمل.
“فرقة  “59 عاما” �شاحب مكتب  ملك  �شعد  وقال 
 6 عمر  “منذ  اإنه  حديثه  يف  ال�شعبية”  خري  �شايف 
يف  )الچنچانه(  ويعزف  وال��ده  ُيرافق  كان  �شنوات 
ال�شعبية  “الفرق  اأن  واأ�شاف  القدمية”،  بغداد  اأزقة 
كرثت  واالآن  والف�شل،  الكرخ  منطقتي  يف  كانت 

املكاتب يف اأحياء بغداد.

وّجه مدونون عراقيون،  ن�شائح �شاخرة اإىل اجلهات 
وذلك  ب��غ��داد،  يف  االنتحار  ح��االت  مبنع  املعنية 
تعليقا على مقرتح يق�شي بو�شع حواجز اأمنية على 

اجل�شور.
تابعته  م��ن�����ش��ورا  رائ����د،  ح�شني  امل����دون  وك��ت��ب 
على  العالية  احلواجز  و�شع  “بعد  اإنه  "اجلورنال"، 
اجل�شور ملنع االأ�شخا�ش من االنتحار، من املحتمل 
الت�شلق  �شيحاولون  اال�شخا�ش  بع�ش  هناك  اأن 

والقفز يف النهر”. واأ�شاف، “يرجى و�شع �رشية من 
القنا�شني عند كل ج�رش لرميهم قبل اأن يقفزوا.

حمافظة  “جمل�ش  اأن  ال�رشقي،  زاهد  املدون  وكتب 
مرتين،  بارتفاع  اأمني  �شياج  و�شع  يقرتح  بغداد، 

وذلك للحد من ظاهرة لالنتحار من على اجل�شور.
الذين  “زين  الدارجة،  باللهجة  مت�شائال  واأ�شاف 
اأنف�شهم يف  ينتحرون يف منازلهم عن طريق تعليق 

مكان املروحة ال�شقفية، هوؤالء �شلون وياهم؟
تلغي  النا�ش  “معقولة  م�شتغربا،  يقول  وم�شى 
البيوت؟..  من  بيها  نخلي  ايل  والچنكال  املروحة 

ولنفرت�ش مثاًل واحد ذب روحه جدام �شيارة م�رشعة 
واذا  ال�شيارات؟  مننع  وراها  معقولة  ينتحر؟  علمود 

ا�شتخدم الكهرباء راح نكطعها؟”.
حادة  اأداة  با�شتخدام  ينتحر  من  “هناك  اأن  وتابع، 
اأح��د  قطع  طريق  ع��ن  ال��زج��اج  اأو  ال�شكاكني  مثل 
جام  تخلي  تبطل  النا�ش  قابل  اأي  اليد..  �رشايني 
لل�شبابيچ ونرجع للع�شور الو�شطى من تريد تگطع 

اخل�شورات واللحم بدل ال�شچاچني؟.
ويقول ال�رشقي، اإن “ظاهرة االنتحار بحاجة لدرا�شة 
تتم  عمل  واآل��ي��ة  متابعة  مع  خمت�شني  من  مهمة 

االأ�شا�شية،  االأ�شباب  بالتوا�شل مع املجتمع ملعرفة 
ل�شخو�ش  بحاجة  االأمور  وهذا  معاجلتها.  ثم  ومن 
تفتهم، وتعرف وتقدر قيمة االإن�شان واحلياة ولي�ش 
اأو  )زريبة(  من  علينا  يخرجون  )حمري(،  جمموعة 

جمموعة )َزرائب( تقودها اأحزاب وكتل �شيا�شية”.
جمل�ش  ال�شومري  علي  وامل��خ��رج  ال�شحفي  ودع��ا 
العا�شمة  اأ�شجار  جميع  “قطع  اإىل  بغداد  حمافظة 
على  تنتحر  نا�ش  اأكو  الأن  ال�شط(،  و)تن�شيف  بغداد، 

اأغ�شان االأ�شجار، اأو )يذبون نف�شهم بال�شط(!”.
مقرتح  على  اأث��ن��ى  ب��غ��داد  حمافظة  جمل�ش  وك��ان 

تقدمت به وزارة الداخلية، باإن�شاء �شياج اأمني حمكم 
على اجل�شور بطول 2 مرت، معتربا اأنها “فكرة جيدة 
ملنع حاالت االنتحار، �شتكون جمدية وحتد من ذلك، 

