
انواعه  مبختلف  الطالق  حاالت  انت�شار  عن  احلديث  ان 
االون��ة  يف  االم��ر  ه��ذا  يف  الالفت  لكن  جديدا  ام��را  لي�س 
 ، بالتحديد  التع�شفي  الطالق  ح��االت  ازدي���اد  االخ��رة 
ا�شباب  وجود  دون  زوجته  بتطليق  الرجل  يقوم  ان  اي 
مقنعة كما انه يتم دون الذهاب اىل املحاكم او اي جهة 
قانونية ت�شمن للمراأة اي من حقوقها و املتمثلة بالنفقة 
نف�شية  ا���رار  من  له  تعر�شت  عما  كتعوي�س  واالعانة 
ومعنوية. عدد من املواطنني ابدوا راأيهم يف هذا االمر اذا 
حتدث ال�شيد جا�شم التميمي قائال " ابنائنا تتغلب عليهم 
ينجبون  ال��زواج  من  ق�شرة  فرتة  وبعد  للزواج  رغبتهم 
رغبة  ب�شبب  احلياة  هذه  يف  لهم  ذنب  ال  الذين  االطفال 
والده لفرتة تنتهي ويحدث الطالق الأنه وجد امراأة اخرى 
ي�شاأل  وعندما  والخ  وثالثة  ثانية  مع  نف�شه  يكيف  لكي 
القا�شي ماذا تعمل يقول له انا كا�شب ولكن هل الكا�شب 

يتزوج اكرث من مرة وبعدها ي�شاأله القا�شي كم تدفع مهراً 
لهذه املطلقة يقول له ادفع �شهريًا 100 الف دينار وتبقى 
هذه االن�شانة ال حول وال قوة اال رحمة اهلل والقا�شي الأنه 
وهذا  يتيمة  تكون  ورمب��ا  طفالن  او  طفل  لديها  يوجد 
االن�شان ي�شتغل ظروف هذه االن�شانة اليتيمة فرنجو من 
ي�شعوا  ان  منهم  ونرجو   . لها  والرحمة  الرعاية  ق�شاتنا 
الذين  هوؤالء  من  امل�شكينات  هذه  يحمي  قانونا  لهوؤالء 
يعتربون اأنف�شهم ا�شوداً والفتيات هن ال�شحايا.املحامية 
�شجى عماد حتدثت عن راأيها القانوين يف هذا االمر " ان 
حاالت الطالق التع�شفي باتت منت�رة يف االونة االخرة 
ولكنها تتم خارج ا�شوار املحاكمة اي بعيدا عن الق�شاة 
هذه  يف  امل��راأة  بجانب  نقف  الننا  وذل��ك   ، واملحامني 
احلاالت حيث يقوم القا�شي بتحديد تعوي�س مادي لها 
ح�شب امكانية الطرف الثاين ويقوم بتق�شيمها اىل دفعات 

وعلى الرجل ان يلتزم بقرار املحكمة .
اما ب�شاأن االدعاءات التي يتم تناقلها حول قيام الق�شاة 

االمر  يف  النظر  اعادة  دون  الطالق  طلب  على  باملوافقة 
قالت  الكايف  الوقت  م�شرية  قرارت  هكذا  مثل  واعطاء 
" ال يوجد مثل هذا االمر ان الق�شاة املخت�شني بق�شايا 
الطالق وما يتعلق بها ال يقومون باإ�شدار االحكام دون 
اال�شتماع اىل الطرفني اوال ومن ثم يتم البت يف امرهم. 
تقوم  ان  اي  امل���راأة  بيد  يقع  الظاهرة  ه��ذه  من  واحل��د 
حالة  يف  العراقي  الق�شاء  اىل  له  تتعر�س  ما  باي�شال 

