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اســــتـــعـــمــــال األلـــعـــاب الــــنـــاريـــة
ـــفــرقـــعــات الـــتي ال تــخـــلــو من وا
اخــطـارهـا عـلى الــطـفل ومن حـوله
كـمـا انـهـا تؤدي الـى تلـوث الـبـيـئة
التي نعيش بـها )  . ودعا الشمري
األسـرة ان ( تعي مـخـاطر األلـعاب
الــنـــاريــة عـــلى أبــنـــائــهـــا وتــقــوم
وتوجيه األطفال بتوضيح ذلك لهم
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بـاالبـتـعـاد عن اســتـخـدامـهـا وعـدم
كـمـا أنه يـقع عـلى تـداولـهـا بـيـنـهم
األسرة ايـضا دور مـتابـعة أبـنائهم
وردعهم عن استخـدام هذه االلعاب
التي تؤدي الى بـعض االحيان الى
حرمـاننـا لفرحـة العـيد بعـد اصابة
احـد ابـنــائـنـا او اصـدقــائـنـا بـاذي

نتيجة استخدامها ) .
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والـــطــاعـــات واحملــبـــة والــغـــفــران
ـبارك اسـتقـبـلنـا ايام عـيـد الفـطر ا
أعـاده الـله عـلـيــنـا وعـلـيـكم واالمـة
االسـالمــــــيــــــة بـــــاخلــــــيــــــر واألمن
حـيث تـظـهـر الـفـرحـة عـلى والـعـزة
الـصـغــيـر والـكـبـيــر ويـلـجـأ بـعض
االطـفـال إلى الـتـعبـيـر عن فـرحـتهم
أحـيانـا بطـريـقة غـير صـحيـحة في

بغداد
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اعلنت قيادة شرطة محافظة ديالى
مـنع بـيع وشراء وتـداول أسـلـحة  
ـشابهـة لألسلحـة النارية االطفال ا
ووجه بـــاتـــخـــاذ اجـــراءات رادعـــة
.  وقـال قائـد شرطة بحق اخملـالف
ديالى  اللواء فيصل كاظم العبادي
انه فـي بــيـــان تـــلــقـــته (الـــزمــان)  
(اصــدر أوامـر بـــمــنع بــيـع وشـراء
وتـداول الـعـاب األطـفـال الـتي عـلى
محذراً من أن شكل أسلحة نارية ) 
 (القوات األمـنية ستـتخذ إجراءات
رادعـــة بــحق الـــتــجـــار وأصــحــاب
احملــال اخملــالـــفــ لــلـــقــرار وفــقــا
( لـقـد لـلـقـانـون) . وبـ  الـعـبـادي 
أصــدرنـــا األوامــر لــكــافــة الــقــوات
نع االمنية التابعة لقيادة الشرطة 
ـثيرة بيع وتـداول العاب األطـفال ا
لـلـعـنف وخـصـوصـا الـتـي حتـتوي
وجب القانون على مادة الصجم 
والــتي تــشــكل خــطــراً عــلى حــيـاة
مــشــيــراً إلى أن  ( تــلك األطــفـال ) 
األلــعـاب ســبــبت إصـابــات خــطـرة
لـعدد كـثيـر من األطـفال في األعـياد
باإلضافة إلى كونها تنمي السابقة
وتشجع على ثقافة العنف لديهم) .
ضـرورة  (إخراج  وأكـد  الـعـبـادي 
مـفـارز في جـمـيع األسواق لـتـنـفـيذ

أمـــــر مــــــنـع بــــــيع وتــــــداول تــــــلك
فضال عن حتـذير أصـحاب االلعـاب
مـــحـــال بــيـع الــعـــاب األطـــفــال في
احملـــافــظــة مـن بــيع تـــلك األلــعــاب
سـيعـرضـهم لـلـمـساءلـة الـقـانـونـية
وغـلق مــحـالـهم ومـصـادرة وإتالف
ـفرقـعـات التي تـضبط األسـلحـة وا
فــيــهــا وفق الــقــانــون ) .واصـدرت
الـلــجـنـة االمـنــيـة الـتــابـعـة جملـلس
تــعــمــيــمــا ً فــوريــا لــكــافــة ديــالى 
االقضية والنواحي داخل احملافظة
ــفــرقــعــات الــنــاريـة بــخــصــوص ا
والـعـاب الـعـنف الــتي تـنـتـشـر بـ

