
املتنقل��ة  املطاع��م  الأخ��رة  الآون��ة  يف  انت���رت 
الت��ي تق��دم الوجب��ات ال�ريعة يف ع��دة مناطق يف 
العا�صم��ة العراقي��ة بغ��داد، ه��ذه املطاع��م يديرها 
�صب��اب خّريج��ون اأغلبه��م يحمل��ون �صه��ادات عليا 

ارتاأوا اإن�صاء هذه امل�صاريع.
الدوائ��ر  يف  والتوظي��ف  العم��ل  فر���ص  ن��درة  ان 
واملوؤ�ص�ص��ات احلكومي��ة والقط��اع اخلا���ص جعل��ت 
ال�صب��اب يعتمدون على انف�صه��م يف حتقيق مكا�صب 
مادية ت�صاعدهم على حتمل اعباء احلياة عرب ابتكار 
و�صائل ك�ص��ب جديدة ومنه��ا ادارة املطاعم اجلوالة 
الت��ي تنت���ر بك��رة يف اغل��ب مناطق بغ��داد، ومن 
يتج��ول يف العا�صمة العراقية ي��رى لدى مروره يف 
ال�ص��وارع املغلق��ة والط��رق الفرعية انت�ص��ار عربات 
املطاع��م اجلوال��ة ووقوفها عل��ى الر�صف��ة لتقدمي 
الوجبات ال�ريعة للزبائن اأذ يبدو ان بع�ص ال�صباب 
العاملني يف املطاعم اجلوالة كانوا يف ال�صل عمال 
يف مطاع��م فخمة لكنه مت ال�صتغن��اء عن خدماتهم 

بع��د اإغ��اق املطاعم الت��ي كانوا يعمل��ون بها او مت  
ا�صتبدالهم بعمال اآخرين. 

اكد البائ��ع اجلوال، ح�صن عبد من خال حتدثه الينا 
اأن "ارتف��اع ن�ص��ب البطالة ب��ني ال�صب��اب، وانح�صار 
فر���ص العمل بالرغم من ك��وين حا�صا على �صهادة 
البكالوريو���ص يف الهند�ص��ة، كان��ت �صبب��ًا لن��ا ان��ا 
و�صديق��ي املهند���ص خالد جعف��ر يف التفكر ب�صكل 
ج��دي وعملي، للبحث عن م�ص��ادر ك�صب تغنينا عن 
احلاج��ة اىل الآخري��ن". وا�ص��اف ح�صن لق��د يئ�صت 
ان��ا و�صديق��ي من احل�صول على عم��ل يف ال�ركات 
اخلا�ص��ة او وظيف��ة حكومية وطرقت جمي��ع ابواب 
ال��وزرات العراقي��ة، ويتابع ح�ص��ن، ان فكرة املطعم 
اجل��وال قد خط��رت يل بعد ان مت ت�ريح��ي من اأحد 
مطاع��م بغ��داد الراقي��ة الت��ي طرحتها عل��ى زميلي 
واتفاقن��ا على افتتاح��ه. مبين��ًا ان "املطعم اجلوال 
الذي مت ان�صاوؤه، هو عبارة عن عجلة با�ص، يتخللها 
مطع��م �صغر، نقوم من خاله بتقدمي اغلب الكات 

ال�صعبي��ة وباأ�صع��ار تتنا�ص��ب م��ع ا�صح��اب الدخ��ل 
الب�صيط من املواطنني". 

ال�ص��اب علي في�ص��ل، وهو �صاحب مطع��م جوال يف 
اإح��دى مناطق بغداد، اأ�ص��ار اإىل اأنه افتت��ح منذ عدة 
�صه��ور مطعمه اجلوال بعد اإغ��اق املطعم الذي كان 
يعم��ل فيه باأح��د الأحياء الراقية يف بغ��داد، يو�صح 
عل��ي اأن �صب��ب اإغاق املطع��م هو قل��ة الإقبال عليه 
وارتف��اع اأ�صعار املاأكولت و�صع��ف احلالة املادية 
ملعظم �رائ��ح املجتم��ع، واأبدى ارتياح��ه لفتتاح 
مطعمه اجلوال ال��ذي يوفر لقمة العي�ص له ولعائلته، 
غ��ر اأنه اأ�صف ل�صتخدامه الر�صي��ف مكانا ملطعمه، 
لأن الر�صي��ف مل��ك ع��ام وم��ن اخلط��اأ ا�صتخدام��ه 
ب�ص��ورة خاطئ��ة، لكن��ه م�صطر اإىل فع��ل ذلك ح�صب 