اإذا نفذت بت�شميم ب�شيط وبتكلفة ب�شيطة.
النيابية،  االإن�شان  حقوق  جلنة  يف  ع�شو  ودع��ت 
وفاعلة  عاجلة  اإج��راءات  اتخاذ  اإىل  رج��ب،   ي�رشى 
انت�رشت  التي  ال�شباب  بني  االنتحار  حاالت  لوقف 

موؤخرا.
وقالت "رجب" يف بيان، اإنه "من ال�رشوري ت�شكيل 
وزارتي  ومنها  املعنية  اجلهات  مع  م�شرتكة  جلنة 

ال�شحة والعمل وال�شوؤون االجتماعية بالتن�شيق مع 
ملعاجلة  والوقوف  للت�شدي  املحافظات  جمال�ش 
انت�رشت يف  التي  املوؤملة  االنتحار اخلطرية  ظاهرة 

حمافظات عديدة.
الر�شمية  االإج��راءات  "اتخاذ  �رشورة  على  و�شددت 
من قبل �شلطة حملية مبو�شوع حواجز على اجل�شور 
تعالج  وال  فاعلة  غري  اأ�شاليب  هي  االنتحار  ملنع 
اأ�شل امل�شكلة " الفتة اىل انه "يجب درا�شة الدوافع 
كافة  واالجتماعية  النف�شية  اجلوانب  من  واال�شباب 

ملعاجلة فكرة االنتحار.
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بتاأجيل  املطالبات  الربملان  رئا�شة  رف�شت   فيما 
املقرر  امل��ح��اف��ظ��ات  جمال�ش  ان��ت��خ��اب��ات  م��وع��د 
م�شادر  رجحت  احل���ايل،  ال��ع��ام  نهاية  اإج��راءه��ا 
املحلية  االنتخابات  اإجراء  اإمكانية  عدم  حكومية 
مبوعدها الذي حددته مفو�شية االنتخابات، نهاية 

العام احلايل.
املحلية  احلكومات  عمل  مدد  قد  الربملان  وك��ان 
�شابقًا لعام ون�شف العام، ب�شبب خالفات �شيا�شية 

تتعلق بقانون االنتخابات املحلية.
اإّن  االن��ت��خ��اب��ات،   مفو�شية  يف  م�����ش��وؤوٌل  وق��ال 
ال  االنتخابات  ملفو�شية  املالية  "التخ�شي�شات 
يف  الإجرائها  الكافية  اال�شتعدادات  الإج��راء  تكفي 
مل  "املوازنة  اأّن  مبينًا  املقبل"،  االأو  كانون  نهاية 
واأّن  االنتخابات،  الإج��راء  املفو�شية  حاجة  تراع 
املبالغ املالية التي حتتاجها االإجراءات اللوج�شتية 
عليها  ح�شلت  ال��ت��ي  التخ�شي�شات  م��ن  اأك���رب 

املفو�شية من موازنة العام احلايل.
من جانبه النائب علي البديري ان  هناك خالفات 
كبرية داخل جمل�ش النواب ب�شاأن ت�شمني و�شياغة 
التعديالت املقرتحة على قانون انتخابات جمال�ش 

املحافظات واالق�شية.
متتلك  التي  املتنفذة  الكتل  بع�ش  ان”  وا�شاف 
م��ات��زال   ، املحلية  املجال�ش  يف  ك��ب��رية  مقاعد 
مترير  ومنع  املجال�ش  تلك  عم�ل  اإبقاء  على  ت�ش�ر 
هي  الكتل  هذه  الن  اجلديدة  التعديالت  مقرتحات 
امل�شتفيد االول من ا�شتمرار عمل املجال�ش املحلية 
الغاء تلك  “ راأي االأغلبية مي�شي نحو  “، مبينا ان 
املجال�ش نظرا لدورها ال�شلبي يف خدمة املواطنني. 
واو�شح انه “ مت جمع تواقيع اأكرث من 130 نائبا 
حلل تلك املجال�ش او جتميد عملها حتى موعد اجراء 

