
�رصاخه��ا وعنادها امل�ستم��ران جعال من )و،ل( 
طفل��ة �سعبة املرا�س، ا�سافة اىل ا�سابتها بنوع 
م��ن التوح��د الع��دواين، ومل يك��ن با�ستطاعة اي 
�سخ���س التعامل معه��ا، اذ ان العن��اد هو ال�سمة 
الطاغي��ة عليها، ف�س��ال عن التنم��ر، وو�سل بها 
احل��ال اىل رف�س اي امر او طل��ب من والدتها او 
املقرب��ن منها، وتك�سريها لال�سي��اء من حولها 
الغاظة عائلتها. ت��روي حكايتها مديرة مدر�سة 
احلن��ن للرتبي��ة اخلا�س��ة حن��ن عب��د القدو�س 
قائل��ة: "عندم��ا جل��اأت والدته��ا اىل مدر�ستن��ا، 
كان��ت تعاين ب�سكل كبري من عن��اد ابنتها وعدم 
االن�سي��اع اىل االوام��ر، وو�سل احل��ال بالطفلة 
اىل ع��دم االهتمام بنف�سها او اال�ستماع لوالدتها 
وهذا االمر دفع االم اىل البحث عن حلول مل�سكلة 
ابنتها امل�ستع�سية، وبعد ان جلبتها اىل معهدنا 
ال��ذي هو اخلطوة االوىل للو�س��ول اىل املدر�سة، 
ب��داأ الكادر التدري�سي بجدول مكثف حتى ي�سنع 
م��ن الطفلة التوحدية اخ��رى �سوية والتعاين من 

م�ساكل او ا�سطرابات نف�سية".
 تاأ�سي�س املدر�سة

بع��د اأن التحق��ت )و،ل( باملعه��د الح��ظ اجلميع 
تغريه��ا الكب��ري، اذ ا�سبح��ت تن�س��اع لالوام��ر 

وت�ستم��ع لالخري��ن، وحت��ب االلتح��اق باملعهد 
وزمالئه��ا ومل ت�س��ل اىل ه��ذا امل�ست��وى ل��وال 
رعاي��ة كادره��ا التدري�س��ي واهتمامه��م، حتى 
ا�سبحت اح��دى طالبات املدر�س��ة، هكذا اكملت 
كالمها عبد القدو���س وتتابع: "ان هذه املدر�سة 
قد تاأ�س�ست لتكمل امل�سوار العلمي ملعهد احلنن 
ل��ذوي االحتياج��ات اخلا�س��ة وبطيئ��ي التعلم، 
فبعد تخرجهم من املعهد هم بحاجة اىل مدر�سة 
حتت�سنهم وتكمل م�سوارهم العلمي، ويف املعهد 
هناك اق�سام متنوعة، منها ق�سم التوحد وتعديل 
ال�سلوك وتعليم املهارات و�سعوبة النطق، ف�سال 
التخاط��ب وامله��ارات االكادميي��ة وغ��ري  ع��ن 
االكادميية، وت�ستقب��ل اعدادا خمتلفة من الطلبة 
وذوي م�س��اكل متنوع��ة اي�س��ا، فهن��اك اطف��ال 
طبيعيون  الينطقون حروفا معينة او من لديهم  
فرط حركة او عدم ا�ستيعاب املادة، لذا ا�ستقبلت  
املدر�سة  يف بادئ االمر االطفال البطيئي التعلم 
او م��ن لديهم �سعوبة بالنط��ق، وهوؤالء االطفال 
اليحتاج��ون �سوى حب وحن��ان وتفهم، كما ان 
ع��دد الطالب يف ال�سف الدرا�سي  اقل من نظريه 
احلكوم��ي،  فتك��ون لهم م�ساحة م��ن الوقت كي 
يتعلم��وا  به��ا، ا�ساف��ة اىل توفري و�سيل��ة تعليم 

ح�سي��ة تبق��ى يف الذاك��رة واأخذه��م يف  �سفرات 
ترفيهية تقوم بها املدر�سة ب�سكل متوا�سل".

