
عل��ي ري�س��ان عام��ل يف معمل احلكاي��ة مل يتبق 
لتقاع��ده �س��وى اأ�سهر مع��دودة، اإذ دخ��ل املعمل 
وه��و يف ريع��ان ال�سب��اب حيث اعطي ل��ه تنظيم 
طابور املواطنني عن��د مركز البيع املبا�رش الذي 
يب��داأ من��ذ اأوىل �ساع��ات ال��دوام الر�سم��ي وحتى 
نهايت��ه الذي��ن يتزاحم��ون عل��ى ���رشاء املنت��ج 
)اق�سم��ة قطنية، مالب�س حماكة، مالب�س داخلية( 
ري�س��ان الذي حتدث عن تل��ك الأيام وهو يحاول 
اأن ينع���س ذاكرت��ه الت��ي يح��اول ا�ستعادتها من 
خالل الأحادي��ث اليومية مع زمالئه العمل وهم 
ينظ��رون اىل املكائ��ن املتوقف��ة الت��ي كانت يف 
ي��وم ما ت�س��ّج بكل ا�س��وات العم��ل والنتاج. اذ 
مل يك��ن ميكنهم احلديث مع بع�سهم ب�سبب العمل 

اليومي املتوا�سل.  
 4000عامل وم�سري جمهول

معم��ل ن�سي��ج الك��وت يعي���س حال��ة الحت�س��ار 
بع��د اأن م��ات �رشيريًا من��ذ 2003، يعد من اأكرب 
بواق��ع  املنطق��ة  يف  ال�سرتاتيجي��ة  امل�ساري��ع 
معمل��ني، معمل الغزل والن�سي��ج، معمل احلياكة، 
ال��ذي مت دجمه مع بقي��ة املعامل يف العراق بعد 
العجز املايل لت�سبح )ال�رشكة العامة لل�سناعات 
الن�سيجي��ة( مبالك )4000( عام��ل تقريبًا وبعد 
قرار ال��وزارة بتخفي�س العاملني يف املعمل نقل 

الكثري منهم خدماتهم اىل دوائر اأخرى فيما بقي 
الآخ��رون طاق��ات معطل��ة، ل يخل��و احلديث مع 
موظفي املعمل من مقارنة الو�سع مع قبل وبعد 
2003 حي��ث كان النت��اج على قدم و�ساق مع 
وج��ود قرار يل��زم الوزارات على ���رشاء الب�ساعة 
الت��ي يحتاجونه��ا فيما ميتن��ع الآن اجلميع عن 
ال���رشاء رغم ق��رار رئا�س��ة الوزراء بدع��م املنتج 

الوطني. 
مدي��ر امل�ساريع يف املعم��ل جا�سب خليل حتدث 
قائ��ال، عملن��ا عل��ى تطوي��ر املعم��ل م��ن خالل 
م�ساري��ع ا�ستثماري��ة واأخ��رى تكميلي��ة ت�ساع��د 
يف حت�س��ني النوعي��ة وزي��ادة النت��اج النمط��ي 
املعم��ول ب��ه واأخ��رى م�ساري��ع بيئي��ة. منوه��ًا: 
اىل م���رشوع حمل��ج القطن الذي مت��ت املبا�رشة 
في��ه ع��ام 2009 وبداأ بالإنت��اج الفعلي 2012 
بطاق��ة اإنتاجي��ة )150( طنًا يومي��ًا منها )50( 
طن��ًا يوميًا قطن �سع��ر و)100( طن بذور. لفتًا: 
اىل اأن امل���رشوع يغطي م��ا حتتاجه ال�رشكة من 

قطن.
 ب�ساعة متكد�سة ب�)5( مليارات دينار

وبنّي خليل: اأنه متت املبا�رشة مب�ساريع تكميلية 
بغي��ة تطوير النتاج ورفع اجلودة حيث ت�سمنت 
خطوط��ًا حديثة لإنتاج املالب���س الداخلية وخط 