املال  ه��در  ايقاف  اج��ل  من  املحلية  االنتخابات 
الربملان  لرئي�ش  االول  النائب  ابلغ  فيما  العام. 
نائب  وولبول  الي�ش  ا�شتقباله  خالل  الكعبي  ح�شن 
املتحدة  ل���الأمم  ال��ع��ام  ل��الأم��ني  اخل��ا���ش  املمثل 
مكتب  رئي�ش  ارين  وامري  العراق  يف  “يونامي” 
االنتخابات  مفو�شية  بان  االنتخابية،  امل�شاعدة 
الوحيدة املكلفة باالأعداد  الد�شتورية  هي املوؤ�ش�شة 
بقدراتهم  نثق  البلد، ونحن  االنتخابات يف  واجراء 
على العمل حتت اي ظرف كان نظرا ملا ميلكونه من 
خربات جيدة”، م�شتدركا “لهذا �شعينا لتحديد موعد 
انتخابات  الأجراء  ثابتا  موعدا   16-11-2019
وقانوين  د�شتوري  حق  كونه  املحافظات  جمال�ش 
ال  االم��ر  وه��ذا  وا�شحة،  خمالفة  فيها  وتاأجيلها 
د�شتوري  امر  بل  غريها  او  احزاب  ب��اإرادات  يتعلق 

يجب االلتزام به.
جمال�ش  انتخابات  قانوين  بتعديل  يتعلق  وفيما 
انه  الكعبي،  قال  املحافظات،  وادارة  املحافظات 
املوؤمل  ومن  ممكن  وقت  باأ�رشع  الإقرارها  “ي�شعى 
يدفع  من  وجود  رغم  جدا  قريبا  عليها  الت�شويت 

بعك�ش هذا االجتاه.
على  الكعبي  �شدد  الت�شويت،  اليات  مو�شوع  اأما 
باعتماد  كان  العليا  املفو�شية  مع  “االتفاق  ان 
بالت�شويت  للراغبني  ح�رشا  البايومرتية  البطاقة 
ي�شمح  ولن  املحافظات،  جمال�ش  انتخابات  �شمن 
االخطاء  ذات  وتكرار  اخرى،  الية  اعتماد  فئة  الأي 
بالتزوير  �شكوك  لوجود  فرز  اع��ادة  من  ال�شابقة 
والعالج  بالعراق،  يتكرر  ان  ميكن  ال  ثقة  وانعدام 
جرى  انه  البيان،  وذكر  البايومرتية”.  البطاقة  هو 
االتفاق، خالل اللقاء “على عدة تو�شيات من بينها 
عدم اجراء اي تعديل على قانون االنتخابات اال بعد 
م�شي مدة عام كامل على  االنتخابات، و تقليل �شن 

الرت�شح من 30 عام اىل 25 عام”.

بغداد - اجلورنال :  اأكد النائب عن حتالف االإ�ش��الح عبا�ش عليوي اأن الكتل ال�شيا�ش��ية تو�ش��لت اإىل اتفاق بجعل 
جل�شات الربملان يف االأ�شبوع املقبل موعدا لتمرير رئا�شات اللجان النيابية املهمة.

وق��ال علي��وي يف ت�رشيح �ش��حفي، اإن “تعطيل اإكم��ال بع�ش اللجان املهم��ة كاللجنة املالي��ة اأو االأمن والدفاع 
ح�ش��ل ب�ش��بب اخلالف بني الكتل املت�ش��ارعة عليها”، الفتا اإىل اإن “الكتل ال�شيا�شية اتفقت على اإن تكون جل�شات 

االأ�شبوع املقبل موعدا لتمرير جميع اللجان النيابية.
واأ�ش��اف اأن “الكتل ال�شيا�ش��ية جتري يف الوقت احلايل اجتماعات مكثفة للو�ش��ول اإىل اتفاق ير�شي اجلميع عرب 
تق�شيم اللجان وفق اال�شتحقاق االنتخابي”، مبينا اأن “تعطيل ح�شم ملف اللجان �شيت�شبب بعرقلة مترير القوانني، 

ف�شال عن ت�شببها باإخفاق عمل جمل�ش النواب ب�شكل عام.

