
كل �صباح ينه�ض جمي��ل باكرا ليحمل عدته على 
ظه��ره, ويتجه نح��و ك��راج امل�ص��تل, ليجل�ض على 
الر�صيف عار�صا مهارته يف م�صح الأحذية, وبيده 
فر�ص��اة الأ�ص��باغ وعل��ب الأل��وان والتلمي��ع, كي 
ي�صبغ اأحذية النا�ض مقابل اجر معني, ليعيد األيها 
بريقها الذي خطفته اأتربة ال�ص��وارع وم�ص��تنقعات 
املاء, كل ه��ذا ليعني اأ�رسته الكبرية مبا يتح�ص��ل 
م��ن رزق, كان يف بداي��ة مزاولت��ه للمهن��ة يح�ض 
باحل��رج, بل عاد باكيا اأول يوم عندما جل�ض على 
الر�ص��يف ليم�ص��ح اأحذي��ة املارة, لكن م��اذا يفعل 
واأب��وه تويف وترك العائل��ة يف رقبة الطفل جميل, 
وكان يف العا���رسة فق��ط, ت��رك املدر�ص��ة ليجل�ض 
على الر�ص��يف, يزي��ت اأحذية املوظف��ني والطالب 
اأنه��ا مهن��ة جتع��ل  واجلن��ود واملتنزه��ني, نع��م 
املجتم��ع ل يح��رم �ص��احبها وت�ص��يع كرامت��ه, 
لكن هي اأف�ص��ل م��ن مهنة الوزي��ر الل�ض مبعايري 
الع��دل والإن�ص��اف, كان جميل دوم��ا يتهرب من 
املنا�ص��بات الجتماعي��ة لالأقارب, خوف��ا من اأن 
ي�صخر منه البع�ض باعتباره جمرد �صباغ اأحذية.

الي��وم تعي���ض فئة كب��رية م��ن املجتم��ع العراقي 
ظ��روف قا�ص��ية, تدفعه��م للعمل يف مهن��ة متعبة 
وح�صا�ص��ة, باعتبارها مه��ن مهينة اأو تهدر كرامة 
الإن�ص��ان بح�ص��ب نظ��رة املجتم��ع, فالفقر ت�ص��بب 
ب�ص��ياع الأحالم لفئة وا�صعة, مما ا�صطرهم لرك 
الأحالم على رفوف الن�صيان, والنغما�ض يف حياة 
مهني��ة غريبة, ومهين��ة اأحيانا, هم مل يخططوا اأن 
تكون حياتهم بهذا الواقع, بل الظروف ال�ص��اغطة 
ه��ي من فر�ص��ها عليهم, لذا جن��د البع�ض جلاأ اىل 
مهن مثل مهنة م�ص��ح الأحذية لي�صد حاجات اأهله, 
وكي يرد ق�ص��وة احلي��اة, فهي طري��ق للهروب من 

الواقع املرير اىل �صيء اأمر منه.
اأحاديث �صباغي الأحذية

حاول��ت اأن افهم عن ق��رب دوافع العمل ك�ص��باغ 
اأحذية, فالتقيت بعدد منهم فكانت هذه الأحاديث:

حدثني �ص��اب ) ا�صمه با�ص��ل(, بال�صاد�صة ع�رس من 
العم��ر, يف الباب املعظم حيث يفر�ض الر�ص��يف, 
لي�ص��بغ اأحذي��ة النا���ض, فق��ال: من��ذ كان عم��ري 
ثم��ان �ص��نوات واأن��ا اأتنقل ب��ني الإعمال لأح�ص��ل 

عل��ى رزق��ي, فق��دت اأب��ي واأن��ا يف الثامن��ة م��ن 
العم��ر, فدفع��ت ب��ي اأمي للعم��ل يف ال�ص��وق لأوفر 
للعائلة امل��ال, فا�ص��تغلت اأبيع اأكيا���ض النايلون, 
وحم��ال انق��ل ال�ص��لع, لك��ن مردودها قلي��ل جدا, 
وعندما اأ�ص��بحت ب�صن 13 �صنة جلاأت ملهنة �صبغ 
الأحذي��ة, ووجدتها اقل جهدا واأك��ر مردودا, نعم 
اأن��ا اخج��ل اأن يراين اح��د اأقاربي واأن��ا اعمل بهذه 
املهنة, لكن العمل اأف�ص��ل م��ن اجللو�ض يف البيت, 
اأن��ا اعمل ومقابل جهودي اح�ص��ل على رزق ي�ص��د 
حاج��ات اأهل��ي, اأمتنى اأن تتغري حياتي لالأح�ص��ن 