غزل متكام��اًل ومكائن ق���رش و�سباغة الأقم�سة 
القطني��ة وملحقاته��ا. م�سيف��ًا: كم��ا مت ان�س��اء 
والثقيل��ة.  ال�سناعي��ة  املي��اه  ت�سفي��ة  حمط��ة 
وم���رشوع بيئي، يعمل باجتاهني لت�سفية املياه 
ال�سناعي��ة الناجتة عن اعمال ال�رشكة يف ق�سمي 
التكملة. متابعًا: بغية تخلي�سها من كافة املواد 
الكيمياوي��ة والتي تطرح نتيجة اعمال ال�سباغة 
والق���رش والطباع��ة والأعم��ال الفني��ة الأخ��رى 
م�ست��دركًا: مت فت��ح جمم��ع ت�سويق��ي ملنتج��ات 
جمموع��ة كب��رية م��ن ���رشكات وزارة ال�سناع��ة 

واملعادن .
م�ساريع تنمية الأقاليم

تعت��رب مرفق��ًا  ال�رشك��ة  اأن  ال�س��ايف:  واأ�س��اف 
اقت�سادي��ًا مهم��ًا يف املحافظ��ة لكنن��ا مل جن��د 
اأي اهتم��ام م��ن احلكوم��ة املحلية حي��ث مل يتم 
التعام��ل معها باعتبارها دائرة من �سمن دوائر 
املحافظة. وذلك من خ��الل التعاون بدعمها يف 
خمتلف املجالت. منوهًا: مثاًل ادراجها م�ساريع 
على تنمية القاليم مثل ما يتم مع باقي �رشكات 
ال��وزارة يف باق��ي املحافظ��ات. متابع��ًا: انه مت 
ار�س��ال الدرا�س��ة الفني��ة واجل��دوى القت�سادية 
مل�رشوعي )التعبئ��ة والتغليف( وماكنة الطباعة 
مل�سن��ع الن�سي��ج اإ�س��وة بباق��ي املحافظات ومل 

حت�سل املوافقة عليها.
اإنقاذ معمل الن�سيج

الباح��ث القت�س��ادي عل��ي الالم��ي ق��ال ، بع��د 
2003 وم��ا تعر���س ل��ه قط��اع ال�سناع��ة من 
دم��ار واهمال، مل يدرك ا�سحاب القرار اأن ع�سب 
الزده��ار القت�س��ادي يكم��ن يف ه��ذا القط��اع 
احلي��وي. مبين��ًا: اأن امل�سكل��ة لي�س��ت يف معم��ل 
ن�سيج الك��وت فح�سب، واإمنا ه��ي م�سكلة القطاع 
ال�سناع��ي الوطن��ي ب�سكل ع��ام. مبين��ًا: اأن فتح 
ب��اب ال�سترياد على م�رشاعيه من دون رقابة اأو 
حتدي��د بالإ�سافة لعدم اإخ�ساعه لل�رشائب، اأدى 
اىل اإغ��راق ال�س��وق بالب�ساعة امل�ست��وردة والتي 
تتفوق بقلة تكاليف النتاج واجلودة على املنتج 

الوطني املهمل "اأ�ساًل" .
وب��نّي الالم��ي: اأن ذل��ك اأدى اىل ك��رة العر���س 
وانعدام الطل��ب من قبل املواط��ن بالإ�سافة اىل 
قدم معظم مكائن النتاج وعدم مواكبتها للتطور 
وارتف��اع �سعر املواد الولية. م�ستدركًا: اذا ما مت 
تر�سيق عدد العمال اىل احلد العلمي لالإنتاج ومت 
حتدي��ث املكائ��ن وتفعيل القط��اع اخلا�س. فمن 
املمك��ن اإح��داث نقلة نوعية يرتاف��ق معها تغيري 
خط��وط الإنت��اج وع��دم الكتف��اء بال�سناع��ات 
الن�سيجي��ة. مطالب��ا: اإنق��اذ ن�سي��ج الك��وت الذي 
دخل فعليًا، مرحلة الك�ساد حتى بات ي�سكل عبئًا 
وا�سحًا عل��ى وزارة ال�سناعة واحلكومة املحلية 
الم��ر ال��ذي ي�ستوجب ب��ث دماء جدي��دة يف اليد 

العامل��ة خ�سو�سًا، اإن الن�سب��ة الكرب من العمال 
من كبار ال�سن.