بقاءها بال اعانة او �شند .
"نحن جميعا  الباحثة االجتماعية هناء كاظم قالت  اما 
التعامل  يجوز  وال  احل��الل  ابغ�س  هو  الطالق  ان  ن��درك 
مع هذا االمر وكاأنه �شالح بيد الرجل ي�شتطيع من خالله 
قانونية  حما�شبة  وجود  دون  م�شوؤولياته  من  التخل�س 
وفق  ت�شر  ولكنها  احلاالت  هذه  ن�شهد  كنا  ال�شابق  ففي 
ا�شهر  بعد  ال�شاب  يذهب  االن  اما  بحتة  قانونية  طرق 
االخر  الطرف  مع  م�شاورة  اي  دون  زواج��ه  من  معدودة 
الطالق   ليجعل  دين  رجل  اق��رب  اىل  االم��ر  بهذا  املعني 

امرا حا�شال وبالتايل تتفاجاأ الزوجة بذلك دون قدرتها 
املراأة  توعية  يجب  وهنا  حقوقها  باأب�شط  املطالبة  على 
بكافة الطرق واال�شاليب امل�روعة التي ت�شتطيع اتباعها 

للمطالبة بحقوقها .
جدير بالذكر ان كافة املواد القانونية اخلا�شة بهذا ال�شاأن 
اأي طالق خارج املحكمة من قبل  "يكون  ان  ن�شت على 
تع�شفي حلني  ياأخذ �شفة طالق  الدين املحرتمني  رجال 
املرافعات  خالل  من  املوقرة  ال�رعية  املحكمة  تعمق 
والبينات والقرائن الأثبات ا�شتعمال احلق من قبل الزوج 
يلحق  مما  الزوجة  �شببه  اخلطاأ  وهل  عدمه.  من  بتع�شف 
بالزوجة  ال�رر  اأيقاع  اجل  الزوج من  او  بالزوج.  �رر 
او خطاأ الزوج والزوجة معا". كل منهم يتحمل م�شوؤوليته 
الذي  التع�شفي  الطالق  يكون  وبذلك  االأ�شباب  بتعادل 
ن�س عليه القانون ولي�س ال�رع . كما تقع واقعة الطالق 
التع�شفي من قبل الزوج بال �شبب وذلك الن الزوج ا�شتعمل 

حق جائز وال�شمان عليه يتحمل نتائج ت�رفاته.

ال�شيد وزير التعليم املحرتم 
وعمي  واخي  والدي  اغتيل  وليد  حامد  املواطن  اين 
بعد  عام2007  اقربائنا  واحد  وخايل  عمي  وابن 
االوراق  كافة  ولدي  املنزل  من  اختطافهم  مت  ان 
التحقيقية التي تثبت ذلك وكنت يف حينها يف ال�شف 
الظروف  ا�شعب  وعانينا  وتهجرنا  االبتدائي،  االول 
االن،  �شنوات  العمر9  من  البالغة  واختي  ووالدتي  انا 
ون�شكن مع خالتي كوننا ال منلك داراً ن�شكنه، وا�شبح 
يكفي،  ال  والدي  تقاعد  الن  والدتي  على  ثقيال  احلمل 
م�شائي  متو�شط/  الثالث  ال�شف  يف  ادر�س  االن  وانا 
بعد ر�شوبي �شنتني ب�شبب ظرويف ال�شعبة، كي ا�شتطيع 
لذا  عائلتي..  فيه  اعيل  عمل  اي  امار�س  ان  �شباحًا 
كلية  يف  عقد  ب�شفة  ولو  تعييني  معاليكم  من  التم�س 
من  القريبة  بغداد  جامعة  البيطري/  الطب  او  الزراعة 
واأنتم خر من يرعى  باأم�س احلاجة لذلك،  بيتي كوين 

ابناء ال�شهداء و�شحايا االرهاب. مع االحرتام.