الناط��ق با�س��م وزارة ال�سح��ة وطبي��ب اال���رصة 
واملجتمع الدكتور احمد الرديني يرى: 

"ان االطف��ال الذي��ن يعان��ون م��ن م�س��اكل يف 
متييزه��م  املمك��ن  م��ن  االدراكي��ة  امله��ارات 
ب�سهول��ة، فهناك من لديه ف��رط حركة وم�ساغب 
ان  املعل��م  وبام��كان  باملعلوم��ات،  واليهت��م 
يكت�سف احلالة ال�سحي��ة للطفل بب�ساطة، فتقوم 
املدر�س��ة باحال��ة الطفل اىل اللج��ان الطبية يف 
وزارة ال�سحة، حتى جت��ري متابعته، ف�سال عن 
امل�س��اكل االخ��رى الت��ي ق��د يعاين منه��ا الطفل 
منه��ا �سع��ف النظ��ر وال�سمع وامرا���س خمتلفة 
مث��ل فقر الدم، وهذه احل��االت ت�سخ�س بالغالب 
م��ن قبل املرك��ز ال�سحي وترفق بدف��رت ال�سحة 
املدر�سي��ة للطف��ل، وم��ن لدي��ه م�سكل��ة ادراكية 
يح��ال اىل مدر�س��ة خا�س��ة يتلق��ى تعليمه وفق 

مهاراته وا�ستيعابه".
 و�سائل اي�ساح

مل يك��ن جت��اوب )و،ل( مع مدر�سته��ا وتوا�سلها 
وتقدمه��ا الالف��ت للنظ��ر �س��وى نتيج��ة طبيعية 
ال��كادر  م��ن  علي��ه  ح�سل��ت  ال��ذي  لالهتم��ام 
التدري�س��ي يف املعه��د، م��ا اهله��ا اىل الو�س��ول 

للمدر�سة، تقول ذلك عبد القدو�س:
"الو�سائ��ل التعليمية الت��ي ت�ستعمل يف املعهد، 
تختلف عن تلك العادي��ة، فهناك برامج متنوعة 
يعم��ل به��ا منه��ا برنام��ج تعريف��ي ع��ن الطفل 
للتوظي��ف  )بك���س(  برنام��ج  واي�س��ا  وا�رصت��ه، 
والتعليم ال�س��ورى للمفردة التي ي��راد اي�سالها 
للطال��ب،  ث��م تعل��م اول حرف من تل��ك املفردة، 
وبرنام��ج )تي��ج( وه��و اي�سال ن�ساط��ات الطفل 
املعتادة  بال�سور، بدءا با�ستيقاظه وقيامه بكل 
ن�ساطات��ه، ف�سال عن  برنامج )ولدن( وهو دمج 
طف��ل التوحد م��ع العادين والقي��ام بتجوال يف 
املتنزهات املغلقة وال�سماح لالطفال باالختالط 
واللعب م��ع اقرانه��م اال�سوياء، واي�س��ا متارين 
ريا�سية ومن اجلدي��ر بالذكر انه من ال�رصوري 
التدخ��ل املبكر لعالج هوؤالء االطفال لكي ينجح 
الربنام��ج التعليم��ي معهم، الن الطف��ل بعد �سن 
ال�ستة اع��وام ت�سعف مهارات التقليد واملحاكاة 
لديه". وت�سري الباحثة النف�سية واالجتماعية يف 
مدر�س��ة احلنن منى عبد الق��ادر اىل ان: "هناك 
طف��ال يعاين م��ن االنعزال واالنط��واء،  لذا العمل 
مع��ه يك��ون عل��ى ا�سا���س تعزي��ز امل�ساركة مع 
اقرانه ، ال�سيما من يعاين من اخلجل االجتماعي 
وهن��اك من لديه خمول واآخر ف��رط حركة، وكل 
هذه احلاالت يتم جتاوزه��ا با�ستعمال الو�سائل 

االي�ساحية والتفهم والرعاية ".
العالج املبكر

وتتابع عبد القدو�س حكاية )و،ل(  مو�سحة:
"ان اال�س��ارات الت��ي كان��ت تر�سله��ا ال�سغ��رية  
وترف���س  عني��دة  كان��ت  اذ  وا�سح��ة،  كان��ت 
امل�سارك��ة او اللع��ب مع اقرانه��ا، وحتى ترف�س 