ما قال. 
البائ��ع اجل��وال ع�صام مدح��ت، وهو �ص��اب حا�صل 
عل��ى �صه��ادة جامعية لكن��ه مل يجد فر�ص��ة عمل له 
يف القط��اع احلكوم��ي والقط��اع اخلا���ص ملمار�صة 
اخت�صا�ص��ه حيث قال اإن ارتف��اع ن�صب البطالة بني 
ال�صب��اب وانح�صار فر�ص العمل ب�صبب الزمة املالية 
اخلانق��ة التي متر بها الباد كان��ت �صببا يف ابتكار 

و�صائل جديدة للعي�ص.
وا�صاف ع�صام، انه بداأ مع �صديقه الذي يحمل مثله 
�صهادة جامعية يف التفكر ب�صكل جدي والبحث عن 

م�صادر ك�صب تغني عن احلاجة اىل الآخرين . 
الت��ي  ان فك��رة املطع��م اجل��وال  واو�ص��ح ع�ص��ام 
ا�صتق��روا عليها ب�صب��ب قلة تكلفته��ا تت�صمن حافلة 
لنق��ل الركاب قدمية، حولها احلداد اىل مطعم �صغر 
ومت �صبغه��ا من اخلارج باأل��وان زاهية ت�ر وجتذب 
الناظ��ر اليها، ويتاب��ع ع�صام انه يق��وم مع �صديقه 
بتق��دمي الأكات ال�صعبي��ة وباأ�صع��ار تتنا�ص��ب م��ع 

ا�صحاب الدخل الب�صيط من املواطنني.
 وم��ن اأب��رز الكات الت��ي يقدمه��ا مطعه��م اجلوال 
او�ص��ح كرمي ان��ه يق��دم الكات العراقي��ة الب�صيطة 
واملعروفة واأبرزها الكلة العراقية ال�صعبية الوا�صعة 
النت�صار )الفافل( وهي اكلة رخي�صة الثمن ا�صافة 

اىل )الهمربغر مع الفنكر(. 
ن��ور حمزة هي واح��دة من زبائن املطاع��م اجلوالة 
ت��رى يف تلك املطاع��م فر�صة ح�صنة لعم��ل ال�صباب 
لأنه��ا جتنبهم دف��ع ايجارات املح��ات لكنها �صكت 
من �ص��وء ا�صتخدام الباعة للر�صي��ف وو�صع كرا�صي 
جللو�ص الزبائن ف�صا عن الف�صات والو�صاخ التي 

يرتكها بع�صهم على الر�صفة.
اأم��ا معتز ها�ص��م زبون اآخ��ر للمطاع��م اجلوالة قال 
باأنها حال��ة ح�صارية منقولة ع��ن البلدان الوربية 
معل��ا اقبال النا�ص على هذه املطاعم ب�رعة تقدمي 
الوجبات وتواجد املطاع��م املتنقلة يف كل الماكن 

ا�صافة اىل نظافة وجودة الطعمة التي تقدمها.

وا�ص��اف معتز، ان ا�صعار الوجب��ات املقدمة تنا�صب 
املواطنني ا�صح��اب الدخل املحدود، ويرى معتز ان 
اناقة ال�صب��اب العاملني يف هذه املطاعم ونظافتهم 
وح�ص��ن تعامله��م م��ع الزبائ��ن كان وراء ال�صعبي��ة 
املتزاي��دة له��ا ويرى انه��ا اأف�صل ح��ل للق�صاء على 