واح�صل على فر�صة عمل اأف�صل.
اأم��ا الطف��ل مهن��د ) 11�ص��نة ( كان مبت�ص��ما وهو 
"البانزيخان��ة" يف �ص��ارع  يعم��ل ق��رب تقاط��ع 
الداخل )مدينة ال�ص��در(, فيقول: منذ �صنة وتغريت 
حيات��ي, حي��ث متر�ض اب��ي بال�رسط��ان وما عاد 
ي�صتطيع على امل�صي, وكان اأبي هو املعيل الوحيد 
لعائلتنا, لذا اأ�ص��بح علي احلم��ل الثقيل, فانا اكرب 
اأخوتي, فركت املدر�صة, وا�صرت يل اأمي �صندوق 
�ص��بغ الأحذي��ة, وجل�ص��ت يف باب ك��راج الداخل, 
وب��داأت اعمل وه��ا هي �ص��نة اأنا اأعي��ل اأهلي, لكن 
اأحت�رس على املدر�ص��ة, واأح�ض باحلزن واأنا اأ�صاهد 
اأ�صدقاء املدر�صة, وهم يذهبون �صباحا للمدر�صة, 

كل حلمي اأن اترك هذا العمل وان اأعود للمدر�صة.
ث��م التقيت بال�ص��اب فرا���ض ) 25�ص��نة ( يف كراج 
بغداد اجلديدة قرب �ص��ينما البي�صاء والتي حتولت 
ملخ��زن حالي��ا, فق��ال: ه��ذه الدني��ا مل ترين��ي ال 
وجهه��ا القبي��ح, فالفق��ر ورثته عن اأب��ي, ونعي�ض 
حياة �ص��عبة جدا من��ذ اأن فتحت عين��ي على هذه 
الدني��ا, ل احل��م ول اأمتنى اأ�ص��ياء عظيم��ة, بل كل 
تفكريي يف كيفية حت�ص��يل م��ا اجلب به حاجات 
اأهلي, الأيام اجلميلة ل توجد يف قامو�ض حياتي, 
ب��ل ه��ي وج��دت لغرين��ا, وه��ذه املهن��ة ت�ص��بب 
احتقاري لنف�صي, فحتى اأين اخجل اأن اأبوح ب�رسها 
لأقارب��ي , فاعم��ل يف م��كان بعي��د ك��ي ل يعرف 
الأق��ارب طبيعة عملي, اعتق��د اأن العدالة ل وجود 
لها يف حياتنا, فقط الظلم هو الذي ي�ص��ود احلياة, 
ه��ذه املهن��ة توفر يل بع���ض املال ال��ذي ميكنني 
م��ن �رساء حاجات عائلتي م��ع توفري الدواء لأمي 

املري�صة.
 اأحاديث النا�ض عن مهنة �صباغي الأحذية

حاولت اأن اعرف راأي النا�ض بهذه املهنة, وما هي 
الآراء املنت���رسة ب��ني النا�ض عن امل�ص��تغلني بهذه 

املهنة, فالتقينا ببع�ض املواطنني لإبداء راأيهم:
يق��ول املواطن �ص��ياء ) من �ص��كنة مدينة ال�ص��در 
(: الفق��ر واحلاج��ة وانعدام فر�ض العم��ل للبع�ض, 
ه��ي ال�ص��بب الرئي�ص��ي لتخ��اذ البع���ض م��ن هذه 
املهن��ة م�ص��درا لل��رزق, ف�ص��غط الفقر ه��و الدافع 
للعم��ل, م��ع اأين اأراها مهنة تهدر كرامة الإن�ص��ان, 
لأنه��ا تتعام��ل م��ع اأق��دام النا�ض, وحت��ى طريقة 
العم��ل اأن جتل�ض حت��ت اأقدام النا���ض بها نوع من 