ال��كالم ه��ذا كل��ه دف��ع والدته��ا باللج��وء اىل 
املعه��د، به��دف تعدي��ل �سلوكها وه��ذا ماح�سل 
يف نهاية املط��اف، اذ ا�سبحت متعلقة باملعهد 

وزمالئها وتلعب وتنطق ب�سكل جيد".
الباحث��ة  تب��ن  ال��كالم  ه��ذه  عل��ى  وتعليق��ا 
االجتماعي��ة:  "ان م��ن يكت�س��ف الطف��ل بط��يء 
التعل��م هو املعلم اأواالأم،  ث��م بعد ذلك ياأتي دور 
اللجان الطبية التي ت�سخ�س حالته، اذ انه يعاين 
م��ن �سعوبة التوا�س��ل مع املعل��م وحركته غري 
�سوية، فتق��وم بعدها تلك اللجان بار�سال الطفل 
اىل مدار���س الرتبية اخلا�س��ة، وهناك ياأتي دور 
معلمه اجلديد الذي يعمل على لفت انتباهه، كما 
ان اكت�ساف تلك احلاالت  ترتكز  بثالثة جوانب، 
االوىل العقلية، اذ جتد ان ذكاءه اأقل من الطبيعي 
على اأال ي�سل اىل التخلف،  واي�سا بطيء بجميع 
امل��واد، ف�سال عن معاناته م��ن التفكك اال�رصي، 
اوالق�س��وة الزائ��دة اوال��دالل اي�س��ا  فيتولد لديه 

القلق واخلوف واالنعزال".
 اخلجل االجتماعي

مل تك��ن )و،ل( احلال��ة الفري��دة م��ن نوعه��ا يف 
املدر�سة ب��ل كان زميلها )ت،���س( اي�سا يعاين 

من م�ساكل خمتلفة، ووفقا لعبد القدو�س فانه:

"يعاين من بطء التعلم، وكثريا ما كان يتعر�س 
لل���رصب واأخ��ذ طعام��ه م��ن قب��ل زمالئ��ه يف 
املدر�س��ة احلكومية التي كان يرتادها، ومل يكن 
يدافع ع��ن نف�سه، بل يكتفي بالب��كاء واالنطواء، 
النه يعاين من اخلجل االجتماعي ب�سبب �سعوبة 
نطقه لبع�س احلروف، وبعد ان التحق باملدر�سة 
متكن من جتاوز هذه امل�سكلة، الن املحيطن به 
يعان��ون معاناته، واليختلفون عنه ب�سيء، لكنه 
مبرور الوقت جتاوز امل�سكلة، وو�سل اىل ال�سف 

الرابع االبتدائي، ونحن فخورون بهذا 
االجناز". 

 مناهج معطلة
عل��ى الرغ��م م��ن حبه��م للدرا�س��ة والتفاعل يف 
يعاني��ان  )ت،���س(  و  )و،ل(  ان  اال  ال�س��ف 
م��ع اأقرانه��م م��ن �سعوب��ة املناه��ج الدرا�سي��ة 

املفرو�سة عليهم هذا ما اكدته عبد القدو�س:
"ان املناه��ج الدرا�سي��ة الت��ي يحتاجه��ا طلبة 
الرتبية اخلا�سة، تختل��ف عن تلك احلكومية يف 
ح��ن يدر�سون االآن ما ياخذه اقرانهم اال�سوياء،  
اخلا�س��ة  الرتبي��ة  ذوي  طلب��ة  مناه��ج  الن 
موج��ودة يف املخازن، ومل جتدد لغاية االآن منذ 
الع��ام 2005، ف�سال ع��ن ان تلك الكتب التعطى 

