
�أبنائها  بالتفاف   ، ماهر«60«�سنة  �أم  �ل�سيدة  فوجئت 
وبناتها و�أحفادها حولها بذكرى يوم ميالدها، وتقدميهم 
�ن�سغال  و�سط  بذلك  لتتنباأ  تكن  فلم  لها،  �ملتعددة  �لهد�يا 
ومتطلباتها  �ليومية  �حلياة  مب�ساغل  وبناتها  �أبنائها 
�ملتعددة، مما كان له �أثر كبري يف نف�سها، وعلمت �أنها ما 

تز�ل حتتل جزء� من تفكري و�هتمام �أبنائها و�أحفادها.
تقول، “�سعرت ب�سعادة كبرية يف هذ� �ليوم، لي�س بتقدميهم 
�سيء  �أي  عن  يغني  جميعا  حويل  فوجودهم  فقط،  �لهد�يا 
يف �لكون، فما �أجمل فرحة �أحفادي �ل�سغار وهم يبادرون 
�سبب  �لعفوية  بلغتهم  وي�رشحون  �لهد�يا  بفتح  باأنف�سهم 

�ختيارها بالذ�ت”.
�أي  �غتنم  كنت  �أنني  م�ست  �أيام  يف  “تذكرت  وت�سيف، 
�لدرب،  ذ�ت  على  �أبنائي  �سار  و�حلمدهلل  للفرح،  منا�سبة 
�سيئا،  منها  ناأخذ  ولن  و�لهموم  باملتاعب  مليئة  فاحلياة 
فاأي وقت وباأي منا�سبة ن�ستطيع �إ�سعاد �أنف�سنا و�لآخرين”.
و�لعائلية  �لفردية  �ملنا�سبات  لغتنام  �لبع�س  وي�سعى 
�ل�سنة،  �أوقات  من  وقت  باأي  بها  لالحتفال  و�لجتماعية 
فهناك  �ساحبها،  على  و�لفرح  �لبهجة  �إدخال  بهدف 
ب�سيط  حفل  لبيوتنا،  �لفرح  �إدخال  ميكن  عدة  منا�سبات 
�إنهاء �لبن مرحلة ريا�س �لأطفال، حفل عائلي  مبنا�سبة 
�إعد�د  �لأول،  و�لزوجة  �لزوج  لقاء  ليوم  بذكرى  �سغري 
بوظيفة  �لعائلة  �أفر�د  �أحد  تعيني  مبنا�سبة  �حللوى  �أطباق 
ما، ��ستذكار يوم مهم يف حياة �جلد بحفل ي�سم �أ�سدقاءه 
�أن  �ملرء  باإ�ستطاعة  �ملنا�سبات  فهذه  مثال،  �ملقربني 
�ساحبها،  على  يدخلها  فرح،  حلظة  ل�سناعة  ي�ستغلها، 

وتبقى عالقة يف �لأذهان.
لقلوب  �لفرح  �إدخال  عاما(   65( �أحمد  �أبو  �جلد  و��ستطاع 
كل فرد من عائلته، عندما حتقق حلمه باأخذ حقه �مل�سلوب 
ما  فاأول  و�لده،  عن  ورثه  �لذي  �ملري�ث  يف  �أ�سقائه  من 
�لأ�سدقاء  �أحد  مزرعة  يف  ع�ساء  حفل  �إقامة  لذهنه  تبادر 

يجمع �أبنائه و�أحفاده حوله.
يقول �جلد، “�نتظرت هذه �للحظة دوما، ول تكتمل فرحتي 
�سهرنا حتى  �ليوم  ذلك  ففي  و�لأحفاد،  �لأبناء  بوجود  �إل 
وقت متاأخر من �لليل، فلم ن�سحك ونفرح منذ وقت م�سى، 
ول ميكني و�سف �سعادة زوجتي بهذ� �ليوم، فكاأننا عدنا 

ع�رش �سنو�ت �سابقة من عمرنا”.
ي�سيف، “ليت �أيامنا كلها فرح، فاأي خرب �أو منا�سبة �سعيدة 
�أو حدث مهم ميكن حتويله للفرح، فيجب قتل �لروتني �لذي 