�سد تكاليف الإنتاج
يف ال�سبعين��ات والثمانين��ات مل يك��ن يخل��و اأي 
م��ن الأ�س��واق املحلي��ة م��ن الباع��ة املتجول��ني 
مرّددي��ن )فانيلة الكوت( ومل ياأت ذلك عن فراغ، 
واإمن��ا نابع م��ن اإنت��اج متميز ذي ج��ودة عالية 
حيث غ��زت منتجات معمل ن�سي��ج الكوت جميع 
الأ�س��واق املحلي��ة يف حمافظاتن��ا اإ�ساف��ة اإىل 
العدي��د من البلدان املجاورة .الإداري يف املعمل 
حام��د �سلم��ان ب��نّي ل�)للم��دى( م��دى �سعوب��ة 
مناف�سة الب�ساعة امل�ستوردة من حيث انخفا�س 
�سعرها ب�سبب ع��دم اإخ�ساعها لل�رشائب وفق ما 
ه��و معمول به يف ال�سيا�س��ات القت�سادية لدعم 
النت��اج احلكوم��ي. مردفًا: كذلك ارتف��اع ا�سعار 
املواد الولي��ة اأو انعدامها ب�سبب الو�سع الأمني 
كقط��ن الزه��ر ال��ذي يتوفر يف حمافظ��ة كركوك 
والذي ي�ستخدم يف م�رشوع حملج القطن. م�سرياً: 
اىل اهمية اعادة املعمل اىل النتاج و�سد تكاليف 

ومرتبات العاملني.
واأ�سار �سلم��ان: اىل املنتج الوطن��ي املميز لعمل 
ن�سي��ج الكوت، الذي كان يغط��ي ن�سبة كبرية من 
حاج��ة ال�سوق املحلي��ة. مردفًا: حت��ى اأن بع�س 

النت��اج كان ي�س��ّدر اىل دول اجل��وار واخللي��ج 
جلودت��ه. منوه��ًا: اىل اأن اع��ادة املعم��ل لطاقته 
النتاجي��ة وبجودته املعهودة �سيك��ون مناف�سًا 

قويًا للم�ستورد. 
حتديث املكننة وتوفري م�ستلزمات الإنتاج

ال�سناع��ي فه��د حم�س��ن او�س��ح ،اأن اله��دف من 
اإذ مت  تاأ�سي���س ال�رشك��ة ه��و لتوف��ري املالب���س، 
تخ�سي�س معمل الن�سيج القطني لإنتاج الأقم�سة 
القطني��ة واأقم�س��ة البازة واجلي��ت. م�سيفًا: فيما 
يع��د معم��ل احلياكة م��ن اأكرب املعام��ل املماثلة 
ويحت��وي عل��ى خط��وط ع��دة لإنت��اج املالب���س 
املختلف��ة وخ��ط لإنت��اج الأقم�س��ة املحاك��ة من 
غ��زول البولي�س��رت وال�س��وف املخل��وط. منوهًا: 
اىل خ��ط اإنت��اج اجل��وارب الرجالي��ة والن�سائي��ة 
والولدي��ة وخ��ط لإنت��اج اأقم�سة الربل��ون وخط 
لإنت��اج الأقم�س��ة القطني��ة، وهناك خ��ط لإنتاج 
الفاني��الت. موؤك��داً: اأن هذه املعام��ل وامل�سانع 
كان��ت تعمل بطاق��ات انتاجية كب��رية ت�سهم يف 

اإنعا�س القت�ساد الوطني.
�رشكات التمويل الذاتي

وم��ع كل التاأكي��دات واملطالبات ب���رشورة حل 
م�سكل��ة مرتب��ات عم��ال معم��ل ن�سي��ج الك��وت 
وكل ال���رشكات الت��ي حولت اىل التموي��ل الذاتي 