اال بعد ت�سعريته��ا من قبل هيئة الراي العام يف 
وزارة الرتبي��ة ، وه��ذا االم��ر ي�س��ع الطلبة ذوي 
االحتياج��ات اخلا�س��ة يف م�سكل��ة كب��رية الن 
م�ست��وى ذكائهم منخف���س وا�ستيعابهم بطيء، 
فكيف ميك��ن ان يدر�سوا باملناه��ج االعتيادية، 
عل��ى الرغ��م م��ن امل�رصف��ن له��م دور خا���س 
يف اي�س��ال الفك��رة عل��ى �سبي��ل املث��ال منه��ج 
الريا�سي��ات يعط��ى له��وؤالء الطلبة ك�س��ورا اقل 
باملقارنة م��ع اقرانهم الطبيعي��ن الن م�ستوى 
ذكائه��م منخف�س ج��دا". م�سوؤول اع��الم وزارة 
الرتبية ابراهيم �سبتي يثني على جتربة مدار�س 

الرتبية اخلا�سة االهلية، 
مبين��ا: "انه��ا ناجح��ة ومهم��ة، يف ا�ستيع��اب 
وال��ذكاء  املح��دودة  امله��ارات  ذوي  االطف��ال 
املنخف���س وتق��دم لهم م�ست��وى درا�سيا ينا�سب 
قدراته��م العقلي��ة واالدراكية، علم��ا ان الوزارة 
توليه��م عل��ى ح��د قول��ه االهتم��ام والرعاي��ة 
حت��ى الي�سعروا بالظلم والغ��ن، والوزارة تتابع 
ن�ساطاته��م وجتهزه��م باملناه��ج املالئمة لهم 
واملنا�سب��ة مل�ستوى ذكائه��م وقدراتهم العقلية، 
ومن اهمها مادة العلوم املت�سمنة افكارا مهمة 

للطالب البد من 

 
 الكري�ست��ال هي املادة املخ��ّدرة االأكرث انت�ساراً يف 
وا�س��ط، مقارنة بالنوعيات االأخ��رى، وذلك ل�سهولة 
احل�س��ول عليها ورخ�س ثمنها، حتى اأن بع�سًا من 
املتاجري��ن به��ا بات��وا ي�سنع��وه يف بيوتهم اأو يف 
خمت��ربات بدائي��ة..  ح�سن لي�س الوحي��د بن �سباب 
حمافظة وا�س��ط الذي اأدمن تعاطي املخدرات ولكل 

منهم اأ�سبابه اخلا�سة.
 الفي�س بوك موّزعًا

ح�س��ن الذي دخ��ل عالج��ًا للخال�س م��ن االإدمان، 
عل��ى  فيه��ا  يح�س��ل  الت��ي  الكيفي��ة  ع��ن  حت��دث 
املخدرات، اذ بّن ، هناك �سعوبة يف احل�سول على 
امل��ادة املخ��درة من حيث ع��دد املوزع��ن القليل، 
و�سعوب��ة الو�س��ول اليه��م. مردف��ًا: اال ان وج��ود 
الفي�س ب��وك، ومن خالل كروبات لبيع املمنوعات، 
ذّللت تلك ال�سعوبات وبات احل�سول عليها متي�رصاً 
ج��داً. م�سيفًا: يت��م االتفاق على الن��وع وال�سعر، ثم 
االتفاق عل��ى الت�سليم عرب طريق��ة �رصية م�سحوبة 
باحل��ذر ال�سدي��د، ورمبا يتغري موع��د الت�سليم مرات 
ع��دة.  وع��ن م��كان الت�سليم ب��ّن ح�سن: اأن��ه غالبًا 
ما يك��ون يف املقاهي اأو الك��ويف �سوبات اأو بع�س 
االأماك��ن العامة البعيدة عن االأعن، وان ال يتجاوز 
االأم��ر �سوى حلظ��ات لتب��ادل الب�ساع��ة واالأموال. 
م�ستط��رداً: هناك ت�س��دد كبري من االأجه��زة االأمنية 
و�سعوب��ة نقل املواد املخ��درة، االأمر الذي رفع من 
ثمنها كثرياً، ناهيك عن منع امل�رصوبات الكحولية. 
موؤكداً: اأن التوا�س��ل بوا�سطة ”الفي�س بوك” منحنا 
مرونة اكرب من حيث االأمان، �سيما واأن العملية تتم 
بوا�سطة االأ�سماء امل�ستعارة والتوا�سل على الواقع، 
يت��م بعد التاأك��د من ثق��ة الطرفن ���رصط اأن يكون 