البطالة بني ال�صباب واخلريجني. 
جم��ال ال��ذي ميل��ك مطعًم��ا للوجب��ات ال�ريعة يف 
منطق��ة الأعظمي��ة يف بغداد ق��ال "اأفرت���ص الأر�ص 
من��ذ ب�صعة اأ�صه��ر بعدم��ا اأغلق مطعمن��ا الراقي يف 
املن�صور، م�صيًفا جمال "اأنا مرتاح لأن هذا املطعم 
يوف��ر لقمة العي�ص لعائلت��ي ويف حلظة اخلطر اأتركه 
لأذهب اإىل مكان اآخر". هذا الر�صيف ملك لكل النا�ص 
ونح��ن مل ن�صتثم��ره ب�ص��ورة خاطئة". واأك��د جمال 
ان املطاع��م املتنقل��ة لبي��ع "الوجب��ات ال�ريعة" و 
اأنظف من  اأن ماأكولت��ه  "الكات ال�صعبي��ة" عل��ى 
ماأك��ولت مطاع��م الدرج��ة الوىل والثاني��ة م�صكًكا 
ب��اأن هذه املطاعم ت�صرتي اللح��وم الرخي�صة، ويرى 

جمال اأن هذه املطاع��م املتنقلة تتيح فر�صة للعمل 
احلر، فالثمن زهيد مع عدم وجود ايجارات ومع قلة 
النفق��ات على رغ��م اأن �صلبياتها تنح���ر يف ان�صداد 
الر�صي��ف وجتمع الأو�صاخ والأوبئة واحل�رات التي 

تنبعث من الدهون املتطايرة وبقايا الطعام.
 يبدو ان الكلف��ة املنخف�صة ن�صبيا مل�روع املطاعم 
اجلوال��ة �صج��ع ال�صب��اب العاطل��ني عن العم��ل على 
مزاول��ة العمل فيه��ا كما او�صح ال�ص��اب غيث حممد 
الذي ق��ال، انه اعتمد م��ع ا�صدقائه م���روع مطعم 
ينا�ص��ب  ب�صي��ط  بثم��ن  �صندوي�ص��ات  لبي��ع  ج��وال 
املواطن��ني ولق��ت رواج��ا كب��را مكنهم م��ن جمع 

املال.
وا�صاف غيث انه يتم اعداد ال�صندوي�صات يف املطعم 
اجلوال �صمن املوا�صفات العاملية وبطريقة �صحية 
وا�صع��ار مناف�صة للمطاع��م الفخمة الت��ي تقدم هذه 
ان�ص��اء  الكات باأ�صع��ار م�صاعف��ة كم��ا ان كلف��ة 
م���روع املطع��م اجل��وال ل حتت��اج اىل راأ���ص مال 

كبر وتكون منخف�صة التكلفة بالن�صبة الينا حيث ل 
يتج��اوز ب�صعة اآلف من الدولرات فقط وهذا املبلغ 

ميكن جمعه بني ال�صدقاء لفتتاح امل�روع.
 م��ن جانبه يقول مدير العاقات والإعام يف اأمانة 
بغ��داد، حكيم عب��د الزه��رة، "ل يوجد ن���ص قانوين 
ملن��ع ا�صحاب ه��ذه الظاه��رة اجلديدة الت��ي اأخذت 
تنت���ر يف �ص��وارع العا�صم��ة"، مبين��ًا ان "قواط��ع 
البلديات باإمكانه��ا فر�ص ر�صوم على تلك العجات 
لأغرا���ص رفع النفايات القريبة منها". بدوره، يوؤكد 
رئي���ص جلن��ة اخلدم��ات يف جمل�ص حمافظ��ة بغداد، 
علي جا�ص��م، اإن "املحافظة كانت لها خطة م�صابهة 
له��ذه العج��ات املتنقل��ة وه��ي ا�صت��راد املركبات 
وبيعه��ا للمواطن��ني بالإق�ص��اط لاإ�صه��ام يف تقليل 
ن�ص��ب البطال��ة املرتفع��ة يف الباد"، م�ص��راً اىل ان 
"املحافظ��ة لي���ص لديه��ا اي��ة حتفظ��ات عل��ى هذه 
الظاهرة وهي تعك�ص �صورة ح�صارية كباقي بلدان 

العامل".