الإذلل, والأغ��رب اأننا بلد يقال عنه ذو املوازنات 
النفجارية, للدللة عن الأموال ال�صخمة جدا التي 
ت�رسف �ص��نويا, من دون وجع قلب من قبل نخبة 
حاكمة فا�ص��دة, لكن مع الأ�ص��ف ل يح�صل الفقري 
على دينار واحد, الفقر ينخر بفئة كبرية ومن دون 
اإي معاجل��ات, الفقري م��اذا يفعل فال فر�ض للعمل 
اأمام��ه, فيلجاأ لهك��ذا عمل والذي ل يكلفه اأكر من 
�ص��ندوق خ�ص��بي وعلب الأل��وان وفر���ض التلميع, 
ل يحت��اج خل��ربات اآو دورات اأو تراخي���ض عم��ل, 
لك��ن الأثر الأكرب الذي �ص��يحدث لهذا الإن�ص��ان هو 
اثر نف�ص��ي �ص��لبي بعد فرة من مزاولة هذا العمل, 
اأمتن��ى اأن تكون هن��اك طريقة لأداء العمل ب�ص��كل 
يحفظ كرامة الإن�ص��ان, مثال ي�ص��تلم احلذاء ويقوم 

بتلميعها هكذا يكون اأف�صل له نف�صيا .
هي مهنة اأكر �رسفا من مهنة الرئي�ض

ي�ص��يف املواط��ن حيدر ) طال��ب جامع��ي (: اأنها 
مهنة توفر م�ص��در مايل لبع���ض العوائل الفقرية, 
وت�ص��اعدهم يف تلبي��ة حاجات بيوته��م, من غذاء 
ب�ص��يط ودواء, لكنه��ا ته��در كرامته��م, فاملجتمع 

ل يرح��م, واحلكوم��ة عاطل��ة فال تق��وم بعمل ما 
ي�صاعد الفقراء, نعم املهنة �رسيفة فهي اأف�صل من 
التح��ول اىل ال�ص��تجداء طلبا للرزق, واأف�ص��ل من 
اللج��وء لل�رسقة, فه��ي رزق مقابل جه��د حقيقي, 
بل اعت��رب �ص��باغ الأحذية اأكر �رسف��ا من رئي�ض 
ال��وزراء, لأن��ه ل ياأخ��ذ م��ا ل ي�ص��تحق, اأمتنى اأن 

تتغري نظرة النا�ض ل�صباغ الأحذية.
ويق��ول املواط��ن ح�ص��ني )من �ص��كنة ح��ي اأور (: 
عوامل الفقر والبطالة هي الدافع للبع�ض ملزاولة 
مهن��ة �ص��بغ الأحذية يف ال�ص��ارع, واحلقيقة هي 
ط��وق النج��اة لهذه العوائ��ل من الفق��ر والبطالة, 
فف��ي بلد فيه ندرة بالإعمال نتيجة غياب اخلطط 
ال�ص��راتيجية ع��ن دولتن��ا, لك��ن ال�ص��غط ياأتي 
اجتماعي��ا, فه��ذه الإعم��ال بنظ��ر املجتم��ع من 
الإعم��ال املهينة, من �ص��نف الإعم��ال ) الزبال, 
وعام��ل تنظي��ف املي��اه الثقيل��ة( , ل��ذا حتى من 
يعمل مبهنة �صبغ الأحذية جتده يخفي نوع عمله 
عن النا�ض والأقارب, خوفا من الف�صيحة, وتاأثري 
العم��ل عل��ى مزاوله �ص��لبي نف�ص��يا, حي��ث يح�ض 

امل��زاول للمهن��ة انه ب��داأ يفقد الإح�ص��ا�ض بالعزة 
والكرام��ة, وتوؤ�ص���ض اأفكار عن الدوني��ة والنق�ض 
والتماهي مع الإح�ص��ا�ض بالعي��ب, اعتقد نحتاج 
اىل تغيري لقيمنا الجتماعية ال�ص��لبية, لنت�ص��ال 
طبقة الفقراء واملحتاجني من الإح�صا�ض بالعيب, 