داخل حدود املدينة.
وا�سرت�سل ال�ساب ح�سن: بعد اإدراكي انني مدمن وال 
ب��د من حل، حاولت البحث عن طريقة تنت�سلني من 
ذلك الواق��ع، لكن لالأ�سف، مل اجد رغ��م �سعي االأهل 
لذل��ك. مردف��ًا: اال ان �سع��ف االمكان��ات املتوفرة 
يف املحافظة الت��ي و�سفها بالبدائي��ة والرتقيعية 
م��ع نظ��رة احتق��ار واإهم��ال للمدم��ن، دون البحث 
ع��ن اأ�سب��اب ادمانه، ب��ل العك�س من ذل��ك، يعر�س 
اأن��ه  الع��الج. منوه��ًا:  قب��ل  القانوني��ة  للم�ساءل��ة 
ب�سب��ب ذلك، طالت ف��رتة ادمانه للمخ��درات. الفتًا: 

اىل انت�ساره��ا ب�س��كل وا�سع يف ال�سج��ون وباأ�سعار 
م�ساعفة.  

 حمالت توعية وتثقيف
حم�س��ن ال��زركاين نا�س��ط م��دين حت��دث ،اأن تثقيف 
املجتمع واإقامة ور�س توعوية بخطورة املخدرات، 
كان��ت من اأبرز االأمور الت��ي اأوليناها اهتمامنا، اإذا 
قمنا ومب�ساعدة متطوعن، بتوزيع بو�سرتات ت�رصح 
خطورة املخدرات. متابعًا: كذلك اإلقاء املحا�رصات 
يف املدار���س واجلامع��ات، باالإ�ساف��ة اىل الف��رق 
اجلّوال��ة الت��ي انت���رصت يف االق�سي��ة والنواح��ي. 
م�ست��دركًا: لكن تبق��ى اإمكاناتنا حم��دودة و�سمن 
نط��اق �سّي��ق، فامل�سال��ة بحاجة لتظاف��ر اجلهود، 
باالإ�ساف��ة اىل العم��ل عل��ى ن���رص ثقاف��ة مراجع��ة 
الطبيب املخت�س من قبل املدمنن، واإعطائهم اأماًل 
بال�سف��اء، وال يت��م معاملتهم وفق روؤي��ة اق�سائية 

ت�سعرهم بنبذهم من املجتمع.
مهن��د نا�رص، �س��اب اآخ��ر اختطفته املخ��درات عن 
طري��ق اب��ن عم��ه، ال��ذي كان ي�سه��ل ل��ه احل�سول 

عليه��ا، مهن��د بع��د اأن خ�سع اىل الع��الج والتاأهيل 
عل��ى ي��د طبي��ب خمت���س، بّن حج��م االأ�س��ى الذي 
ي�سعر به، والندم من تعاطي املخدرات التي افقدته 
الكثري، اإن كان اجتماعيًا اأم اقت�ساديًا. منوهًا: اىل 
اأن��ه، حّمل نف�سه وذويه ديون��ًا مالية كبرية. موؤكداً: 
البدء بحياة جديدة بعيدة عن تلك ال�سموم املهلكة.

يف حن �سدد الباحث االجتماعي �سالح كرمي، على 
���رصورة احلري��ات ال�سخ�سية واإتاح��ة امل�رصوبات 
الكحولي��ة وتداوله��ا وفق القان��ون والد�ستور الذي 
ن���سّ على ذل��ك. مبينًا: اأن اأحد اأه��م ا�سباب تعاطي 
املخ��درات يف املحافظ��ات اجلنوبي��ة، ا�سافة اىل 
البطال��ة وقلة الوع��ي، منع امل�رصوب��ات الكحولية. 
مو�سحًا: اأن الكثري من ال�سغط النف�سي على ال�سباب 

يدفعهم نحو ال�سقوط يف فخ املخدرات.
  العرف االجتماعي

 يعرقل معاجلة االإدمان 
وعن دور وزارة ال�سحة يف عالج مدمني املخدرات، 
ب��ّن مدير عام دائ��رة �سحة وا�س��ط الدكتور، جبار 