نعي�س به، فاأنف�سنا ومن حولنا لهما �حلق بالفرح �أي�سا”.
وكذلك حال �ل�سابة منى �سلمان )25 عاما( �لتي �حتفلت 
�لأول،  �ليوم  يف  عملها  من  عودتها  لدى  عائلتها  بها 
فقامت و�لدتها باإعد�د �لأطعمة و�حللويات ودعوة �لأقارب 

و�سديقاتها م�ساء بهذه �ملنا�سبة �جلميلة.
فرغم  هذ�،  عائلتي  بتخطيط  كثري�  “فرحت  منى،  تقول 

بهذ�  كليا  يز�ل  ما  �أنه  �إل  �لعمل  يف  �لأول  �ليوم  رهبة 
�جلمع �لطيب، و�سعرت بطاقة �إيجابية عالية حتفزين للعمل 
و�لعطاء، كما �أن روؤية �سديقات يل بعد غياب كان له وقع 
كبري يف نف�سي”. وتنوي منار �لتخطيط كذلك يف �مل�ستقبل 
باأي منا�سبة كفيلة باإ�سعاد عائلتها �أو من حولها، فعا�ست 

يف هذ� �ليوم حلظات فرح حقيقية �سنعها لها �أحباوؤها.
�إىل  �رشحان  مفيد  �لأ�رشي  �لجتماع  ��ست�ساري  ويلفت 
�لتعقيد�ت  من  �لكثري  فيها  �ملعا�رشة  �حلياة  طبيعة  �أن 
بني  متنقال  وقته  مي�سي  �لنا�س  من  فكثري  و�لن�سغالت 
من  كثري�  �أن  كما  متعددة،  �أمور  يف  وم�سغول  �لأعمال 
�لنا�س ل ي�سعرون بالر�حة �لنف�سية �لتامة لأ�سباب متعددة 
�إذ  و�لتجديد  �لتغيري  �إىل  بحاجة  �لب�رشية  �لنف�س  وطبيعة 
�لروتني،  وك�رش  للعمل،  �لد�فعية  �لإن�سان  يعطي  ذلك  �إن 

و�ل�سغري،  �لكبري  و�لأنثى  �لذكر  لالإن�سان  حاجة  و�لرتفيه 
نف�سه  عن  للرتفيه  فر�سة  �أي  يغتنم  �أن  لالإن�سان  وميكن 
وك�رش �لروتني.وي�سيف، كما �أن �لبع�س ل يح�سن ��ستثمار 
�لفر�س بل يبقى �أ�سري �لهم و�حلزن، مما يوؤثر على نف�سيته 
و�سحته �لنف�سية وعطائه بل وعلى �ملحيطني به، و�لإن�سان 
يجب �أن يكون متفائال بطبعه، و�أن يكون حمفز� لالآخرين 
�أن يكون عن�رش  و�لزمالء ل  و�لأقارب  �لأ�رشة  وخ�سو�سا 
�ملوقف  ��ستثمار  يح�سن  �لنا�س  وبع�س  لالآخر،  تثبيط 
قلوبهم،  عن  وتروح  �لآخرين  ت�سعد  �لتي  و�لطرفة  للنكتة 
ومنهم من ي�ستمرث ف�سحة من �لوقت يف �أزمة �لعمل ليخرج 
بنف�سه وزمالئه عن روتني �لعمل، ولو لب�سع دقائق فالأمر 

بحاجة �إىل نف�سية حت�سن ��ستثمار مثل هذه �لفر�س.
وفق  �جلميع  عليها  يحر�س  �أن  يجب  �لأجو�ء  هذه  ومثل 