بل يجب تكرميهم.
 دعوة لتغيري منط التفكري

�ص��باغ الأحذية هي مهنة لإنقاذ ما ميكن اإنقاذه 
عند البع�ض, ب�صبب كم ال�صغوطات املهولة والتي 
حولت حياتهم اىل جحيم حقيقي, وهي موجودة 
يف اأك��ر بل��دان العامل تط��ورا, لكن تاأخ��ذ هناك 
�ص��كال اأخر يحمي كرامة امل�صتغل بها, وهي مهنة 
اأف�صل من ال�صقوط يف ح�صن الإرهاب اأو الف�صاد, 
فف��ي مي��زان الع��دل �ص��باغ الأحذية اأك��ر �رسفا 
م��ن وزير فا�ص��د اأو مدير عام مرت�ص��ي, ف�ص��باغ 
الأحذي��ة ا���رسف م��ن كل م�ص��وؤول كب��ري يه��در 
امل��ال الع��ام, ه��وؤلء يحتاجون للدع��م املعنوي 
من قبل املجتمع, ولي�ض الت�ص��قيط وال�ص��تهجان 

وال�صخري�ة. 

اأثار اإعادة انتاج �ص��كائر �صومر عددا من ردود الأفعال 
عند املخت�صني وعامة النا�ض ,معاون مدير عام ال�رسكة 
املهند�ض عماد فرج  اأ�ص��ار اىل ان ,انتاج �ص��كائر �صومر 
اجلدي��دة يف معام��ل بغداد التابع��ة اىل ال�رسكة العامة 
لل�ص��ناعات الغذائي��ة اإح��دى �رسكات وزارة ال�ص��ناعة 
واملع��ادن وهو من اخلط��وط النتاجية املتكاملة التي 
تعم��ل بتكنولوجيا عالي��ة وبطاقة اجمالي��ة )9600( 
كارتون �ص��نويا من ال�ص��كاير نوع كنك �صايز ذي من�صاأ 
ايط��ايل ومب��واد اولي��ة م��ن ارق��ى املنا�ص��ئ العاملي��ة 
اخلا�صعة للموا�صفات الفنية للجهاز املركزي لل�صيطرة 
النوعية املحددة لإنتاج ال�ص��كاير العراقية, مو�صحًا ان  
لل�رسكة خطا انتاجيا متطورا ذا من�ص��اأ ايطايل وبطاقة 
)8000( �صيكارة بالدقيقة لإنتاج ال�صكائر نوع )كينك 
�ص��ايز( املعروف��ة عاملي��ا وبنوعي��ة من ارق��ى النواع 
املوجودة يف دول العامل واخلا�ص��عة للفحو�ص��ات يف 
خمتربات ال�رسكة وخمتربات اجلهاز املركزي للتقيي�ض 

وال�صيطرة النوعية. 
فرج بني اأن �ص��عف الت�ص��ويق اىل �صيا�صة الغراق التي 
تتبعها دول اجلوار ب�ص��بب انفتاح ال�ص��وق دون �صوابط 
او رقاب��ة ل��كل الن��واع الرديئة والرخي�ص��ة. داعيا اىل 
�رسورة تطبيق وتفعيل قوانني حماية املنتج والتعرفة 
الكمركي��ة كم��ا معمول ب��ه يف كل دول العامل الأخرى, 
لفتا اىل عقد ال�رساكة مع �رسكة جيكية لإنتاج �ص��كائر 
�ص��ومر من النوع الثقي��ل وبطاقة انتاجي��ة عالية ومن 

من�صاأ انكليزي.
واأ�ص��ار ف��رج اىل اأن ال�رسك��ة قام��ت بفح���ض م��ن 10 
اىل 50 نوع��ا م��ن ال�ص��كائر امل�ص��توردة واملتوفرة يف 
ال�ص��واق املحلية واثبت نتائج الفح���ض باأنها حتتوي 

على مواد م�رسطنة وخمد�صة وذات نوعيات رديئة.
معتز �ص��كبان مهند�ض �ص��ناعي متقاعد ي�ص��ري اىل اأن 
ال�ص��ناعة الوطني��ة العراقي��ة يف الت�ص��عينيات كان��ت 
حم��دودة ومعروف��ة ومل تك��ن تل��ك املنتج��ات كافي��ة 
لل�ص��وق. مبينا: لذلك نرى ان احل�ص��ول عل��ى منتج من 
ال�رسكة ميكن ان يحقق ربحا ماديا , وا�صتمر هذا احلال 
يف ف��رة احل�ص��ار وبق��ى القطاع ال�ص��ناعي احلكومي 
يعاين الأمرين. عازيا �صبب ذلك اىل عدم وجود الموال 
الالزم��ة لت�ص��غيل امل�ص��انع املتوقف��ة والت��ي مازالت 