فئات األطفال أيام األعياد . 
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وقــــال رئــــيس الــــلـــجــــنــــة صـــادق
ان ( اللـجنة احلسـيني لـ (الزمـان )
االمـنـية في مـجـلس ديـالى اصدرت
تعميما لـكل التشكيالت االمنية في
االقضية والنواحي باعتقال كل من
فـرقعـات او االلعاب يـتاجـر ببيـع ا
ثيرة للـعنف لألطفال ) . واضاف ا
ان  (التعمـيم جاء قبيل احلسيـني 
ـبـارك لـتـفادي حـلـول عـيـد الـفطـر ا
حــــدوث اصـــــابــــات فـي صــــفــــوف
االطـــفـــال نــظـــرا خلـــطـــورة بــعض
االلعاب ناهيك عن تأثيرها السلبي
في خـلـق سـلــوك عــنف في نــفـوس

األطــــفـــال ) . الى ذلـك دعـــا مـــديـــر
البيئة في محـافظة ديالى عبد الله
هـادي الــشــمـري األســر في عــمـوم
أن تـــرشـــد مـــنــــاطق احملــــافـــظــــة 
خاطر األلعاب النارية .  ابناءها 
وقـال الـشـمـري لــ ( الـسالم  )  ان
اضي ودعـنا شـهر (في االسبـوع ا
ـــبـــارك شـــهـــر اخلـــيــر رمـــضــان ا

داود باشا

ـسـألـة الدولـة مـنـتـقـداً مِـثـالـية سـتـوى الـفـلـسـفي  انـطلـق غرامـشي مـن ا
ستوى النظري السياسي في جانتيل وكروتشي ليعيد تأويل هـيغل في ا
ـدارس ـكـون من ا ـدني ا ز غـرامـشي بـ اجملـتـمع ا دفـاتـر الـسـجن مـيـَّ
ـسـاجد ودور واجلامـعـات والـعـائالت والـنـقابـات واألنـديـة االجـتـماعـيـة وا
كـون من مـؤسسـات الدولـة: األحزاب العـبادة وبـ اجملتـمع الـسيـاسي ا
ـركـزيـة الــتي تـتـولى واجلـيش والـشــرطـة واألجـهـزة األمــنـيـة والـوظــائف ا
اإلشـراف والـســيـطـرة عـلى أبــنـاء الـشــعب ومـراقـبـتــهم. هـذا الـتــمـيـيـز أو
ائـد يعـتـمـد الـفهـم اخلاطئ لـلـسـيـاسـة داخلـيـاً أو خـارجـياً الـتقـسـيم الـسـَّ

عناها الذي يحتكر الهيمنة. 
ثـقفـ األعـمال الـتي من شأنـهـا حتقـيق التـوازن ب يتـولى بعض كِـبـار ا
ـدني والسـياسي. ورغـم أنَّ هذا الـتوازن يـكـاد يكـون مفـقوداً اجملتـمعـ ا
لكن هؤالء يتـقاضون معاشـات كبيرة دون أنْ يـقوموا بأي إنـتاج حقيقي
ـعـاش إال بـعــد بـلـوغه الــثـالـثـة ـوظـف الـبـسـيط ال يــتـمـتع بــا في حـ أنَّ ا
والست أمَّا الكاسب قوته والفالح واحلرفي فيظلون يعملون حتى آخر

يوم بال استراحة.  
لـنــنـطــلقَ نـحن مـن تـأســيس الـزعــيم عـبــدالـكــر قـاسم عــشـر مُــدن شـبه
عشـوائـيـة داخل بغـداد سـكـانهـا الـيوم خـمـسـة مالي تـقـريـباً من أصل
سبـعـة مـجـتذبـاً أهـلـهـا من الطـبـقـة الـفالحـيَّة الـعـشـائريـة فـأسـقطَ قـطَّاع
الـزراعـة بـالـضـربـة القـاضـيـة ولم تـقـم له قـائـمـة إلى يـومـنـا هـذا وضربَ