عدم  ظل  يف  خ�سو�سا  عليها  �لأبناء  يربى  �رشحان،و�أن 
بع�س  �إن  حتى  �لرتفيه  �أو  للتنزه  كثرية  �أوقات  وجود 
للقيام  �لبع�س  عند  تكفي  ل  تكاد  و�لأعياد  �لعطل  �أيام 
بو�جباتهم �لجتماعية و�لأ�رشية مما يوؤكد �حلاجة �إىل �أن 
نتقن �سناعة �لفرح، و�أن نخرج باأنف�سنا من قو�لب �لروتني 
و�لهموم و�لأحز�ن و�مل�ساكل، و�أن ل نبقى �أ�رشى ملثل هذه 
و�لإن�سان  تنق�سي  و�لأيام  ب�رشعة  مير  فالوقت  �للحظات، 
ل  �أن  �رشيطة  مثلى،  بطريقة  وقته  ي�ستمرث  من  �ليجابي 
يكون ذلك على ح�ساب �أد�ء �لو�جبات و�حلقوق �أو �إ�ساعة 
لديه  �أن  لأدرك  منا  �إن�سان  �أي  نظر  ولو  �لآخرين،  وقت 
فالبع�س  ��ستثمارها،  يح�سن  ل  �لوقت  من  كبرية  م�ساحة 
�أو  �ل�سلبي  �ل�ستغر�ق  �أو  �لنوم  يف  وقته  يقتل  قد  مثال 

�إ�ساعته بال فائدة.

��ستيالء  �لعالم  و�سائل  �علنت   2017/3/24 يوم   
يف  �ل�سلحة  من  كبرية  كميات  على  �لمنية  �لجهزة 
دخول  �لجر�ء  هذ�  ر�فق  وقد  �ملحافظات  من  عدد 
قانون �ل�سلحة �جلديد حيز �لتنفيذ �ي و�جب �لتطبيق 
من يوم 2017/3/20 بعد ن�رشه يف �لعدد �لخري من 
�لرقم  ذو  �لعر�قية  �لوقائع  جريدة  �لر�سمية  �جلريدة 
جميع  فان  وبالتايل   2017/3/20 يف   )4439(
�لقانون  هذ�  وتطبق  وتنفذ  تلتزم  �ن  يجب  �جلهات 
ل�سنة   )51( رقم  �جلديد  �ل�سلحة  قانون  ت�سمن  وقد 
2017 عقوبات �سديدة على جر�ئم �ل�سلحة وقد جاء 
هذ� �لقانون �جلديد ليحل حمل قانون �ل�سلحة �ل�سابق 
�مر  ت�رشيعات  حمل  وليحل   1992 ل�سنة   )13( رقم 
�سلطة �لئتالف �ملوؤقت �سلطة بر�مير 2003/12/31 
 2003/8/22 يف   )5( رقم  �ل�سلطة  هذه  ومذكرة 
توزع  وقد  بال�سلحة  �خلا�سة  �لمور  نظمت  �لتي 
�لقانون  ق�سم  �ذ  مادة   )32( على  �جلديد  �لقانون 
�ل�سالح  هو  �لول  فالق�سم  �ق�سام  ثالثة  �ىل  �ل�سلحة 
�لعادية  و�لبندقية  �للية  و�لبندقية  �مل�سد�س  �لناري 
وبندقية �ل�سيد ول ي�سمل �مل�سد�سات �لتي ت�ستعمل يف 
�حلربي  �ل�سالح  هو  �لثاين  و�لق�سم  �لريا�سية  �للعاب 