احلاجة قائمة لإعادة الروح لها.
القوان��ني  م��ن  العدي��د  وج��ود  اىل  �ص��كبان:  واأ�ص��ار 
والتعليمات �ص��درت حلماية املنتج املحلي. م�صتدركا: 

لك��ن لالأ�ص��ف دون ان تدخل حيز التنفي��ذ لأجل حماية 
ال�ص��ناعة والموال العراقية. م�صتغربا من اإعادة معمل 
�صكائر �صومر يف الوقت الذي حتارب فيها كل منظمات 
ال�صحة العاملية �صناعة ال�صكائر. م�صريا اىل قرار �صبق 
وان �ص��در م��ن ال�ص��لطات العراقي��ة يق�ص��ي برف��ع كل 

اعالنات ال�صكائر من �صوارع بغداد واملحافظات. 
 الدكتور الخت�صا�ض مهدي العزاوي يو�صح ان م�صار 
التدخ��ني وتاأث��ريه على اجلهاز التنف�ص��ي و ا�صتن�ص��اقه 
الن��اجت م��ن اح��راق التب��غ, ل تقت�رس عل��ى المرا�ض 
املدونة يف التحذير ك�رسطان الرئة وت�ص��لب ال�رسايني 
وامرا�ض القلب فح�ص��ب. بل تعدى ذلك وفق الدرا�ص��ات 
احلديث��ة. مبين��ا ان جمل��ة م��ن المرا���ض يت�ص��بب ب��ه 
التدخ��ني مث��ل �رسط��ان احلنج��رة  وامل��ريء واملثانة 
والرئ��ة والكلي��ة والبنكريا���ض وامرا���ض اخرى ت�ص��ع 

املدخن يف �صكة املوت.
وب��ني الع��زاوي اأن التدخ��ني  يعترب عام��ال حمفزا جدا 
لنت�ص��ار الفريو�ص��ات يف اجله��از التنف�ص��ي. لفتا اىل 
ان تر�ص��بات الدخ��ان ت�ص��كل طبقة �ص��فراء عل��ى اللثة 
وال�ص��نان متن��ع امل��اء واملعاجني من الو�ص��ول اليها 
وبالتايل تكون تلك الطبقة ال�ص��فراء ح�ص��نا ح�ص��ينا 
لتكاث��ر الفريو�ص��ات. متابع��ا: انها تهج��م على اجلهاز 
التنف�ص��ي م�ص��ببة نوعا من الختناق وال�ص��عال ناهيك 
عن ت�ص��و�ض ال�صنان.  واأ�ص��اف الطبيب الخ�صائي ان 

هذا الفريو�ص��ات بدورها ت�ص��اعد على منو البكترييا يف 
املجرى التنف�ص��ي وتوؤدي اإىل التهاب الرئة التي ت�صبح 
�صلبة وقا�صية. م�صيفا ان التهاب الق�صبات يت�صلل اىل 
الرئة في�صبب التهابها. م�ص��ددا: اإن الأمرا�ض البكتريية 
التي تتم معاجلتها بامل�ص��ادات احليوية لن ت�ص��تجيب 
يف حال��ة املدخ��ن لوجود موان��ع كثرية من الو�ص��ول 
اإليها بالإ�صافة اىل اأن التدخني بحد ذاته يكون مهيجا 
كب��ريا لها.  �ص��بق وان نف��ذت اأمانة بغ��داد حملة لإزالة 
اللوح��ات الإعالني��ة املروجة للتدخني والتب��غ واأنواع 
ال�ص��كائر يف العا�صمة. وذكر بيان لالأمانة ان مالكات 
المان��ة البلدية, با���رست باإزالة الإعالن��ات التجارية 
التي تروج للتدخني واأنواع ال�ص��كائر, واإزالة املن�صوب 
منه��ا م��ن اأجل الإ�ص��هام يف مكافح��ة التدخني, وخلق 
بيئة �صحية خالية من �صموم التبغ مبوجب املادة 13 