التوازن الطبقي.
 قـبل قـاسم كـان الـعـراق ينـتج 4 مـليـون حـنـطـة ومـثـلـهـا شـعـيـر ويـصدر
نـصـفـهـا وبـعـد سـنـةٍ واحـدة من اســتالمه مـقـالـيـد احلُـكم صـار الـعـراق
يستورد احلنطة والشعير وإلى يومنا هذا! إنَّ كل اختالل في التوازن ب
دني والـسـياسي سـيـؤدي حـتمـاً إلى كـارثة وشـيـكة طبـقـتي اجملتـمـعـ ا
محـققـة الوقـوع ما لم يُـعالج بـتـشريـعات رشـيدة مـناسـبة فـاالختالل في
التـوازن يـعـني ازدياد مـعـدالت الـفقـر والـبَـطالـة وبـالتـالي ازديـاد مـعدالت
نظَّـمة والركود االقتصادي الذي يلوح في األفق نظَّمة وغير ا ة ا اجلر
ة حركـة سيـاسيـة متـطرفـة أخرى وقبل أنْ تـصل الفـاشيـة أو النـازية أو أيـَّ
د إلى احلـكـم عـاشت مــجـتــمـعــاتـهم ظــروفـاً اقــتـصــاديـة ســيـئــة فـقــد أكـَّ
ـيزانـية السـيـناتـور مـوسولـيني أثـنـاء منـاقـشة مـجـلس الشـيـوخ اإليطـالي 
الـعام 1930.1929  أنَّ أكـثـر من نـصف الـشــعب اإليـطـالي يـعـيش حتت
خط الفقر وأنَّهم يقتاتون على النـباتات البرية واخلضروات طوال السنة
أنَّهم يبيتون في غرف غير صحيَّة ويوجـد إهمال شديد للطفولة والتسيب
دارس. وإذا أصبح أحدهم مسـؤوالً كبيراً في عائـلةٍ ما أو عشيرة من ا
ـئات مـن أقربـائه ومعـارفه يـتحـولـون إلى موظـف عَـجَـزة ال يقـومون فإنَّ ا
بأي عـمل أو جتـار سـمـاسـرة عـقود ومـقـاوالت وعِـدَّة الـعَـمل هي سـيارة
جكسـارة وثياب شـيخ العشـيرة التـقليـدية وزيارات بـهدف صيـد احلمقى
غفل هذا يريد وظيفة وذاك يريد منصباً وهذا يريد نقالً وذاك يريد وا
ـنشـار وال يتـوقف عن إطالق الـوعود مكـيدة بـأحـدهم والشـيخ يـقبض كـا
الكاذبـة حتى وهـو نائم يـشخر! لـقد اخـتلَّ التركـيب الطـبقي الـسكاني في
طح ال همَّ لها إال العـراق منذ 2003 فقد صـعدت طـبقـة فاسـدة إلى السـَّ
التبـذير واإلسـراف في والئم وعزائم وحفـالت ورشاوى وهدايـا وعموالت
- سـواء في الـعراق أو فـي كردسـتـان الـعـراق- تـكاد ـوظـفـ وإنَّ نسـبـة ا
تكـون األسـوأ في الـعـالم فأكـبـر من خـمس الـسكـان مـوظـفون يـعـتـمدون
ثدي الدولة في حيـاتهم وأكثر من نـصفهم ال يقومـون بأيَّة أعمال حـقيقية
نافعة للدولة أو للمجتمع إنَّما صدرت أوامر تعيينهم برشاوى أو حتقيقاً
ا للمُـحاصصـة البغـيضـة ب األحزاب والـطوائف واألديان أو غـير ذلك 
ال عالقة له باحلاجة الفعلية إلى خدماتهم الوظيفية. إنَّ هذا يعني أنَّ أكثر
من نصف اجملتمع يعيشـون ظروفاً سيئة ويـعانون من انعدام اخلدمات
فالشوارع غارقة في الـزحمة نتيـجة سياسة اسـتيراد السيارات من دول
اجلوار وترك احلـبل على الـغارب وازديـاد أعداد سيـارات الدولـة بشكل
ال مــثـيـلَ له في أيــة دولــة من دول الــعــالم ورغم وجــود قــرار من األمــانـة
َّ تـعميـمه بالنـسبة لـلموظـف احلائزيـن لسيارات العامـة جمللس الوزراء 

ـهـا غـيــر مـلــزمـة بــصـرف نــفـقــات الـوقـود الـدولــة بـأنـَّ
والصيانـة ولكن ال يوجـد تنفـيذ لهـذا القرار تـنفيذ
ئـة. وعمـلية على أرض الواقع وال بـنسـبة واحـد با
استيراد السـيارات مستـمر بال توقف والشوارع

كما هي تزداد اختناقاً وسوءاً.