يعاين �شكنة املحلة 744 �شارع 35 يف منطقة البلديات 
ال�شماعية  ال�شكائر باجتاه  �شارع معمل  �شاحة احلمزة 
من اتخاذ �شيارات احلمل »اللوريات« هذا ال�شارع طريقا 
لها ذهابا واإيابا وهي حمملة مبختلف املواد االن�شائية 
مما ت�شبب بحوادث مرورية لكثر من املواطنني ل�شيق 
ال�شارع وكرثتها مما يوؤدي اىل خناقات مرورية ف�شال 
طريق  هو  والبديل  انارته  وعدم  ال�شارع  تخ�شف  عن 
يف  للفو�شى  جتنبا  )ال�شكالت(  باجتاه  القدمي  بعقوبة 

ال�شارع فالرجاء ايجاد حل للمواطنني.

اين املواطن فرحان �شامل �شالح العبا�س مواطن ب�شيط 
فقر احلال ا�شكن يف دار للتجاوز والتي تعد جزءا من 
�شاحة عامة كوين ال املك دارا لتاأويني ولكنها ا�شبحت 
مكانا لتجميع النفايات موؤخرا، قمت بتقدمي معاملتي 
اىل املديرية العامة لتوزيع الكهرباء يف مدينة ال�شدر 
ومل   25/8/2016 11566بتاريخ  املعاملة  رقم 
اطالعهم على  بالرغم من  نتيجة  باأي  االمر  ياأتي هذا 

ظرويف ومعرفتهم بحاجتي اىل العمل.

عام  بغداد  يف  الر�شيد  �شارع  ازقة  احد  با�شا  ح�شن  جديد  حملة  يف  ولد 
عائلة  من  وهو  االهلية.  والتفي�س  والغربية  املاأمونية  يف  در�س   1920
1938. كان  متدينة حمافظة در�س يف اجلامعة االمريكية ببروت عام 
له ن�شاط �شيا�شي حيث امتلك وعيًا قوميا مبكرا! ا�شرتك يف حركة ر�شيد 
عايل الكيالين عام 1941 وتعر�س لل�شجن واالعتقال والهجر. بعد احلرب 
العاملية الثانية دخل اىل كلية احلقوق عام 1947 بعدها عاد اىل امريكا 
والكاتب  الريا�شي  يذكر  الريا�شية.  الرتبية  يف  املاج�شتر  على  ليح�شل 
ال�شهروردي  "ريا�شيون يف حياتي" باأن جنم  موؤلف كتاب  عامر ناجي 
اخليل  وركوب  ال�شباحة  الرابعة من عمره  �شن  "تعلم يف �شغره وهو يف 
وجميع انواع الرماية ما جعله ريا�شيا حتى النخاع. واأحرز يف املالكمة 
ال�شاحة وامليدان كان ميار�س  1934 ويف  املفتوحة عام  العراق  بطولة 
بطال  كان  وكذلك  و200م  100م  يرك�س  فكان  واح��دة  لعبة  من  اكرث 
اكرث  يلعب  كان  اي  والرمح  القر�س  ورمي  والثالثية  العري�س  الطفر  يف 
للعبة  ذلك ممار�شته  اىل  فيها" ي�شاف  ويفوز  ريا�شية  العاب  من ع�رة 
مار�س  بالفطرة  ريا�شيا  كان  ال�شهروردي  اأن  القول  وا�شتطيع  اجلمباز 

العابا عدة وبرز فيها وهي حالة ميزت ريا�شيي ايام زمان !
ال�شهروردي خدم الريا�شة وقدم لها الكثر

اإن الدكتور جنم حمي  يقول اخلبر الريا�شي الدكتور با�شل عبد املهدي: 
الدين ال�شهروردي قدم للريا�شة الكثر وله اف�شال واعمال جليلة ال ميكن 
لالجيال ن�شيانها حيث قام بتحويل معهد الرتبية البدنية اىل كلية الرتبية 
الريا�شية ليكون اول �رح جامعي يف املنطقة، وارتقى باجلانب العلمي 
للريا�شة ومدر�شيها، وكان بحق االب الروحي ملدر�شي الرتبية الريا�شية 