اليا���رصي، لدين��ا مركز خا���س ملعاجل��ة االإدمان 
واحل��االت النف�سي��ة، يف حالة مراجع��ة اأي مري�س 
االجتماع��ي،  الع��رف  لك��ن  م�ست��دركًا:  مدم��ن.  اأو 
يجعله��م  مم��ا  �سخ���س  اأي  مراجع��ة  دون  يح��ول 
الت��ي  ن�س��ب  اأن  التعاط��ي. موؤك��داً:  م�ستمري��ن يف 
�سجلته��ا دائرة ال�سحة لتعاط��ي وادمان املخدرات 
40 حالة تقريبًا يف عام 2016. الفتًا: اىل العديد 
م��ن الربام��ج والن��دوات واملحا���رصات التوعوي��ة 
والتثقيفي��ة الت��ي اقامتها دائرة ال�سح��ة، للحّد من 

خماطر االدمان وتعريف ال�سباب بذلك. 
ال يتوق��ف االإدم��ان عن��د املخ��درات فح�س��ب، ب��ل 
البع�س اأدمن على حبوب الهلو�سة والعالج النف�سي، 
وب�س��اأن ذل��ك بّن اليا���رصي: لدينا زي��ارات دورية 
م�ستم��رة للتفتي���س ع��ن ال�سيدلي��ات. منوه��ًا: اىل 
اأن بع���س االدوي��ة، ت�ستخدم كم�سّكن��ات ومهّدئات 
حل��االت نف�سي��ة يتعاطه��ا املدمن��ون، كبدي��ل عن 
امل��ادة املخدرة، النخفا�س قيمته��ا النقدية اأو يف  
حالة ع��دم ح�سولهم على املخدرات لتكون البديل. 
متابع��ًا: كذلك مننع بي��ع االأدوية املنّومة، والتي ال 
ت���رصف اإال بو�سفة طبيب، �رصط ان ال تتكرر الأكرث 

من مرة، اأو ح�سب تقدير الطبيب املعالج. 
 تاأرجح ن�سبة التعاطي 

م�س��ادر اأمني��ة يف حمافظة وا�سط اأك��دت اأن ن�سبة 
التعاط��ي انخف�س��ت يف املحافظ��ة، يف ال�سن��وات 
ال�سابقة حيث اجنزت )246( ق�سية حكم يف )40( 
ق�سي��ة. ا�ساف��ة اىل �سب��ط كمي��ات كب��رية، واإلقاء 
القب�س على متعاطن. موؤك��دة اأنها اتخذت �سل�سلة 
اج��راءات �ساعدت يف احلّد من املخدرات، من خالل 
تكمي��م منافذ دخوله��ا من املحافظ��ات املجاورة 
ودول اجلوار، �سيما واأن وا�سط، تعد منطقة حدودية 
م��ع اي��ران، ب�رصيط حدود كبري. مبين��ًا: اأن ذلك يتم 
بوا�سط��ة التفتي���س الدقي��ق، باالإ�ساف��ة اىل تفعيل 
العن���رص اال�ستخباراتي والعم��ل على ن�رص دوريات 
يف الط��رق الني�سمية، كذلك الت�سدي��د على املقاهي 
والكافيه��ات الت��ي ي�ستخدمه��ا البع���س كم�سيدة 
للمراهق��ن. م�سيف��ًا: ب��ذات الوقت تعم��ل املديرية 
وم��ن خ��الل ق�س��م االع��الم بالتن�سيق م��ع اجلهات 
ال�سحية ومنظمات املجتمع املدين، للتثقيف حول 

خطورة املخدرات وحت�سن ال�سباب.
وب�ساأن اكرث املواد تداواًل وتعاطيًا، ذكر م�سدر من 
ق�س��م مكافح��ة املخ��درات: اأن اكرث امل��واد انت�ساراً 