من اتفاقية منظمة ال�صحة العاملية.
واأ�ص��اف البي��ان اأن اتخاذ هذا الإج��راء ياأتي يف اإطار 
اجله��ود امل�ص��ركة ب��ني اأمانة بغ��داد ووزارة ال�ص��حة 
لظاه��رة  الروي��ج  م��ن  للح��د  حماول��ة  يف  والبيئ��ة, 
التدخني وانت�ص��ارها من خالل ازال��ة لوحات الفليك�ض 
الإعالني��ة الت��ي ن�ص��بت يف خمتل��ف مناط��ق بغ��داد, 
لب��ث الدعاية امل�ص��للة بني النا���ض ودفعهم ل�رساء هذه 
الب�ص��اعة القاتل��ة. م�ص��رياً اىل ان اأمان��ة بغ��داد قامت 
باإزال��ة اللوحات الإعالنية املتجاوزة, املروجة لل�ص��لع 

واخلدمات ملخالفتها القوانني وال�ص��وابط املن�صو�ض 
عليها بهذا ال�صدد, ف�ص��اًل عن ت�صببها بت�صويه جمالية 

ال�صوارع وال�صاحات يف العا�صمة بغداد.
منع التدخني يف المكان العامة؟

مدي��ر ق�ص��م الع��الم يف وزارة ال�ص��حة الدكت��ور اأحمد 
الردين��ي حت��دث  به��ذا ال�ص��اأن قائ��ال اأن الروي��ج عن 
اأي منت��ج لل�ص��كائر اأو التبوغ ممنوع ج��داً وهذا معلوم 
للجميع وقد و�ص��عت �ص��وابط حتدد اآلية طرح املنتوج 
اىل ال�ص��واق. م�ص��ريا اىل ان جه��ود وزارة ال�ص��حة يف 
الف��رة املا�ص��ية م��ن خ��الل ط��رح قان��ون مكافح��ة 
التدخني وعر�ص��ه على العديد من اجله��ات الت�رسيعية 
لي�ص��وت عليه يف جمل�ض النواب عام 2012. مبينا ان 
القان��ون مينع التدخني داخل مباين الهياآت الرئا�ص��ية 
وال��وزارات والدوائر واملوؤ�ص�ص��ات التعليمية والربوية 
يف  وامل�ص��انع  وال���رسكات  واملط��ارات  وال�ص��حية 
املحافظ��ات كافة. م�صر�ص��ال: كما مين��ع التدخني يف 
امل�صارح ودور العر�ض ال�صينمائية والفنادق والنوادي 
واملطاع��م وقاعات الجتماعات وو�ص��ائط النقل العام 
واخلا���ض اجلماعي��ة الربي��ة والبحري��ة واجلوي��ة يف 

الرحالت الداخلية واخلارجية, وحمطات الوقود.
كم��ا ب��ني الردين��ي اي�ص��ا اأن القان��ون ووف��ق امل��ادة 
ال�صاد�ص��ة اأ�ص��ار اىل من��ع الروي��ج للتدخ��ني ب�ص��ورة 
مبا���رسة اأو غ��ري مبا�رسة يف و�ص��ائل الإع��الم املرئية 

الثقافي��ة  واملوؤ�ص�ص��ات  واملق��روءة  وامل�ص��موعة 
والريا�ص��ية ودور الن���رس والتوزي��ع ومكات��ب الدعاية 
والإعالن. موؤكدا انه منع ال�ص��غري واحلدث من التدخني 