وو�شع احلجر اال�شا�س للدرا�شات العليا.
كما اأ�شهم ب�شكل كبر يف بناء املن�شاآت الريا�شية القائمة اليوم من خالل 
الريا�شية  الرتبية  بنايات  ان  حيث  االمريكية  زبلن  �ركة  مع  االتفاق 
امل�شابح  على  احتوت  حيث  اليوم،  الريا�شية  املن�شاآت  اف�شل  من  واحدة 
اىل  ا�شافة  االلعاب.  كل  يخدم  مبا  وامل�شامر  الكرة  ومالعب  والقاعات 
ا�شتمراره عميدا لكلية الرتبية الريا�شية ملا يقرب من ثمانية ع�ر عامًا 
اأ�شهم من خاللها بو�شع اال�ش�س العلمية والعملية ال�شحيحة لهذا ال�رح 
الريا�شي العمالق. واأ�شهم ال�شهروردي ا�شافة اىل عميد الريا�شة العراقية 
اكرم فهمي وعبيد عبد اهلل امل�شايفي يف و�شع اال�ش�س ال�شحيحة للريا�شة 

االوملبية التي تعاين اليوم تراجعا واإخفاقًا.
وقبل ان نختم هذه امل�شرة الرائعة الأحد اقطاب الريا�شة العراقية البد لنا 
"ال  من نقل ما يقوله ال�شهروردي عن ال�شيخوخة ح�شب م�شدرنا ال�شابق 
تقا�س ال�شيخوخة ب�شنني العمر وامنا حالة ال�شيخوخة تكون عندما يعجز 
االن�شان عن العمل" وقد وا�شل مبدعنا الكبر عطاءه حيث اقام يف �شنواته 
املجتمع  �شخ�شيات  من  الكثر  بح�شور  اربعاء  يوم  كل  جل�شة  االخرة 

وجنوم الريا�شة للنقا�س وتبادل االفكار وما يخدم الريا�شة والوطن.
يف العام 2009 غادرنا ال�شهروردي اىل العامل االآخر بعد ان قدم للوطن 

وريا�شته اكرب اخلدمات والقيم النبيلة.
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الطالق التعسفي.. حيلة تنتهي صالحيتها حال الوصول إلى المحكمة 

بغداد: مريم الياس

اعلن���ت وزارة التعلي���م العايل نتائ���ج  القبول املرك���زي للطلبة 
يف اجلامع���ات واملعاه���د واث���ارت اعرتا�ض���ات واحتجاج���ات 
ومظاه���رات م���ن قب���ل الطلبة كم���ا انهم ع���روا ع���ن ا�ضتيائهم 
وتذمره���م واتهم���وا ال���وزارة با�ضاع���ة م�ضتقب���ل ابنائهم بعد 
اثن���ي ع�ضر عام���ًا من الدرا�ضة وامل�ضكلة االب���رز التي ركز عليها 
املحتج���ون واملتذمرون اال�ضتثن���اءات يف القب���ول باملجموعة 
الطبي���ة، اذ ا�ض���اروا اىل ان الوزارة ا�ضاف���ت �ضبع درجات اىل 
مع���دل  ابناء ال�ضهداء كي متكنهم من احتالل املقاعد  الدرا�ضية 
يف الكليات الطبية، فقد قبل من هوؤالء من كان معدله 89 درجة 

يف حني مل يقبل من كان معدله 95 درجة.
ال يعرت�ض الطلبة واولياء امورهم على اال�ضتثناء الذي عملت 
به وزارة التعليم العايل، وامنا على كونه مت على ح�ضاب العدد 
الكل���ي من املقبول���ني ولي�ض تخ�ضي����ض مقاع���د درا�ضية البناء 
ال�ضه���داء، وكذل���ك عدم حتقي���ق العدالة وامل�ض���اواة بني الطلبة 
بني الذين جدوا واجتهدوا ودر�ضوا وتعبوا وبني من ح�ضلوا 
على مقاعده���م وهم االدنى يف التح�ضي���ل الدرا�ضي، وبالتايل 
ي�ضريون اىل ان ذل���ك �ضيوؤدي اىل تردي خمرجات املجموعات 