وقوى  �مل�سلحة  �لقو�ت  من  �مل�ستخدم  �ل�سالح  �ي 
�و  �لثري   �ل�سالح  هو  �لثالث  و�لق�سم  �لد�خلي  �لمن 
�لعام  بالقائد  �لقانون  و�ناط  �لرمزي  �و  �لتذكاري 
�سلطة  يخوله  من  �و  �لد�خلية  ووزير  �مل�سلحة  للقو�ت 
وق�سم  �ل�سلحة  وحيازة  حلمل  خا�سة  �جاز�ت  ��سد�ر 
يف  ي�ستخدم  عادي  عتاد  نوعني  �ىل  �لعتاد  �لقانون 
�ل�سالح  يف  ي�ستخدم  حربي  وعتاد  �لنارية  �ل�سلحة 
�جاز�ت  وهي  �لجاز�ت  �نو�ع  �لقانون  وحدد  �حلربي 
�حليازة و�حلمل و�جاز�ت �لت�سليح �خلا�سة بال�سلحة 
و�جاز�ت فتح حمالت بيع �ل�سلحة وحدد �رشوط منح 
هذه �لجاز�ت كاجلن�سية �لعر�قية و 25 �سنة من �لعمر 
غري  بجناية  �حلكم  وعدم  �حل�سن  و�ل�سلوك  و�ل�سمعة 
�سيا�سية �و جنحة خملة بال�رشف وعدم �ل�سابة بعوق 
�لقانون  ي�سرتط  ومل  نف�سي  �و  عقلي  مر�س  �و  بدين 
لل�سخ�سيات  بالن�سبة  �ل�سالح  وحمل  حليازة  �لجازة 
�ملتقدمة بالوظيفة كرئي�س �جلمهورية ونو�به و�ع�ساء 
جمل�س �لنو�ب و�ع�ساء جمل�س �لوزر�ء و�ع�ساء �ل�سلك 
�لد�خلي  �لمن  وقوى  �جلي�س  و�سباط  �لدبلوما�سي 
�لوطني  �لمن  جهاز  ومنت�سبي  �لبي�سمركة  و�سباط 
�لجر�ء�ت  �لقانون  وحدد  �ل�سعبي  �حل�سد  وهيئة 
�ملطلوبة عند فقد�ن �لجازة �و فقد�ن �ل�سالح و�هم ما 
ورد يف �لقانون �جلديد �لعقوبات حيث عاقب �لقانون 

�لنارية  �ل�سلحة  لتهريب  �ملوؤبد  بال�سجن  �و  بالعد�م 
�لجتار  �و  ب�سنعها  �لقيام  �و  عتادها  �و  �حلربية  �و 
ل  �ن  على  �ل�سابقة  �لعقوبة  نف�س  �لعقوبة  وتكون  بها 
تقل عن ع�رش �سنو�ت بالن�سبة لال�سلحة �لنارية  �ي �ن 
�ل�سلحة �حلربية قرر �لقانون ت�سديد عقوبتها يف حني 
�ن �ل�سلحة �لنارية كانت �قل من هذه �لعقوبة وتكون 
�ذ� �رتكبت �جلرمية بق�سد  عقوبة �سلب �حلياة �لعد�م 
��ساعة �لرهاب ول ي�سرتط يف هذه �حلالة �لقيام بعمل 
�سد  �لتمرد  دعم  �و  �لعام  بالمن  �لخالل  �و  �رهابي 
�لدولة �و �حلكومة وتكون �لعقوبة باحلب�س مدة ل تزيد 
��سلحة  ��سلح  �و  باع  �و  حمل  من  كل  على  �ل�سنة  عن 
نارية �وعتادها بدون �جازة وبغر�مة ل تقل عن ن�سف 
مليون دينار ول تزيد على �ملليون كل من حاز ��سلحة 
�لعقوبة  �لقانون  و�سدد  �جازة  بدون  �و عتادها  نارية 
�سد  �لتجمعات  �و  �لتظاهر�ت  يف  �ل�سالح  حمل  عند 
�حلكومة حتى  ولو كانت هنالك �جازة وقرر �لقانون 
من  �لغر�مة  تكون  لحكامه  خمالفة  �ية  عقوبة  �ن 
)100( �لف دينار �ىل 250 �لف دينار بال�سافة �ىل 
م�سادرة  �ىل  وبال�سافة  �لكمركية  �لدو�ئر  غر�مات 
كانت  ولو  �لعقوبات  �ن  عام  ب�سكل  ويالحظ  �ل�سالح 
�سديدة لكنها �خف من �لعقو�ت �لو�ردة يف �لت�رشيعات 

�ل�سابقة  وبالن�سبة للمخالفات �لب�سيطة .