تاأم��ني  و���رشورة  النت��اج  ع��ن  واملتوقف��ة 
مرتباته��م يف املوازنة العام��ة، �سبق واأن اأعلنت 
اللجن��ة املالي��ة النيابي��ة، التفاق عل��ى اإ�سافة 
مادتني يف املوازنة العام��ة لعام 2017 ب�ساأن 
�رشكات التموي��ل الذاتي، مبينة اأن اإحدى هاتني 
املادتني ه��ي تهيئة الدرجات الوظيفية ل�سمان 
نق��ل موظفي ال�رشكات اإىل مالك الدوائر املمولة 
مركزي��ا. وقال ع�سو اللجنة ح�س��ام العقابي: اإن 
اللجن��ة املالية اتفقت عل��ى ت�سمني مادتني يف 
موازن��ة الع��ام املقبل 2017 تخ�س��ان �رشكات 
التمويل الذاتي. مبينًا اأن، اإحدى هاتني املادتني 
تت�سم��ن توف��ري غط��اء ل��وزارة املالي��ة لتهيئ��ة 
درجات وظيفي��ة ل�سمان نق��ل موظفي �رشكات 
التموي��ل الذاتي العامة اإىل مالك الدوائر املمولة 
مركزيًا على اأن ل ي�سيف ذلك اأعباء جديدة على 
املالي��ة. واأ�س��اف العقاب��ي، اأن امل��ادة الأخرى 
الت��ي مت التفاق عليها تخ���س التقاعد و�رشف 
احلق��وق التقاعدي��ة ملوظف��ي ���رشكات الذات��ي 
الذين اأحيلوا عل��ى التقاعد �سمن قانون التقاعد 
املوح��د لدون اعم��ار 50 عامًا. م�س��رياً ، اللجنة 
األزم��ت احلكومة وهيئة التقاعد الوطنية ب�رشف 
احلق��وق التقاعدي��ة والرواتب وبالت��ايل �سيكون 

هناك غطاء قانوين لهم.

 
 الأم��ر ال��ذي ين��ذر مبخاط��ر ه��دم اأركان املجتمع 
واأ�س�سه وتدمري جيل ال�سب��اب، دول اجلوار �ساهمت 
كث��رياً يف ه��ذا الرتف��اع، اذ تع��د امل�س��در الرئي�س 
لتوري��د املخ��درات اىل العراق من خ��الل املهّربني 
وال�سائح��ني و�رشكاتها العامل��ة، اإ�سافة لذلك منع 
بع���س املحافظ��ات دخ��ول وت��داول امل�رشوب��ات 

الكحولية.
ن�رش مفارز اأمنية

ت�س��ري الإح�س��اءات الأمنية، اىل اأن ع��دد املعتقلني 
بجرائ��م املخ��درات بل��غ )247( متهم��ًا يتوزعون 
بالأقرا���س  ومتاجري��ن  مهرب��ني   )103( بواق��ع 
اأقرا���س خم��درة و)56(  املخ��درة، و)88( حائ��ز 
متعاطي��ًا، يف ح��ني يبل��غ حج��م امل��واد املخ��درة 
امل�سبوطة )35( األفًا و )914( قر�سًا خمدراً، ف�سال 
عن كمي��ات اأخرى من مادتي احل�سي�سة والكر�ستال 
املخدرة .ويقول مدير �سعبة مكافحة املخدرات يف 
ذي ق��ار العقي��د ناظم لوي��ز ، اإن عملي��ات مكافحة 
املخدرات ل تقت�رش على �سعبة مكافحة املخدرات 
يف املحافظة، وامنا ت�سرتك فيها جميع الت�سكيالت 
الأمني��ة يف قيادة �رشطة ذي قار كدوريات النجدة 
واملف��ارز واأف��واج الط��وارئ. لفت��ًا: اىل اأن �سعب��ة 
نق��اط  يف  مفارزه��ا  تن���رش  املخ��درات  مكافح��ة 
ال�سيط��رات والط��رق الني�سمي��ة ومتابع��ة املقاهي 
وال�ستف��ادة م��ن امل�س��ادر املعلوماتي��ة للحد من 
ظاه��رة تعاطي املخ��درات والرتويج له��ا وحماية 

ال�سباب من الجنرار لها.  
اإمكانات غري كافية

وع��ن دور املوؤ�س�س��ات ال�سحي��ة والج��راءات التي 
تتخذه��ا للح��دِّ من الدم��ان والتعاطي، ق��ال مدير 
ع��ام دائ��رة �سح��ة ذي ق��ار جا�س��م اخلال��دي ،اإن 
املوؤ�س�س��ات ال�سحية يف ذي قار متكنت خالل عام 
2016 من ت�سجيل )188( حالة تعاطي خمدرات 
خ��الل ع��ام 2016 معظمها بني اأو�س��اط ال�سباب. 
منوهًا: اىل اأن احل��الت املذكورة تراجع اىل وحدة 
ال�سح��ة النف�سي��ة يف دائرة �سح��ة ذي قار لغر�س 
العالج الذي يتطلب املزيد من الوقت لإمتام مراحل 