الطبية.
احلقيق���ة االجتاه نح���و التخ�ض�ضات الطبية ب���كل فروعها هو 
ب�ضب���ب  �ضمان التعيني يف هذه املجاالت، حتى الفروع العلمية 
االخ���رى كالهند�ض���ة وفروعه���ا مل يع���د االقب���ال عليه���ا كما كان 
م���ن قب���ل النه ال الدولة توف���ر فر�ض عم���ل وال  القطاع اخلا�ض 
املتده���ور واملرتاج���ع يف ا�ضهام���ه باالقت�ض���اد الوطن���ي. هذه 
امل�ضكلة لي�ضت جديدة، ولكن احلكومة مل ت�ضع لها حاًل او حتد 
منه���ا، برغ���م التو�ضع االفق���ي يف اجلامعات فقد بقي���ت طاقتها 
يف اال�ضتيع���اب حم���دودة وال تتنا�ض���ب مع حج���م االقبال على 
الدرا�ض���ة فيه���ا، ال بل  بقي القب���ول دون احلاجة الذي يفرت�ض 
ان تعال���ج هذه احلاجة ما مينع من التو�ض���ع وتلبية طموحات 
الطلب���ة. ي�ضط���ر املئات م���ن الطلب���ة اىل التوج���ه للدرا�ضة يف 
بل���دان واقعه���ا اجلامعي اق���ل من الع���راق كي يح�ضل���ون على 
ال�ضه���ادات الطبية لكي يع���ودوا ويجدوا فر�ض���ًا للعمل واالمر 
من ذلك ان هوؤالء يح�ضلون على مقاعد جامعية مبعدالت ادنى 
بكث���ري الن الدرا�ضة مقابل املال وهذا املبداأ ال ي�ضرتط امل�ضتوى 
العلم���ي يف القبول باجلامع���ات.  املهم ما ي���زال الوقت مت�ضعًا 
ملعاجل���ة امل�ضكل���ة، وذل���ك بتحديد كوت���ا البناء ال�ضه���داء خارج 
االع���داد التي يفر����ض قبولها يف الكليات الطبي���ة، والبد اي�ضًا 
من مراعاة امل�ضتوى الدرا�ضي وان ال يكون الت�ضاهل كبريًا الن 
هوؤالء عندما يتخرجون يف هذه الكيات �ضتكون ارواح النا�ض 
بايديهم و�ضالمة �ضحتهم. طبعًا اخرتنا احلديث عن املجموعة 
الطبي���ة النها النقد الذي وجه اىل القب���ول بها كان كبريًا فهناك 
اي�ضا اعرتا�ضات واحتجاج���ات  على �ضيا�ضة القبول برمتها.. 
م���ن هنا توجد احلاجة اىل املراجع���ة واال�ضتجابة اىل املطالب 
امل�ضروع���ة  والقانونية وذات االحقية لدعم بن���اء اجيال قادرة 

على النهو�ض بالبالد.
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بغداد

فقير يناشد وزير الكهرباء 

طفلنا اليوم مدرك لمحيطه..