 -  1928( �لكناين  �لليثي  �لو�ئلي  حمود  بن  �سعيد  بن  ح�سون  بن  �أحمد 
و�ساعر  معا�رش  وو�عظ  ح�سيني  خطيب  و�أ�سهر  دين  رجل  هو   .)2003
و�أديب عر�قي حا�سل على �سهادة �لدكتور�ة من جامعة �لقاهرة.. ينتمي 
لعائلة �آل و�ئل من بني ليث من قبيلة كنانة �لعدنانية ويلتقي ن�سبه مع 
ن�سب ر�سول �هلل يف �جلد: كنانة بن خزمية بن مدركة، وقد ��ستهرت عائلته 
باآل حرج ن�سبة �إىل جدهم �لأكرب )حرج(. ولد �ل�سيخ �لدكتور �أحمد �لو�ئلي 
�سبتمرب  هـ/3   1347 �لأول  ربيع   17 �لنجف  �لثنني  يوم  يف  �لكناين 
كان  فقد  �ل�سيعة،  لدى  �لعلمية  �ملعاقل  �أحد  �لنجف  �أن  ومبا  1928م. 
�لدر��ستني  جمع  حيث  حياته،  على  �لكبري  �لأثر  �لبقعة  هذه  يف  لن�ساأته 
�حلوزوية و�لأكادميية حيث �أنهى تعليمه �لنظامي يف �سنة 1952 م، ثم 
ح�سل على �لبكالوريو�س يف �للغة �لعربية و�لعلوم �لإ�سالمية وذلك بعد �أن 
�لتحق بكلية �لفقه �لتي تخرج منها �سنة 1962 م ثم ح�سل على �سهادة 
�لتابع  �لإ�سالمية  �لدر��سات  معهد  من  �لإ�سالمية  �لعلوم  يف  �ملاج�ستري 
جلامعة بغد�د عن ر�سالته )�أحكام �ل�سجون بني �ل�رشيعة و�لقانون( �سنة 
�لعلوم بجامعة  �لدكتور�ه من كلية د�ر  1969 م ثم ح�سل على �سهادة 
�لقاهرة عن �طروحته )��ستغالل �لأجري وموقف �لإ�سالم منه( �سنة 1972 
م. و�كمل �بحاث ما بعد �لدكتور�ه ليح�سل على درجة �ل�ستاذية ليدر�س 
و�لبحوث  �لدر��سات  معهد  من  �لعايل  �لدبلوم  على  حا�سال  �لقت�ساد 
�لدر�سة  �أمــا   . م   1975 عــام  �لعربية  ــدول  �ل جلامعة  �لتابع  �لعربية 
�حلوزوية �لإ�سالمية فقد در�س علوم �لقر�آن وحفظ �آياته على يد �لكتاتيب 
من قبل ��ستاذه �ل�سيخ علي قفطان يف م�سجد �ل�سيخ علي نو�ية على �سفح 
جبل �لطمة بالنجف. ومن ثم در�س مقدمات �لعلوم �لعربية و�لإ�سالمية 
�أ�ساتذته يف  وكان  و�لخالق  و�لعقائد  �لفقه  و  �لعربية وعلومها  كاللغة 
هذه �ملرحلة كل من : �ل�سيخ علي ثامر - �ل�سيخ عبد�ملهدي مطر - �ل�سيخ 
هادي �لقر�سي. ثم �أمت مرحلة �ل�سطوح �لعليا بدر��سته لأ�سول �لفقه و�لفقه 
�ملقارن و�لفل�سفة و�ملنطق ، ومن �أ�ساتذته يف هذه �ملرحلة : �ل�سيخ علي 
�سماكة - �ل�سيد علي مكي �لعاملي - �ل�سيد حممد تقي �حلكيم - �ل�سيخ 
�ل�سيخ حممد ر�سا  �ل�سيخ حممد ح�سني �ملظفر -  �لغطاء -  علي كا�سف 
�ملظفر - �ل�سيخ حممد تقي �ليرو�ين . ثم مرحلة �لبحث �خلارج بح�سور 
�ملباحث �لفقهية ومباحث �لأ�سول �لفقهية لكبار �ملجتهدين من �ملر�جع 
يف وقتها �أمثال �أبو �لقا�سم �خلوئي وحم�سن �حلكيم وحممد باقر �ل�سدر 
�ملنرب  عميد  �سار  حتى  ع�رش  �لر�بعة  �سن  يف  �خلطابة  منرب  �رتقى    .
�حل�سيني، حيث �أن�ساأ مدر�سة خطابية جديدة خمتلفة عن �سابقاتها بجمعه 
�إليه  ��ستقطب  وقد  �لأدبي.  و�ل�سعر  �ملوؤثرة  �لعلمي و�خلطابة  �لبحث  بني 
�أيدي  �أجيال. تتلمذ على  �رشيحة و��سعة من �مل�ستمعني على مدى ثالثة 
رو�د �خلطابة يف ذلك �لع�رش ومنهم : و�لده �خلطيب �ل�سيخ ح�سون �لو�ئلي 
- �ل�سيخ حممد علي �لق�سام - �ل�سيح حممد علي �ليعقوبي - �ل�سيخ م�سلم 
باقر  �ل�سيد   - �لق�سام  جو�د  �ل�سيخ   - �لكا�سي  حممد  �ل�سيخ   - �جلابري 
�سليمون �لبهبهاين - �ل�سيد ح�سن �سرب - �ل�سيخ عبود �لنويني - �ل�سيخ 