اأو ممار�صة مهنة بيع و�رساء التبغ وم�صتقاته.
  رع��د هيث��م باحث اجتماع��ي ذكر بحديث��ه, اأن هناك 
الكث��ري م��ن الظواهر الجتماعية ال�ص��اذة تق��ف اأجهزة 
الدول��ة متفرج��ة عليها ول متار�ض حقه��ا القانوين يف 
احلد منها. ورداً على �صوؤال اأن قانون مكافحة التدخني 
ال�ص��اري املع��ول يف الب��الد والت��ي ين���ض )يعاقب كل 
من �ص��نع اأو ا�ص��تورد اأو باع التب��غ اأو منتجاته خالف 
املوا�ص��فات املق��ررة مبوج��ب اإح��كام ه��ذا القان��ون 
بغرامة ل تقل عن خم�صة وع�رسين مليون دينار عراقي 
ول تزيد على  خم�ص��ني مليون دينار عراقي وم�صادرة 
الكمية املخالفة واإتالفها(. موجها �صوؤاله اىل املعنيني 
يف وزارة ال�ص��ناعة عن مدى اهمية �رسف الموال من 
خالل فتح خطوط اإنتاجية وا�صترياد مواد اأولية لغر�ض 
�صناعة ال�ص��كائر وحتت �ص��عار )دعم املنتوج املحلي( 

وكاأنه مطلب وطني ي�صهم فيه جميع افراد املجتمع. 
 املحام��ي اأحمد علي بني , اأن قانون مكافحة التدخني 
لعام 2012 واملعمول به ملزم للجميع من موؤ�ص�ص��ات 
العام��ة.  الماك��ن  يف  خا�ص��ة  وا�ص��خا�ض  حكومي��ة 
متطرقا اىل عدم تنفيذ القانون او متابعة تنفيذه وعلى 
عات��ق من تق��ع املهمة عل��ى وزارة ال�ص��حة والبيئة او 
عل��ى اجلهات المنية بالتايل فاإن القانون فقد اهميته 

متمثاًل بعدم التنفيذ. 
الدكتور ال�ص��يدلين عبا�ض بدر يو�ص��ح , اأن ال�ص��ناعة 
الدوائي��ة املحلي��ة تتمي��ز بالعديد م��ن اليجابيات من 
خ��الل ت�ص��غيل اخل��ربات املتخ�ص�ص��ة  يف ال�ص��ناعة 
الدوائي��ة بال�ص��يدلة وعل��وم الكيمي��اء والبايولوج��ي 
والعل��وم الخرى. م�ص��ددا انها توفر فر���ض عمل لأكر 
ع��دد ممكن من العمال ل�ص��يما اأن الب��الد متتلك العديد 
من امل�ص��انع املتوقفة. لفتا اىل ان ال�صناعة الدوائية 
ت�ص��هم يف  دع��م القت�ص��اد الوطن��ي كما توف��ر للدولة 

مبالغ كبرية يف حال الكتفاء الذاتي.
واأ�ص��ار بدر اىل وجود المكاني��ات الكبرية من الناحية 
املادية والب�رسية لإعادة ت�ص��غيل امل�صانع املتوقفة او 
ن�صب خطوط انتاجية جديدة ومتطورة. موؤكدا على ثقة 
املواط��ن الكبرية باملنتوج املحل��ي واملتمثلة مبعامل 
�ص��امراء ونينوى. داعيا املعنيني يف وزارة  ال�ص��ناعة 
اىل التفك��ري بجدية و�رسورة تبني هذا القطاع احليوي 
وال�ص��ناعات احليوي��ة الخرى بدل اللتفات ل�ص��ناعة 

ال�صكائر.

يفترشون األرض بأحالمهم وهمومهم ..

صبغ األحذية.. مهنة صامدة رغم قسوة المجتمع

السكائر المستوردة تنتشر على حساب مثيالتها من الصناعات الوطنية
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كعادته يف كل يوم يطلب ابو 
ه�سام علبة ال�سكائر التي 

اعتاد عليها منذ عام تقريبا، 
فهو كبقية العراقيني يقوم 
بتبديل �سكائره بني اآونة 

واخرى خا�سعا لتوفرها يف 
ال�سوق، لكنه هذا ال�سباح 

تفاجاأ بوجود �سكائر �سومر 
التي هجرها منذ �سنني ب�سبب 

توقف انتاجها يف العراق. ابو 
ه�سام وهو يبتاع علبة �سكائر 
�سومر ورغم انه من املدمنني 

على التدخني ت�ساءل عن �سبب 
اعادة �سكائر �سومر دون اعادة 

بقية ال�سناعات الوطنية 
العراقية خا�سة الغذائية 

اأو ال�سلع املعمرة لكنه عاد 
وا�ستدرك.. يبدو ان اجلميع 

متفق على ت�سريع اعمارنا.
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