العالج النف�سي والطبي .
وا�س��ار مدي��ر ع��ام �سح��ة ذي ق��ار: اإىل اأن دائ��رة 
ال�سح��ة تعتزم ان�س��اء مركز تخ�س�س��ي لت�سخي�س 
والإدم��ان  املخ��درات  تعاط��ي  ح��الت  وع��الج 
بالتع��اون مع جامع��ة ذي قار. م�س��دداً: اأن املركز 
�سيت��م رف��ده بك��وادر طبي��ة متخ�س�س��ة مبعاجل��ة 
الدم��ان على املخدرات وباحث��ني نف�سيني، ف�ساًل 
ع��ن كوادر طبي��ة �سيتم تدريبها لحق��ًا يف املراكز 
التخ�س�سي��ة يف بغداد. مردف��ًا: �سوف نقوم بتعزيز 

املرك��ز بالأدوية وامل�ستلزم��ات املطلوبة ملعاجلة 
الدمان على املخدرات.

اكت�ساف مزارع للمخدرات
م��ن جانب��ه ب��نّي رئي���س املعه��د الكن��دي للعل��وم 
وال�سح��ة ك��رمي �سه��ر ، اأن ظاهرة تعاط��ي واإدمان 
املخ��درات، اأخ��ذت تنت�رش ق��ي املناط��ق اجلنوبية 
عموم��ًا وباتت ت�ستهدف الرج��ال والن�ساء، وهذا ما 
ي�س��ّكل خط��ورة اجتماعية عل��ى الأ���رشة العراقية. 
مو�سح��ًا: اأن دول اجل��وار تع��د امل�س��در الرئي���س 
لتوري��د املخ��درات اىل العراق من خ��الل املهربني 
وال�سائحني وال���رشكات العاملة يف الع��راق. لفتًا: 
اىل اكت�س��اف م�سانع ومزارع للمخدرات يف بع�س 
املناط��ق يف جن��وب الع��راق، ف�س��اًل ع��ن �سبكات 
تفعي��ل  اىل  داعي��ًا  للمخ��درات،  كب��ار  ومرّوج��ني 
الج��راءات الأمني��ة والق�سائي��ة للحدِّ م��ن ظاهرة 

تهريب وترويج املخدرات .
انعكا�س التحولت واملتغريات

قائد �رشط��ة ذي قار اللواء ح�س��ن �سلمان، دعا اىل 
وقفة ج��ادة من ال�سلط��ات الت�رشيعي��ة والتنفيذية 
والرتبوي��ة  التعليمي��ة  واملوؤ�س�س��ات  والق�سائي��ة 
والأ���رشة  واملجتمعي��ة  الإعالمي��ة  واملوؤ�س�س��ات 
العراقي��ة، اىل الوقوف بوج��ه التوجهات امل�سبوهة 
الت��ي ت�سته��دف الفتي��ان وال�سب��اب وتعم��ل عل��ى 
جّره��م اىل ارت��كاب اجلرمية .م�س��دداً على �رشورة 
عق��د ور�س عمل توعوي��ة وتكثيف اجلهود للحد من 

انت�س��ار اجلرمي��ة، معربًا ع��ن اأمله ب��اأن يكون عام 
. 2017 عام مكافحة اجلرمية يف ذي قار 

ملح��وظ  ارتف��اع  ت�سجي��ل  اإىل  الزي��دي  واأ�س��ار 
8 باملئ��ة  النتح��ار بن�سب��ة  يف مع��دلت جرائ��م 
واملخ��درات بن�سب��ة 14 باملئة خ��الل عام 2016 
.لفت��ًا اىل اأن اجلرمي��ة، ظاه��رة اجتماعي��ة تتاأث��ر 
بالبيئ��ة واملعطي��ات املحيطة بها. منوه��ًا: اىل اأن 
التح��ولت واملتغ��ريات الجتماعي��ة والقت�سادية 
وال�سيا�سي��ة والتكنولوجي��ة الت��ي ح�سل��ت خ��الل 