 وم��ا اإن يت�صل الزب��ون ويتفق مع املكتب على نوع 
ال��دواء الذي يريد �راءه، فا توج��د م�صكلة يف اآلية 
الدف��ع »الكا���ص« اأو عن طريق البطاق��ة الئتمانية، 
ولي�ص ال��دواء وحده ي�صتطيع اأن يوف��ره املكتب، بل 
�صل��ع واأدوات واأجه��زة خمتلف��ة وكل ح�ص��ب �صع��ره 

وموا�صفاته ومكان ت�صنيعه.
الت�ص��وق  ال��ذي ي�صه��ل وج��ود مكات��ب  يف الوق��ت 
اللكرتوين ت�صتطيع جل��ب الأدوية غر املتوفرة يف 
ال�صيدليات وخ�صو�صا اأدوية الأمرا�ص ال�رطانية 
والأمرا���ص املزمنة وعاج��ات اأخرى، فاإن البع�ص 
منه��ا توف��ر اأدوي��ة غ��ر معروف��ة املنا�ص��ئ اأو غر 
لا�صتخدام��ات  ت�صل��ح  ول  للموا�صف��ات  مطابق��ة 
الب�ري��ة اأو ت�صب��ب نتائج معاك�ص��ة متاما، يف حني 
ت��روج اأخ��رى لأدوي��ة جن�صية وعقاق��ر خمدرة من 
عل��ى  القائم��ني  ان  �صيم��ا  ل  دون و�صف��ة طبي��ة، 
اإدارة تل��ك املكات��ب ل عاق��ة لهم ب��اأي اخت�صا�ص 
طب��ي اأو �صح��ي ميكنه��م م��ن معرفة ن��وع الأدوية 

وا�صتخداماتها العك�صية.
يف مناط��ق متفرقة من بغداد توجد مكاتب افتتحت 
حديثا تروج لنف�صها كو�صيط للت�صوق عرب النرتنيت، 
اللكرتوني��ات  جم��ال  يف  تخ�ص���ص  بع�صه��ا 
وال�صل��ع والأجه��زة الكهربائية واملاب���ص، واأخرى 
اأخ��ذت منح��ى اآخ��ر يف توف��ر اأن��واع م��ن الأدوية 
غ��ر املتوف��رة يف الأ�ص��واق املحلي��ة وال�صيدليات 
الر�صمي��ة، اأحد اأ�صح��اب املكاتب رف���ص ذكر ا�صمه 
قال "اإننا نقدم خدماتنا للمواطنني من خال توفر 
احلاج��ات والأ�صياء ال�رورية التي ل يجدونها يف 
الأ�ص��واق اأو املاركات الأجنبي��ة الأ�صلية، ثم تطور 
ن�صاطنا التجاري اىل ا�صتراد بع�ص الأدوية املهمة 
للمر�ص��ى وجل��ب اأط��راف �صناعي��ة للمعاقني، بعد 
اأن نطل��ع �صاح��ب الطل��ب عل��ى جمي��ع التفا�صي��ل 
والأ�صعار، ثم نق��وم با�صتح�صال مبلغ تاأمينات من 

امل�صرتي حلني و�صول الطلب".
وا�ص��اف �صاحب املكتب، اأن اآلي��ة التعامل تتم من 
خ��ال و�صط��اء ب��ني املكات��ب املحلي��ة يف الع��راق 
واملكات��ب اخلارجي��ة يف دول خمتلف��ة، اإذ تك��ون 
هن��اك ���ركات و�صيط��ة توؤم��ن اإي�ص��ال الطلب��ات 
وا�صتقط��اع املبال��غ امل�صتوفاة عن ���راء ال�صلع اأو 
الأدوي��ة، نحن نق��وم بتحديد ن��وع ال��دواء والكمية 
التي يريدها الزبون ونكتب ا�صمه باللغة النكليزية 
اأو نر�ص��ل �ص��ورة الغ��اف، ثم ياأتينا ال��رد مت�صمنا 
التفا�صي��ل اخلا�ص��ة بال�صع��ر واملنا�ص��ئ والوق��ت 
الازم لو�صوله للم�صتهل��ك، وبدورنا نقوم باإي�صال 
ال��دواء للزبون وا�صتيفاء ثمن ال��دواء واأجور املكتب 