عبد الله هادي
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جتري اللـجان التنفـيذية في دائرة
الــتـقــاعــد والـضــمـان االجــتــمـاعي
لــلــعـمــال الـتــابــعـة لــوزارة الــعـمل
والــشــؤون االجــتــمــاعــيــة زيــارات
ــشــاريع مــيـــدانــيــة يــومــيــة الى ا
ـديـنة لـلـدائرة لـغـرض متـابـعتـها ا
وحثها عـلى تأدية التـزامتها جتاه
الـدائـرة تـطـبـيقـا لـقـانـون حتـصيل

الـديــون احلـكـومـيـة رقم 56 لـسـنـة
1977. ونـقل بـيـان تلـقـته (الـزمان)
عن مـديـر عـام الـدائـرة عـلي جـعـفر
احللـو قوله ان (الـلجـان التـنفـيذية
اجرت اكثر من (70© زيارة ميدانية
ــديـــنـــة خالل ايــار لــلـــمـــشــاريـع ا
ــــاضي  مــــشــــيـــرا الـى ان هـــذه ا
الـلـجـان جتـري زيـارات لـلـمـشاريع
الـــتي لم تـــؤدِ الــتـــزامــتـــهــا جتــاه

عمالها وتسدد االشتراكات عنهم).
واوضـح ان (اجـــــراءات الـــــدائــــرة
شاريـع تتمثل باصدار جتاه تلك ا
طـالبـة اوال ثم االنذار ومن كتـاب ا
بعدها توجه لـها امر احلجز الفتا
الى انه تـــمت مــتــابــعــة الــدعــاوى
الـقـانــونـيـة لـلــدائـرة سـواء اكـانت
مـقـامـة من قبـلـهـا او مقـامـة علـيـها
ومراجعـة احملاكم اخملتـصة وبيان

الـراي الــقـانـوني بــشـانــهـا). وبـ
احلــلــو ان (قــسم صــرف الــرواتب
الـتـقـاعـديـة في الـدائـرة مـنح خالل
ـعـامالت ايـار اجلـاري (28) قـيــداً 
تقاعدية جديدة لعمال بلغوا السن
الـقـانونـيـة للـتـقاعـد تـمت احـالتـها
ضـمون الكمال من قسم شؤون ا

االجراءات القانونية. 
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واشـار الى ان الـقـسم اجنـز ايـضـا
تـنـظـيم وطـبع 38 هـويـة تـقـاعـديـة
ــضـمــونـ كــمـا اجنـز لــلـعــمـال ا
ــعـــلـــومــات اســـتـــمــارة حتــديـث ا
مــتــغــيــرات بـواقع 782 اســتــمـارة
تمـثل نقل راتب مـن بريد الـى بريد
آخــــر او مـن مــــحـــافــــظـــــــــــة الى
مـحافـظة اخـرى وادخال وكـالة او
وصـايـة او تـغـيـر درجـة الـعـجز او
رمــز الـشـرط لـلــطـــــــالب وتـعـديل
راتـب وقـــــــــطـع راتـب واحلــــــــذف
واالطالق).واعــلـنـت هـيــئــة رعــايـة
ذوي االعــــاقــــة واالحــــتــــيــــاجــــات
اخلـاصــة اسـتــمـرار عــمل الـلــجـان
ـعــاقـ ضـمن الـطــبـيــة بـفــحص ا
الـــشــمــول اجلــديـــد الــراغــبــ في
االسـتـفـادة من امـتـيـازات الـقـانـون
رقم 38 لسنة  2013بواقع جلنت
االولى في دائرة التـأهيل والـثانية
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ثوى االمام الهمام موسى الكاظمية مدينة عراقية مقدسة  تشرّفت 
بن جعفـر ومحمـد اجلواد علـيهمـا السالم  وأصبـحت بفضـلهمـا مقصداً