الحديث عن حقوقه فقط لم يعد أمرا كافيا 

المواطن والمسؤول

نجم محي الدين السهروردي 
بغداد ـ خاص  

االستثناءات والقبول 
في الجامعات

ماجد زيدان 

أقالم حرة

 

تركز غالبية الور�س واملوؤمترات املتعلقة بالطفل 
على احلقوق التي و�شعتها اليوني�شيف كاأ�شا�شيات 
متييز  بال  العامل  اأطفال  كل  بها  يتمتع  اأن  يجب 
اإىل  والنمو  والتطور  البقاء  يف  الطفل  حق  وهي: 
 ، امل�رة  التاأثرات  من  واحلماية   ، حد  اأق�شى 
الكاملة  وامل�شاركة  واال�شتغالل،  املعاملة  و�شوء 
 . الثقافية واالجتماعية  ، ويف احلياة  االأ�رة  يف 
ال �شك اأنها حقوق االإن�شان االأ�شا�شية التي تنبني 
وال�شحة  التعليم  يف  اأخرى  ا�شتحقاقات  عليها 
التي  النزاعات  ظل  يف  اأي�شا  واالأهم   ، والتغذية 
احلماية  توفر  العربية  الدول  غالبية  ت�شهدها 
النف�شية  ال�شحة  اإن   . املادية واملعنوية لالأطفال 
العربية  املجتمعات  حتوالت  ظل  يف  للطفل 
اأن  يجب  واالجتماعية  واالقت�شادية  ال�شيا�شية 
تاأخذ احليز االأكرب من االهتمام التزاما باملواثيق 
ت�شتهدف  التي  والعربية  الدولية  واالتفاقيات 
الطفل  ويواجه   . العربي  الطفل  حقوق  اإنفاذ 
و�شوء  فقر  من  نف�شها  القدمية  التحديات  العربي 
اإليها امل�شاكل  تغذية وا�شتغالل واأمرا�س ت�شاف 
يف  ال�شيا�شية  التغرات  اأفرزتها  التي  اجلديدة 
لهذه  وما  االأخرة  ال�شنوات  يف  العربية  املنطقة 
الطفل  اأثر كبر يف حرمان  الظروف اجلديدة من 
االأمان  يف  حقه  وال�شيما  االأ�شا�شية  حقوقه  من 
واحلماية واالإ�شباع العاطفي والنف�شي. وقد بينت 
ال�شنوات  يف  و�شعت  التي  الدرا�شات  من  كثر 
االأخرة وبالتحديد بعدما ي�شمى بالربيع العربي 

االحتياطات  اأهم  من  ينبغي اأن  الت�������ي 
االنت���������باه لها 

�شة  خ���������ا
ط�������فال  لالأ

خ������ارج 

ة  ئر ا د
النزاعات 

�شية  ل�ش���������يا ا
ب�شكل م�شتمر،  لالأخبار  الطفل  هي جتنب متابعة 
تاأثر  لها  واحدة  دفعة  تبث  التي  ال�شور  الأن 