مهدي �لبديري .

مناسبات صغيرة يغتنمها المرء للفرح ويسر من حوله بها
بغداد ــ متابعة

 طارق حرب

اخل�سخ�سة مو�سوع يرتبط بالفكر ال�سيا�سي والنظام 
البلد من نظرية  يتبناه هذا  بلد وما  االقت�سادي يف اي 
 _ احلر  )" الراأ�سمايل  اقت�سادي  مذهب  او  اقت�سادية 

اال�سرتاكي_ املختلط"(..
عن  عجزت  اذا  اال  اخل�سخ�سة  اإىل  تلجاأ  ال  والدولة 
وال�سناعية  االنتاجية  موؤو�س�ساتها  م�ساكل  معاجلة 
اإدامة  من  تتمكن  ومل  اخلدمات  وقطاع  والزراعية 
وموؤو�س�ساتها  وم�سانعها  معاملها  وحتديث  وتطوير 
هذه اال�سرتنيجية ا�سبحت �سرورية وقد تبنتها الكثري 
من البلدان وحتى العربية منها ملعاجلة اقت�سادياتها بعد 
اخللل املرتاكم يف موؤو�س�ساتها االنتاجية نتيجة �سيطرة 
القطاع العام ولفرتت طويلة لذا فاأن ا�سالح هذا القطاع 
ا�سبح هدفا  القطاع اخلا�ص  نقل ملكيته اىل  عن طريق 
عمليات  يف  االعتبار  بعني  اإليه  النظر  ينبغي  متميزا 

اال�سالح ب�سرط ان يكون هذا التحول ..
. خلطواته  ووعي  م�ستفي�سة  درا�سة  عن   _1

تدريجية. مراحل  على  يكون  ان  يجب   _2
املواطن ب�سورة  يبداأ بقطاعات مل مت�ص حياة  ان   _3

مبا�سرة .
4_ ان يكون القطاع اخلا�ص موؤهل لتحمل اأعباء هذه 

املرحلة اجلديدة او هذا التحول  ...
اما يف العراق فاحلال خمتلف جذريا فلي�ست هناك درا�سة 
علمية للخ�سخ�سة اوهناك مراح لالنتقال التدريجي كما 
وان القطاع اخلا�ص مل يكن موؤهال لتحمل االعباء التي 
اإ�سافة   .. العام عن حتملها  القطاع  او  عجزت احلكومة 
اىل الف�ساد الذي اأ�سبح ال�سريك االأكرب يف كل امل�ساريع 

 ..
كل ذلك وغريه يجعل من اعباء اخل�سخ�سة تثقل كاهل 
اإدارة  ف�سل  تبعات  الإلقاء  فجة  طريقة  وهي  املواطن 