الأعوام املا�سية انعك�ست على كم ونوع اجلرائم.
رفع احلظر عن امل�رشوبات الكحولية

وم��ن جهت��ه ي��رى املواطن احم��د عبا���س )موظف 
حكومي( ق�سوراً يف اأداء اجلهات املعنية بالتعامل 
م��ع مدمني املخدرات. م�سيف��ًا: اأن م�سكلة الدمان 
عل��ى املخ��درات ل يت��م التعاط��ي معه��ا بالط��رق 
الطبي��ة ال�سحيح��ة ملعاجلتها واإمن��ا من خالل زج 
املدم��ن اأو املتعاط��ي للمخ��درات يف ال�سج��ن بدًل 
م��ن نقله اىل م�سحة اأو مركز للعالج وهو ما يفاقم 
امل�ساكل ال�سحية لدى املدمن ويجعلها اأكر جتذراً.
واأ�ساف عبا�س: اأن املدمن بحاجة اىل عالج ولي�س 
اىل عق��اب، م�سدداً: على ���رشورة معاجلة الأ�سباب 
التي تدفع �رشيحة ال�سب��اب نحو تعاطي املخدرات 
وادمانه��ا. حم��ذراً: من وج��ود توجه��ات م�سبوهة 
لدى دول اجلوار تهدف جل��ر ال�سباب اىل املخدرات 

وجعل العراق اأكر �سعفًا.

يف ح��ني يع��زو املواط��ن ح�س��ني ك��رمي )موظ��ف 
حكوم��ي( اأح��د ا�سب��اب ارتف��اع مع��دلت تعاط��ي 
وادمان املخ��درات اىل حظر امل�رشوبات الكحولية. 
ول�سيم��ا  اجلنوبي��ة  املحافظ��ات  اأن  مو�سح��ًا: 
حمافظ��ة ذي قار، كانت �سبه خالية من املتعاطني 
للمخ��درات، واإن ح��الت التعاط��ي والدم��ان على 
املخ��درات ارتفعت بالتزامن م��ع حظر امل�رشوبات 
الكحولية بع��د عام 2003. داعي��ًا: اىل رفع احلظر 
عن امل�رشوبات الكحولية كون معاجلة اآثار الدمان 
عليه��ا اأخف وطاأة م��ن معاجلة اآث��ار الدمان على 
املخ��درات، ل�سيم��ا ان املحافظة تفتق��ر اىل مركز 
تخ�س�سي ملعاجل��ة وتاأهيل املتعاطني واملدمنني 
عل��ى املخ��درات .متابع��ًا: اأن اآفة املخ��درات باتت 
م�سدر قل��ق للمجتمع��ات الن�سانية نظ��راً لآثارها 
ال�سلبي��ة وما تلحقه من ا���رشار ب�رشية واجتماعية 

و�سحية ومادية تهدد �سالمة املجتمع.
ت�سديد الرقابة احلدودية

وع��ن الإج��راءات الت��ي ميك��ن مبوجبه��ا احلد من 
ظاه��رة تعاط��ي وادم��ان املخ��درات اأك��د الباحث 
الجتماعي مهدي ح�سني على الت�رشيع ب�سنِّ قانون 
فاع��ل ملكافحة املخدرات اأو اإدخال تعديالت على 
قان��ون املخ��درات العراقي رق��م 68 ل�سنة 1965 
ال��ذي اأ�سب��ح ل يتنا�سب م��ع التغي��ريات املرحلية 
الت��ي مير به��ا البلد. منوه��ًا: اىل ���رشورة  اعتماد 
�سرتاتيجي��ة وطني��ة فاعل��ة ملكافح��ة املخ��درات 

ت�سه��م ب�س��ورة فاعل��ة يف معاجل��ة ه��ذه الظاهرة 
اخلطرية التي تواج��ه املجتمع. م�سدداً: على تفعيل 
املخ��درات،  الت�س��دي مل�سكل��ة  دور املجتم��ع يف 
اإذ تع��د م�سارك��ة الأ���رش يف العملي��ات الوقائي��ة 
وحت�س��ني اأفراده��ا، ذات اهمي��ة ك��ربى، ل�سيم��ا 
اذ اقرتن��ت بتظاف��ر جه��ود املوؤ�س�س��ات الرتبوي��ة 
وال�سحية والأمني��ة والقانونية والإعالمية، ف�ساًل 
عن الر�ساد والوع��ظ الديني الذي تتوله املوؤ�س�سة 