التي تختلف من حاجة اىل اأخرى.
وع��ن اأن��واع الأدوية التي ميك��ن اأن يوفرها املكتب 
للزب��ون، ب��ني رائ��د عب��د الواح��د )32 عام��ا( الذي 
يعم��ل موظفا يف مكت��ب ت�صوق ع��رب النرتنيت، اأن 
اأغل��ب الأدوية التي يبحث عنه��ا الزبائن هي اأدوية 
الأمرا���ص املزمن��ة ال�صوي�رية والأملاني��ة املن�صاأ، 
وخ�صو�ص��ا اأدوي��ة ال�صغ��ط وبع���ص اأن��واع اأدوي��ة 
مر���ص ال�صكري التي تختفي فج��اأة من ال�صيدليات 
ول ميك��ن ال�صتغن��اء عنه��ا ببدائ��ل م��ن ���ركات 
اأخ��رى، ف�صا عن اأدوية الأمرا�ص امل�صتع�صية التي 

ل تتوفر حتى يف امل�صت�صفيات احلكومية.
رع��د �صاحب )42 عام��ا( يعاين من ال�صغط املزمن 
Twy n )اعت��اد على عاج كتبه له الطبيب ا�صمه 
sta 80 / 5( اأمل��اين املن�ص��اأ، لكن ال��دواء اختفى 
فجاأة م��ن ال�صيدليات ومل يع��د بالإمكان احل�صول 
عليه لعدم توفره يف اأغلب مذاخر الأدوية، ما ا�صطر 
املري���ص اىل اللج��وء اىل مكت��ب النرتني��ت لطل��ب 
ال��دواء، اإذ ب��ني �صاحب اأن �صعر العلب��ة التي حتوي 
28 كب�صولة كان ي�صرتيها ب� 80 األف دينار عراقي، 
يف ح��ني ان كلفة الدواء ع��رب مكاتب النرتنيت هي 
35 دولرا اأمركي��ا فق��ط، اأي ما يع��ادل 45 األف 

دينار عراقي، وهو عاج ممتاز ومن من�صاأ اأ�صلي.
ال�صي��دلين �صمر عب��د احل�صن )وه��و اأحد املطلعني 
عل��ى عملي��ة ���راء الأدوي��ة بوا�صط��ة النرتنيت(، 

ب��ني بع�ص اأ�رار اإدامة عمل ه��ذه املكاتب، فهي ل 
ميك��ن اأن تلبي حاجتها املادية م��ن دون اأن يكون 
هن��اك طلب م�صتمر وم�صتدام عل��ى الأدوية، اإذ اأ�صار 
اىل وج��ود طلبي��ات متنوع��ة وكثرة عل��ى الأدوية 
ي�صتخدمه��ا  الت��ي  الع�صلي��ة  والعقاق��ر  اجلن�صي��ة 
ال�صب��اب يف قاعات بناء الأج�ص��ام، وكذلك احلبوب 
املخدرة التي يدمن عليه��ا املئات ويتناولونها يف 
مقاه��ي الرنكيل��ة، وم��ا عل��ى الزب��ون اإل اأن يعرف 
ال�ص��م الطب��ي اأو التجاري لنوع ال��دواء الذي يريده 
، حت��ى ان البع���ص اأ�صب��ح ي�ص��رتي م��ن )مكات��ب 
النرتني��ت( ويبي��ع الأدوي��ة يف مناط��ق اأخ��رى اأو 
لأ�صدقائه ومعارفه، وخ�صو�صا املتعاطني حلبوب 
الهلو�ص��ة واحلبوب املخدرة، ه��ذه الق�صية اأ�صبحت 
تاأخذ منحى خطرا يف تداول هذا النوع من الأدوية 
خ��ارج �صيط��رة الرقابة احلكومي��ة وبحجة انها من 