ؤمن . للمالي من ا
ثم انـهـا مـديـنـةُ عـلمٍ وأدب  فـلـهـا يـنـتـمي مـراجعُ كِـبـار  وعـلـمـاء أفـذاذ 

وأدباء ومبدعون من طراز فريد .
لـكي اثـنان من رجـالهـا مِنْ بيْن ولقـد شكّل الـوزارةَ العـراقـية في الـعهـد ا

سبع وثالث وزارة امتدت من  1958.1921 .
دينة الباركة وقد قال فيها : وكاتب السطور هو من هذه ا

للكاظميةِ شامخُ االمجادِ 
مِنْ سالفِ األحقابِ واآلمادِ 

بالكاظم تشرّفت قدراً وَقَدْ
عظُمتْ فَأَضْحَتْ كعبةَ القُصّادِ

عالِيَ انّها قد أجنبتْ  وكفى ا
خيرَ الرجالِ وأَعْظَمَ الرُوّادِ 

اني ألفخرُ أنْ نُميتُ لها كما 
ِيَ الكرامُ الصِيدُ مِنْ أجدادي 
ــرء اذا انـــحــاز الـى مــســقـط رأسه ومــرابـع اســرته ومـــعــاقل وال يالمُ ا

... مَجدِهِ
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صـابـ في ـجمـوعـة مـن ا ـنصـرم  جِـيءَ  وفي نـهـايـة شـهـر رمـضـان ا
الطارمية الى مستشـفى الكاظمية  وكانوا بـحاجة الى الدم  فبمجرد أنْ
ـذكور وتـقاطروا ستـشفى ا تسامـع الشبـاب الكـاظمي بـذلك هُرعـوا الى ا

صاب . معلن استعدادهم للتبرع بالدم انقاذا حلياة اولئك ا
نعهم من ذلك صيامُهم والصوم في الغالب يدفعُ بالصائم الى ايثار لم 
صاب السكينة واالرتيـاح  ولم يهدأ لهم بال حتى اطمـأنوا على إمداد ا

ا يحتاجونه من الدم .
ـروءة في واحـدة من وهـذه هي الـشـهـامـة في أحـلـى صـورهـا  والـنـبل وا

جتلياتهما الواضحة .
وهم يُـشــكـرون عـلى ذلـك جـزيل الـشــكـر ويُـقــدّرون غـايــة الـتـقــديـر ألنـهم

سارعوا النقاذ اخوانهم ولم يبخلوا عليهم بدمائهم .
تُذكروا ما قاله الرحمنُ  –جلّت عظمتُه  –في كتابه العزيز :

ا أحيا الناسَ جميعا ) . ( ومَنْ أحياها فكأ
هنـيئـاً لتـلك الـوجوه الـكاظـميـة الوضـيئـة الـتي استـطاعت أنْ حتـصل على
صاب زية الـعظيـمة .. مزيـة أنها بتـبرعهـا بالدم وانقـاذها حليـاة ا هذه ا

كأنها قد انقذت حياة الناس أجمع .
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اننـا نـدّون باكـبـار بـعض هذه الـوقـائع الـدّالة عـلى عـراقة
شـعــبـنــا وأصـالــته وجـمــيل مـا يــحـملُ مـن سـمـات
االنـسـانـيـة  ومـا يـتـمـتـع به من أخالقـيـة مـتـمـيـزة

موروثَة  .
( وأخِرُ دعوانا انْ احلمد لله رب العا ) 

صادق احلسيني

WK∫ مواطنة خالل مراجعتها الحدى دوائر وزارة العمل UF
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بــعــد ايـــام وبــالــتـــحــديــد يــوم 15
حـزيـران نـحـتفـل نحن الـصـحـفـي
الـــعـــراقــيـــ بـــعــيـــد الـــصــحـــافــة
الـعـراقيـة وهـو اليـوم الـذي صدرت
فــيه صــحـيــفــة الــزوراء عـام 1869
قبل 150 عـامـا والـتي نـعـدهـا أقدم

صحيفة صدرت في العراق.
لكني اكتشـفت وجود صحيفة أقدم

مـن الـــــــــزوراء
وكـــتـــبـت عــدة
مـقـاالت بـشـأن
ذلك  تـلك هي
صـــــحــــيـــــفــــة
(الــــــــعـــــــراق)
الــتي صــدرت
قـــبل الــزوراء
بــــأكـــــثــــر من