الدينية ورجال الدين.
ودعا ح�سني: اىل تبني املزيد من الربامج الرتبوية 
وتعزي��ز  والقت�سادي��ة  وال�سحي��ة  والتوعوي��ة 
التداب��ري الأمني��ة والت�رشيعات العقابي��ة اخلا�سة 
مبكافح��ة املخدرات كون م�سكل��ة املخدرات باتت 
ته��دد الن�سان يف عقل��ه وج�سده وقدرت��ه وطاقته 
بتفعي��ل  .مطالب��ًا:  املجتم��ع  وقي��م  اأم��ن  وته��دد 
ال��دور الرقاب��ي ملن��ع ت��داول العقاق��ري املخ��درة 
يف  احل��ذر  والتعام��ل  الأهلي��ة  ال�سيدلي��ات  يف 
ت��داول امل��واد املخ��درة واملوؤث��رات العقلية داخل 
املوؤ�س�س��ات ال�سحي��ة احلكومي��ة. والتن�سي��ق ب��ني 
نقابتي الأطب��اء وال�سيدلة لل�سيط��رة على الأدوية 
واملواد املخدرة واتخ��اذ الإجراءات احلازمة بحق 
املخالف��ني. م�سرياً: اىل اهمي��ة ت�سديد الرقابة على 
املناف��ذ احلدودي��ة ل�سيما م��ع اإيران الت��ي تعترب 

احدى م�سادر تهريب املخدرات للعراق.
نتائج الإجراءات العقابية

كما اأك��د الباحث الجتماعي، عل��ى اهمية متابعة 
امل�ستج��دات الدولي��ة يف جم��ال املخ��درات والتي 
ت�سم��ل مراك��ز الإنت��اج واأ�ساليب التهري��ب واأمناط 
له��ا،  والت�س��دي  املكافح��ة  وط��رق  ال�سته��الك، 
م��ع الرتكي��ز على العالق��ة بني تعاط��ي املخدرات 
ومر���س الإي��دز، ومعاجل��ة املدمن��ني وتاأهيله��م 
ورعايته��م ع��رب برنام��ج �سام��ل خا���س مبتابعة 
املتعاف��ني من الإدم��ان وم�ساعدته��م على العودة 
ملمار�سة حياتهم الطبيعي��ة. لفتًا: اىل رفع احلظر 
ع��ن بيع امل�رشوب��ات الكحولية ك��ون معاجلة اآثار 
الدم��ان على الكح��ول اأخف وط��اأة واقل كلفة من 
معاجل��ة اآث��ار الدمان على املخ��درات، ل�سيما اأن 
املحافظ��ة تفتق��ر للم�سّح��ات اخلا�س��ة مبعاجل��ة 
املدمنني على املخدرات، فذي قار والعراق عمومًا، 
كان��ا �سبه خالي��ني من اإدم��ان املخ��درات نتيجة 
توفر امل�رشوبات الكحولي��ة. منوهًا: اىل ا�ستحداث 
م�سّح��ات ومراك��ز متط��ورة ملعاجل��ة املدمن��ني 
واملتعاطني للمخدرات وعدم الكتفاء بالإجراءات 
العقابي��ة للح��دِّ م��ن ظاه��رة تعاط��ي املخ��درات، 
فاملدمن عل��ى املخدرات اأحوج م��ا يكون للرعاية 
ال�سحّية منه اىل الإجراءات العقابية التي قد توؤدي 

اىل نتائج �سّيئة على �سحة ال�سخ�س املدمن.

طاقات مهدورة وبضائع تواجه الكساد.. 

عمال معمل نسيج الكوت يعيشون على ذاكرة اإلنتاج

غياب مراكز التأهيل يزج المدمنين بالسجون.. المخدرات تغزو ذي قار وتهدد شبابها

الكوت ـ خاص 

ذي قار ـ متابعة 
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 مل يكن و�صام يت�صور 
�أن قبول دعوة �صديقه 

لتناول جرعة �صغرية من 
�حل�صي�صة �صتفتح عليه 

�بو�ب �لتعاطي و�لإدمان، 
�لذي مل ي�صتطع �لتخل�ص 

منه ب�صهولة لينتهي 
�لأمر بزجه يف �ل�صجن، 

لعدم وجود مر�كز تاأهيل 
ومعاجلة حالت �لإدمان 

على �ملخدر�ت �لتي ت�صهد 
�رتفاعًا خطريً� وملحوظًا 

بو�قع 14 باملئة خالل عام 
مبعدلتها  مقارنة   2016

خالل عام 2015
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