الطفل  يراها  التي  فال�شور  قوي.  نف�شي 
وو�شائل  التلفزيون  عرب 

االأخرى  االإعالم 
و�شما يف  تبقى 

وقد  ذاكرته 

واالكتئاب  كالقلق  نف�شية  ا�شطرابات  اإىل  توؤدي 
واالنهيار  والعدوانية  واخلوف  النف�شي  وال�شغط 
العنف.  على  التطبع  و  االنطوائية  و  الع�شبي 
التي  العنف  م�شاهد  اأن  كثرة  درا�شات  واأكدت 
�شلبيا  تاأثرا  حتمل  االإعالم  و�شائل  تعر�شها 
اإىل  ميال  تنتج  فقد   ، النف�شية  الطفل  �شحة  على 
ال�شلوك العدواين يف مرحلة الن�شج ما يجعله اأقل 
ت�شبب  قد  وكذلك   ، االآخرين  معاناة  مع  تعاطفًا 
يعي�س  التي  والبيئة  املجتمع  من  والهلع  اخلوف 
والذي  باالأمان  ال�شعور  يفقد  يجعله  ما   ، فيها 
مرحلة  يف  النف�شية  االحتياجات  اأهم  من  يعد 
خاللها  تكت�شب  مهمة  مرحلة  تعد  التي  الطفولة 
كبًرا  اأثرا  وتوؤثر  واالجتماعية  ال�شلوكية  العادات 
يف �شخ�شيته م�شتقبال. وقد اأ�شار كثر من علماء 
النف�س اأن االأطفال الذين تعر�شوا ل�شدمات نف�شية 
اأقل تركيزا يف  الر�شد  بداأوا خالل بلوغهم مرحلة 
االجتماعية  وعالقاتهم  تزوجوا،  وقلما  عملهم، 
املجتمع  وي�شطلع  االآخرين.  من  ا�شتقرارا  اقل 
باأكمله يف حماية الطفل ومراعاة �شحته النف�شية 
اأنتجته احلروب واال�شطرابات  الذي  العنف  جتاه 
التعليمية  االأ�رة واملوؤ�ش�شة  ابتداء من  ال�شيا�شية 
االأخرى  واملوؤ�ش�شات  االإعالم  بو�شائل  وانتهاء 
العامل  احلوادث يف  فتطورات   . بالطفولة  املعنية 
العنف  ومظاهر   ، �شك  من  تبعثه  ما  بكل  العربي 
بغياب  ال�شعور  مع   ، وهناك  هنا  ترافقها  التي 
كافة  واملوؤ�ش�شات  الوالدين  من  ت�شتدعي  االأمان، 
مزيدا من اليقظة لتجنيب االأطفال عدم اال�شتقرار 

 . ل����������نف�شي وتق��������������ع على ا
تق  ة ع����ا �ر الأ ا

الوعي  ت�شكيل  م�شوؤولية  التعليمية  واملوؤ�ش�شة 
فقط  لي�س  لالأطفال  ال�شليمة  ال�شيا�شية  والتن�شئة 
بحمايتهم من م�شاهد العنف واإبعادهم عن كل ما 
يوؤثر يف نف�شيتهم، واإمنا اإعدادهم اأي�شا ملواجهة 
للطفل  اإيجابية  ر�شالة  وتقدمي  ال�شعبة  الظروف 
جتاه اال�شطرابات التي حتدث، وم�شاعدتهم على 
تنمية قدراتهم ومواهبهم يف اجتاهات اأخرى مثل 
و�رف  الريا�شة  ممار�شة  اأو  احلديثة،  االألعاب 
طريق  عن  االإعالم  عرب  املتكرر  اليومي  االأذى 
به  ين�شغلوا  اأن  يجب  اأو مبا  يحبون  اإ�شغالهم مبا 
يف  تخطئ  االأ�ر  من  فكثر  نف�شياتهم.  ل�شالمة 
يف  فاالطفال   ، الأطفالهم  العقلي  االإدراك  تقدير 
االأ�شياء ومعرفة  التمييز بني  احلقيقة يبداأون يف 
ال�شيما  عمرهم  من  ال�شابعة  �شن  من  املواقف 
�شاعدهم  واملعلوماتي  التكنولوجي  التطور  اأن 
وفهمها  ال�شعبة  االأمور  بع�س  ترجمة  يف  كثرا 
يفهمها  اأن  الكبر  على  ال�شعب  من  كان  والتي   ،
يف ال�شنوات ال�شابقة. فالتكنولوجيا احلديثة بكل 
ا�شتيعاب  على  عالية  قدرة  الطفل  اأعطت  اأدواتها 
واإمكانية  حوله  دث  حتحَ التي  ال�شيا�شية  االأمور 
تف�شرها بطريقة �شحيحة، لهذا يجب على اال�رة 
وال�شعي  للطفل  املبكر  االإدراك  هذا  فهم  بالذات 
حلمايته النف�شية بناء على ما تو�شلت اإليه اأفكاره 
احلقيقية  احلماية  العمر.  من  بلغ  مهما  اخلا�شة 
من العنف يوافرها احلب اأوال واأخرا ، واالإ�شباع 
التعاطي  على  عاطفيا  وتربيته  للطفل  العاطفي 
مع اال�شطرابات التي ت�شهدها املجتمعات ب�شالح 

احلنان والرعاية.