نصف قرن.
لـــــــــــــــــــــــــكــن
اكـتـشـافي لم
يـــــؤخــــــذ به
حـــــــــتى اآلن
وســـبب ذلك
كــمـا اعــتـقـد
عـــدم تـــوفــر
نـــــــــسـخ من
تــــــــــــــــــــــلــك
الـصـحـيـفـة
كــــمــــا هـــو
حــــــــــــــــــــال
الـــــــــــزوراء
ولـم تبـذل جـهـود حقـيـقـية لـلـعـثور

عليها.
 والـصــحـيـفــة الـتي اقــصـدهـا هي
(جـورنـال الـعـراق) وقـد وردت عدة
إشــــارات في عــــدد من الــــكـــتب أن
الــوالـي الـــعـــثــمـــانـي داود بـــاشــا
الـكـرجي هـو الـذي أنشـأهـا عـنـدما

تسنم منصب الوالية عام 1816.

ماذا يعني ذلك?
ان أول شـيء يــــــثــــــبــــــته صــــــدور
صـحـيفـة في الـعـراق عام 1816 ان
عـمـر الـصـحــافـة في الـعـراق حـتى
اآلن هـــو 203 اعــــوام ولـــيس 150
عاماً حسب تاريخ صدور الزوراء.
 والـشيء الثـاني هو ان الـصحـافة
في الـعـراق أقدم من الـصـحـافة في
الــدول الــعــربــيــة األخــرى ومــنــهـا
مــصــر الـــتي تــؤرخ صـــحــافـــتــهــا
بــصـدور أول صــحـيــفـة عـام 1828
عـنــدمـا اصــدر مـحــمـد عـلـي بـاشـا
ـصـريـة أي إن صـحـيـفـة الـوقـائع ا
الـعــراق او (جـورنــال الـعــراق) قـد
ـصـريـة صـدرت قـبل الــصـحـيـفــة ا

باثني عشر عاماً.
وقــد اطـلـعت عــلى مـا ورد في عـدد
من الـكتب والـدراسات الـتي تشـير
الـى صـحـيـفـة الـعـراق وتـنـقل هـذه
الــكــتب مـــا ورد في كــتــاب (ســجل
دينة بغداد سنة الوقائع اليوميـة 
ــســتــر انــطــون ن. ــؤلــفه ا  1830
ـطــبـوع في لــنـدن سـنـة جـروفس ا

 1832وعنوانه.
A Journal of Residence at Bag-
dad during the year(1830)
 وتشير كل هـذه الكتب الى ان تلك
الصحيـفة (كانت تطـبع في مطبعة
حــجــريــة وتــنــشـــر في الــلــغــتــ
الـعربـيـة والتـركيـة "وقـائع القـبائل
وأنــبـاء الــقـطــر الــعـراقي وأخــبـار
الـدولـة العـثمـانـية وقـوانـ البالد
وأوامــــــــــر ونـــــــــــواهـي الــــــــــوالـي
واإلصالحــات الـــواجب إجـــراؤهــا
" الى غير ذلك من وظف وأسماء ا
احلوادث اخلـارجيـة وكانت تـعلق
منها نـسخ على جدران دار اإلمارة
لــيــطــلع عـلـى مـا فــيــهــا من يــهـمه
الـــوقــــوف عـــلـى أخـــبــــار الـــدولـــة

وتقدمها).
علومات وردت في :  هذه ا

1ـ كتاب تـاريخ الصحافـة العراقية
للسيد عـبد الرزاق احلسني اجلزء

األول.
2ـ كـتـاب صـحـافـة الـعـراق لـلـسـيـد

رفائيل بطي اجلزء االول.
3ـ مــجـــلـــة الـــنـــجم الـــصـــادرة في
ــــوصل في 1934/9/30 الــــعـــدد ا
السـابع مقـال للـسيـد رزوق عيسى
بــعـــنــوان تـــاريخ الـــصــحـــافــة في