الدولة على املواطنني.
الب�سرة  ظروف  عن  النظر  فبغ�ص  الب�سرة  يف  اما 
ال�سريك  ا�سبح   ) )الب�سرة  فيها  الف�ساد  والن  املناخية 
فان  لذا  كلها  يكن  مل  ان  امل�ساريع  جل  يف  الرئي�سي 
الب�سريني  حياة  مت�ص  التي  امل�ساريع  يف  اخل�سخ�سة 
وهي  الب�سريني  على  كبري  �سرر  فيها  مبا�سرة  ب�سورة 
كل  او  البوار  اال  الب�سرة  منها  جتني  مل  كاملحا�س�سة 
حمافظة  ملجل�ص  و�سبق  النا�ص  حياة  �سبل  يعقد  ما 
كما  الكهرباء  قطاع  يف  اال�ستثمار  رف�ص  ان  الب�سرة 
وال�سماوة  قار  ذي  حمافظات  جمال�ص  ذلك  رف�ست 
وامل�ستفيدين  امل�سفقني  على  لذا   .. والكوت  والديوانية 
من خ�سخ�سة الكهرباء ان يكفوا عن الت�سفيق .. وعلى 
احلكومة املحلية ب�سقيها التنفيذي والت�سريعي الت�سدي 

لهذا امل�سروع غري املدرو�ص.
علم  دون  تعاقدتاتها  تبعات  الكهرباء  وزارة  ولتتحمل 

احلكومة املحلية او دون اأخذ موافقتها ..

مبدعون
من العراق مع عقوبات شديدة.. قانون األسلحة الجديد يدخل حيز التنفيذ 

أحمد الوائلي

في زمن المحاصصة ..
الكهرباء انموذجا !

كريم شواك

أقالم حرة

عدم  من  �ل�رشف  �لنجف  يف  �لنور  ناحية  �سكنة  ي�ستكي 
�لناحية  يف  لل�رشطة  دورية  �و  لل�رشطة  مركز  �ي  تو�جد 
�ن  للجورنال  �لعابدي  �لناحية حممود  �سكنة  �حد  .وقال 
" �لناحية ت�سم �كرث من 700 د�ر ت�سكنها عو�ئل ل توفر 
لها �ي حماية �منية من �ل�رش�ق �و �ملجرمني "مبينا �ن" 
نفتقد  لكن  فيها مركز �سحي ومد�ر�س حكومية  �لناحية 
ملركز �رشطة يجعلنا ننام مطمئنني يف بيوتنا "و�و�سح 
�أن "�هايل �لناحية نا�سدو� ع�رش�ت �ملر�ت لتوفري �حلماية 

�لالزمة لهم لكن ل يوجد جميب ملطالبهم "

بني  �لعنف  حالت  �رتفاع  »عالج  �ن  حمزة  �حمد  يرى 
�لطفال يتطلب ت�سافر جهود كبرية من قبل �حلكومات 
للتاهيل  مر�كز  �يجاد  خالل  من  و�ملركزية  �ملحلية 
�لنف�سي و�لر�ساد �و من خالل تخ�سي�س بر�مج وحمالت، 
كافة  تتدخل  و�ن  بجدية  يوؤخذ  �ن  يجب  �ملو�سوع  فان 
وقفة  �لمر  يتطلب  كما  �لطفال،  حماية  يف  �لطر�ف 
�ملحلية  �سو�ء  �ملدين  �ملجتمع  قبل منظمات  حقيقية من 
لن�ساء  ومنح  مالية  مبالغ  وتخ�سي�س  و�ملركزية  منها 
�لكرب  �لدور  فان  ذلك  ومع  �ملو�سوع،  بهذ�  تهتم  بر�مج 
يكون للو�لدين �ذ �ن �لعائلة ل تعني �جناب طفل وتركه 
�ل�رشة«. بناء  �جل  من  �لعمل  تتطلب  بل  �حلياة  يو�جه 
وتك�سف تقارير ر�سمية �أن ن�سبة �لأطفال �لعر�قيني �لذين 
يف  �ستة  �أ�سل  من  �أطفال  خم�سة  تبلغ  للعنف  يتعر�سون 
�لآباء  �سحية  �لأطفال  يكون  ما  وغالًبا  �لبالد،  عموم 

�مل�سابني باأمر��س نف�سية.

أهالي ناحية النور يناشدون 
الحكومة بتوفير الحماية لهم 

أنقذوا أوالدنا من األمراض 
النفسية

المواطن و المسؤول
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