جدل موعد االنتخابات المحلية مستمر.. التعديالت المقترحة تنتظر التوافق     

اتفاق على تمرير رئاسات اللجان 
األسبوع المقبل

حممد  ال��ن��واب  جمل�ش  رئي�ش  ان  �شيا�شي،  م�شدر  ك�شف 
 30 من  اكرث  ي�شم  ت�شكيل حتالف جديد  ب�شدد  احللبو�شي 
حممد  النواب  جمل�ش  "رئي�ش  ان   ، امل�شدر  وق��ال  نائبا. 
برئا�شته  جديد  �شيا�شي  حتالف  ت�شكيل  ب�شدد  احللبو�شي 
يحمل ا�شم التقدم"، مبينا ان "ذلك �شيعلن ر�شميا خالل يف 

موؤمتر �شحايف يعقد قبل نهاية االأ�شبوع اجلاري. واأ�شاف 
امل�شدر اأن "التحالف اجلديد ي�شم اكرث من 30 نائبا، من 
خمتلف الطوائف"، م�شريا اىل ان "حتالف التقدم ينطلق من 
او  قومية  او  طائفية  ح�شابات  اأي  عن  بعيدة  وطنية  اأ�ش�ش 
اأن  احلكمة،   تيار  واعترب  العراق.  هو  االأول  وهدفه  فئوية، 
"املحا�ش�شة" والتي ا�شبح  ال�شيا�شية هي  العملية  م�شكلة 

رئي�ش احلكومة عادل عبد املهدي "ا�شري لها"،.

تحالف جديد من 30 نائبا 
بزعامة الحلبوسي
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ك��رمي،  حممد  الفتح  حتالف  ع��ن  النائب  اأك��د 
مناطق  من  ال�شعبي  احل�شد  قوات  ان�شحاب  اأن 
اأمني  ف��راغ  بح�شول  ت�شبب  املو�شل  غ��رب 
كبري، م�شريا اإىل اأن ان�شحاب احل�شد جاء نتيجة 

�شغوط �شيا�شية ودوافع اأمريكية.
من  ال�شعبي  احل�شد  “ان�شحاب  اإن  كرمي   وقال 
غرب املو�شل نتيجة �شغوط �شيا�شية مدعومة 
اأمني  ف��راغ  ح�شول  اىل  ادى  االمريكان  من 

كبري وت�شلل الهاربني من داع�ش عرب االرا�شي 
ال�شورية الذين بداأوا ي�شكلون خطرا يف مناطق 

غرب املو�شل.
اإىل  اجلربا  احمد  النائب  “ر�شالة  اأن  واأ�شاف، 
التي عرب فيها عن خماوفه من  الوزراء  رئي�ش 
عام  اىل  نينوى  حمافظة  يف  االو�شاع  عودة 
افراغ املنطقة  2014 خماوف حقيقية ب�شبب 
مبينا   ، ال�شعبي”  واحل�شد  االمنية  القوات  من 
وج��ود  اهمية  م��دى  اأدرك���وا  “املو�شليني  ن 
احل�شد يف مناطقهم بعدما اوهمهم ال�شيا�شيون 

واالمريكان بخطورة تواجد احل�شد”.
اجلربا  مدلول  احمد  نينوى  عن  النائب  وكان 
الوزراء  رئي�ش  اىل  ر�شالة  االثنني،  اليوم  وجه، 
عادل عبد املهدي، حذر فيها من عودة �شيناريو 
�شبيه مبا جرى يف �شيف 2014 عندما �شقطت 

مدينة املو�شل بيد “داع�ش.
�شابق  وقت  يف  ال�شعبي  احل�شد  ق��وات  واخلت 
نينوى  الواقعة يف حمافظة  املناطق  من  عدداً 
باأمر  وذلك  العراقي،  اجلي�ش  ي�شغلها  اأن  على 
حيدر  والي��ت��ه  املنتهية  ال����وزراء  رئي�ش   م��ن 

قيادة  اإل��غ��اء  ال�شعبي  احل�شد  قيادة  وق��ررت 
وبيجي  نينوى  و���رشق  نينوى  غرب  عمليات 
نينوى حم��ور  ل��ق��ي��ادة  واح���د  مقر   وت�شكيل 
ك��م��ا ت��ق��رر اإحل�����اق ق���ي���ادة غ����رب ن��ي��ن��وى 
ب���ك���ام���ل م��ن��ت�����ش��ب��ي��ه��ا واإم���ك���ان���ي���ات���ه���ا 
احل�������ش���د. يف  ال���ع���م���ل���ي���ات   مب����دي����ري����ة 
40 بالكامل من منطقة  اأي�شًا نقل لواء  وتقرر 
قاعدة  يف  االأ�شلي  مقره  اإىل  �شنجار  �شمال 
قيادة  اإىل  القاطع  م�شوؤولية  وحتويل  �شبايكر 

العمليات امل�شرتكة للجي�ش يف نينوى.

بعد انسحاب الحشد.. تحذيرات من فراغ امني غرب الموصل
بغداد - الجورنال