العراق.
4ـ ذكــر الـبــاحث الــعـراقـي الـســيـد
ؤرخ رزوق عيسى صاحب مـجلة ا
انه عــــثـــر عــــلى مــــعـــلــــومـــات عن
صحيفة (جورنال العراق) في كتب
الـرحالـ ومـنهم جـروفس وفـريزر
وتــيـلــر وســجل الـيــوت اخملــطـوط
واسـفـار رتش وبـكـنـكـهـام وبـورتـر

وروسو.
5ـ بـحث لـلــسـيـد هـاشم الــنـعـيـمي
ئـوي للـصحـافة ـناسـبة الـعيـد ا

العراقية.
6ـ كـتـاب موجـز لـتـاريخ الصـحـافة

في العراق للسيد فائق بطي.
 وأرى إن من واجـب الـــبــــاحــــثـــ
ـؤرخ الـقـيام بـالـبحث عن أي وا
مـعـلـومـات عن هـذه الـصـحـيـفة في
اخملــــطـــــوطــــات الـــــعــــراقـــــيــــة أو
اخملـطـوطـات الـتـركـيـة والـسـجالت
الرسـميـة للدولـة العـثمانـية وكذلك
في ســوريــا ولــبــنــان. صــحــيح ان
الـبــحث سـيـكـون مــضـنـيــاً لـكـنـني

اعتقد ان القضية تستحق ذلك.
وأود أن أشــيـر إلى أن عــدم وجـود
نـسـخـة من اجلـريـدة ال يـعـنـي أبدا
عدم صدور هذه اجلـريدة فمن غير
ــعـقــول إن الــرحـالــة االنــكـلــيـزي ا
ن وردت أسـمـاؤهم هـنـا وغـيــره 
قــد اخـتــلـقــوا وجـود صــحـيــفـة لم

تصدر.
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والبـــد لـــنـــا ونـــحن نـــتـــحـــدث عن
الصـحيفـة ان نذكر مـؤسسها داود
بـاشـا وحـيـاته وثـقافـته لـنـحـكم ما

إذا كـــــــانـت له مــــــــثل هـــــــذه
االهتمامات.
فـــالــرجل يــعــد
مـن أكــــــــابـــــــر
الــــوالة الـــذين
حـكمـوا بـغداد

وقد أبقى ذكراً ال ينسى.
فــهـــو من مـــوالــيــد 1774م ووصل
بغـداد عام 1780 أي أن عمـره كان
6 سنوات وعاش في العراق معظم
ــمــالــيك الــذين حــيــاته وهــو من ا
جلبهم سـليمان الكـبير وهم أطفال
ليـربيهم ويـعتمـد عليهـم في الكبر
ونـظـراً للـمواهـب التي يـتـمتع بـها
مـلوك فـقـد قرأ وكـتب وأتقن هـذا ا
فن األســلـــحــة وفــاق بـــذلك أقــرانه
ونـــال رضــــا ســـيــــده فـــتــــقـــدم في
الوظائف حتى نـال وظيفة (خازن)
ـا جعـله أقوى ثم صـاهر الـوالي 

نفوذاً من غيره.
وفـي عـــــــــــام 1816
تــولى الـــســلــطــة
والــــــيــــــاً عــــــلى
بـغـداد فـقـضى
ـمـاليك على ا
الـــــبـــــارزين
وصــفــا له
اجلــــــــــو
وتــطـلع
إلــــــــــى

االســتــقـالل بــالــعــراق عن الــدولــة
الـعثـمانـيـة واصدر تـلك الصـحيـفة
ولــكن تــفـــشي الــطــاعــون أدى إلى
ـؤرخون أنه فـشل خطـطه ويـقول ا
ـاً وأديبـاً وشاعـراً نظم في كـان عا
الـــلـــغـــات الــعـــربـــيـــة والــتـــركـــيــة
والـــفــارســـيــة وأجـــرى إصالحــات
إداريــة في مـخـتــلف شـؤون الـبالد
خالل السنوات حـكمه التي امتدت
15 عاماً من 1816 إلى 1831 وهي
الفترة التي حكم فيها مصر محمد
عـــــلي بـــــاشـــــا الـــــذي اصــــدر أول