يف احلب��وب املخ��درة واملوؤث��رات العقلي��ة، والت��ي 
تع��رف بامل�سطلح ال�سعبي )ال��وردي( اأو ما يعرف 
بحبوب اللبنزه�سكول، وبن�سبة -حاليًا- قليلة، من 
ن��وع املخدرات هو )الكر�ست��ال والرتياك(. م�سيفًا: 
يوج��د حالي��ًا، ارتفاع يف ع��دد املتعاطن الأ�سباب 
كثرية نف�سية واجتماعية واقت�سادية، وقيام بع�س 
النفو���س ال�سعيف��ة باإدخ��ال ط��رق جدي��دة للمواد 
املخ��درة باأ�سالي��ب جديدة يف التعاط��ي ومن هذه 
امل��واد )الكر�ست��ال، الرتي��اك املع��روف باالفيون( 
م�سدداً: اأن عمل ق�س��م مكافحة املخدرات من خالل 
متابع��ة امل�ستب��ه به��م وجم��ع املعلوم��ات ون�سب 
الكمائ��ن له��م والقب���س عليه��م باجل��رم امل�سهود، 
والتن�سي��ق مع مف��ارز الق�سم مبمار�س��ات اأمنية يف 
واالأ�سخا���س  العج��الت  تفتي���س  ع��رب  ال�سيط��رات 
م��واد  وف��ق  للق�س��اء،  املطلوب��ن  ع��ن  والبح��ث 
املخ��درات، ا�سافة اىل عقد الن��دوات وور�س العمل 
وندوات تثقيفية حول التخل�س من تعاطي احلبوب 

املخدرة واملخدرات.
 انعدام دور االأ�رصة واملتابعة

الباح��ث االجتماع��ي عل��ي جمه��ول حت��دث ،تع��د 
عل��ى  العه��د،  احلديث��ة  الظواه��ر  م��ن  املخ��درات، 
املجتمع الوا�سطي، من حيث اال�ستخدام واالنت�سار. 
مبين��ًا: اأن ذلك يعود اىل جملة م��ن االأ�سباب، منها 
�سع��ف الرابط��ة االأ�رصي��ة وتفككه��ا، جع��ل االأبناء 
يف واد ورب االأ���رصة يف واد، م��ن حي��ث املراقب��ة 
والتوجي��ه. متابعًا: كذلك �سعف املوؤ�س�سة الرتبوية 
وانع��دام دورها يف بن��اء �سخ�سية ال�سب��اب، �سيما 
وانن��ا نالحظ هج��ر الكثري م��ن الطلب��ة ملدار�سهم، 
االأم��ر ال��ذي يجعلهم عر�س��ة لعوا�س��ف االنحراف 

ولقمة �سائغة لال�ستغالل على جميع ال�سعد.
ولف��ت جمه��ول: اىل منع امل�رصوب��ات الكحولية يف 
املحافظ��ة، ادى اىل رفع م�ست��وى العر�س والطلب، 
على املخ��درات، خ�سو�سًا احل�سي�س��ة والكري�ستال، 
فيما تعترب امل�رصوبات الروحية، اأقل �رصراً مقارنة 
باملخدرات. مردفًا: اإال اأن قرار منعها، ي�سع الكثري 
م��ن عالمات اال�ستفه��ام، حول امل�ستفي��د من ذلك، 
اذ ت�س��ري االح�سائي��ات، اىل ارتف��اع ن�سب��ة انت�سار 
املخ��درات يف ارج��اء املدين��ة، خا�س��ة املناط��ق 
احلدودية. م�سدداً: نحت��اج اليوم لت�رصيعات جديدة 
تنا�س��ب الوق��ت احلا���رص، بخ�سو���س املتعاط��ن 

واملرّوجن واملتاجرين.

مدارس التربية الخاصة.. أمل جديد يعانق حياة األطفال غير الطبيعيين

 ارتفاع نسبة االتجار بالمخدرات في واسط ومطالبات بضبط المنافذ الحدودية
يتم تعاطيها  في الكوفيهات..
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مل يدرك ح�سن، �أن 
�سّمة و�حدة من 

�لكري�ستال، حني 
كان �سيفًا يف حفل 

زفاف �أحد �أقاربه 
يف �لب�سرة، �ستكون 

كفيلة ب�سياع 
م�ستقبله، فقد كانت 

ن�سوة �ملادة �لتي 
مل ياألفها من قبل، 

وملفعوله �لقوي �أدمن 
عليها بكل �سهولة 

حتى ت�سببت بف�سله 
من �لكلية و�سياع 

م�ستقبله،
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