صحيفة في مصر.
ـعـنيـ للـبحث مـرة اخرى نـدعو ا
عن هــذه الــصــحــيــفــة ومع
هــــــذا فـــــان ذلـك لن
يــــــــؤثــــــــر عـــــــــلى
احـتـفـالـنا في 15
حــزيــران من كل
عـــــام بـــــعـــــيــــد
الــــصــــحــــافـــة
الــــعــــراقــــيـــة
ســواء تــاكـد
وجـودهـا ام
لم يــــتــــاكـــد
فهذه قضية
تــار يــخــيـة
لـــهــا عالقــة
بــــــتـــــــاريخ

العراق ?
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ـركـز الـعـراقي الـكـوري. وقـال في ا
احلـلو ان الـهـيئـة تـستـلم االحاالت
الى الـلـجـان الـطـبـيـة حسـب اماكن
ـعــاقـ الـرصـافــة/ مـديـنـة سـكن ا
الـــصـــدر ســـاحــة/ 55 والـــكـــرخ /
ـقــر دائـرة الــبـيــاع شـارع  13او 
ركـز الـوطني الـتـأهيل في بـنـايـة ا
ركز هـنيـة وا للـصحـة والسالمـة ا
الـعـراقي الـكـوري) مـشـيـرا الى ان
االحـــــــــاالت مــــــــوزعـــــــــة حـــــــــسب
ـنـشورة ـواعـيـد ا الـتـسـلـسالت وا
فـي مـــوقع الـــوزارة االلــــكـــتـــروني
وصــفـحـات الـتــواصل االجـتـمـاعي
الـعـائـدة للـوزارة وصـفـحة الـهـيـئة

الرسمية).
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وقـــدم وزيــــر الـــعــــمل والــــشـــؤون
االجــتـمــاعــيـة بــاسم عــبـد الــزمـان
سياسة شاملة الدماج ذوي االعاقة
واالحــــتــــيـــــاجــــات اخلــــاصــــة في
اجملتـمع تـتضـمن جمـيع اخلطط و
الـستـراتيـجـيات الـواجب تنـفيـذها
. وقـال بــحـسب ــعـاقــ لــتـمــكـ ا
الــبــيـــان ان (الــوزارة وبــنــاء عــلى
توجيه مجلس الوزراء اعدت خطة
وســـيـــاســـة شـــامـــلـــة لالهـــتـــمـــام
بــــــاالشــــــخــــــاص ذوي االعــــــاقــــــة
بـــــالــــتــــنـــــســــيـق مع الـــــشــــركــــاء

االجـتمـاعيـ من مـنظـمات مـحلـية
ودولــــيـــة مـــشــــيـــرا الى ان اعـــداد
الــســـيــاســة جـــاء مــنــســـجــمــا مع
ـــعــــايــــيـــر الــــدولــــيـــة حلــــقـــوق ا
االشــــــــخـــــــــاص ذوي االعــــــــاقــــــــة
واالحـتــيـاجـات اخلـاصـة. واضـاف
ان الـــســـيـــاســـة تــضـــمـــنـت الــزام
رتـبـطة الـوزارات واجلـهات غـيـر ا
ـندرجة ضمن بوزارة بواجـباتها ا
لـسـنة قـانـون ذوي االعـاقة رقم 38 
2013 والــزامــهم بــتــقــد تــقــريــر
فصلي يوضـــــــح مدى االلتـــــــزام
بتنـفـــــــيذ تلك الـواجبات في ح
تـــتـــــــــولـى وزارة الــعـــمل تـــقــد
تـقــريـر نـصف سـنـوي الى مـجـلس
الــــوزراء تـــوضـح من خاللـه مـــدى
الــتــزام تـــلك الــوزارات واجلــهــات
بــواجــبــاتــهــا جتــاه ذوي االعــاقــة
واالحــتـــيــاجـــات اخلـــاصــة. عـــبــد
الـزمـان اوضح بان الـسـتـراتيـجـية
تــــضـــمـــنت ايـــضــــا الـــكـــثـــيـــر من
االمـتـيــازات الـواجب مـنــحـهـا الى
ـــعـــاقـــ وذوي االحـــتـــيـــاجـــات ا
اخلاصـة تتعلـق بالصحـة والسكن
والــنـقـل وغـيــرهــا من االلــتــزامـات
التي ستحدث انـعطافة واسعة في
واقـع االشــــخــــاص ذوي االعــــاقــــة

وتمكينهم ودمجهم في اجملتمع).

فيصل كاظم العبادي
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