منا�صئ اأ�صلية وغر مغ�صو�صة.
�صي��ديل اآخ��ر انتقد عمل ه��ذه املكات��ب ب�صبب عدم 
معرفته��ا باآلي��ة التعام��ل م��ع الأدوي��ة وخط��ورة 
ا�صتخدامه��ا خ��ارج الإ���راف الطب��ي، اإذ ب��ني اأحد 
اأ�صح��اب مذاخ��ر الدوي��ة )م. ع(، ان جت��ارة الدواء 
وا�صتخدام��ه �صم��ن �صوابط و���روط طبية ل ميكن 
التغاف��ل عنهم��ا اأو ال�صتهان��ة بهم��ا، ل �صيم��ا اإذا 
كان امل���رف عل��ى هذا العمل غ��ر خمت�ص، فقد ل 
يكون اجلهاز اأو املنتج الطبي م�صتوفيا ل�صرتاطات 

ومتطلب��ات منظمة ال�صحة العاملي��ة التي تتم فيها 
مراع��اة املوا�صف��ات العاملي��ة لل�صام��ة واجل��ودة 
والأم��ان، كم��ا اأن مكات��ب الت�صوق ع��رب النرتنيت 
�صتبح��ث عن فر�ص الربح التجاري من دون مراعاة 
جل��ودة وماءم��ة امل��واد الت��ي ت�صن��ع منه��ا تل��ك 
الأدوية التي ي�صتوردونها وم��دى م�صداقية املن�صاأ 
الأ�صل��ي، ف�صا ع��ن �صعوب��ة اأو ا�صتحالة احل�صول 
على �صمانات وخدمات ما بعد البيع، كما قد تفتقد 
تل��ك الأدوية لإر�ص��ادات ال�صتخ��دام الت��ي ت�صملها 
البطاق��ة التعريفي��ة للجه��از اأو املنت��ج الطبي، مع 
احتمال احل�صول على قراءات خاطئة اأو غر دقيقة 

نتيجة عدم معاينة الدواء ب�صكل �صحيح ودقيق.
بحكم القانون فاإن نقابة ال�صيادلة معنية مبتابعة 
مهنة ال�صيدلة واملوؤ�ص�صات الدوائية اخلا�صة، �صواء 
كان��ت مذاخ��ر اأو �صيدليات اأو مكات��ب علمية، هذه 
هي ح��دود نقاب��ة ال�صيادل��ة بالرقاب��ة والتفتي�ص 
والتدقي��ق واملتابع��ة، كم��ا ب��ني ال�صي��دلين مثنى 
�صعي��د )امل�صت�ص��ار الإعام��ي لنقاب��ة ال�صيادل��ة(، 
اإذ حت��دث قائ��ا "نحن ن�صتطي��ع اأن نر�صد احلالت 
ال�صلبي��ة وال�صاذة، لك��ن القانون ل يبي��ح لنا اتخاذ 
املخالف��ات"،  قانوني��ة مبا���رة جت��اه  اإج��راءات 
فنقوم برفعه��ا للجهة املعنية املخت�صة، م�صرا اىل 
اأن املح��ال الوهمي��ة املفتوح��ة كال�صيدليات، هذه 
بحك��م القان��ون لي�ص من ح��ق نقاب��ة ال�صيادلة اأن 

تق��وم بغلقها، لكن مع ذلك نق��وم بر�صدها وحتديد 
مكانها ونخرب وزارة الداخلية ومكتب املفت�ص العام 

يف وزارة ال�صحة.
ويتاب��ع اأم��ا ما يخ���ص مو�صوع ت�ص��وق الدواء عرب 
النرتنيت فهو موجود يف جميع دول العامل، بع�ص 
الأدوية ب�صيطة، واأغلبها عبارة عن مكمات غذائية 
ولي�ص��ت اأدوي��ة �ريحة ت���رف م��ن دون و�صفة 
طبية، وهناك مواقع معروفة ور�صمية تكون م�صوقة 
ب��ني البائ��ع وامل�ص��رتي، وه��ي لي�ص��ت لاأدوية، بل 
للمكمات الغذائية لأن تداولها ونقلها عملية �صهلة، 
لكن هل ان هذه املواقع ت�صتطيع جلب اأدوية اأخرى؟، 
بحك��م القانون يف دول خارجية، هذا املو�صوع هو 
بحك��م امل�صتحيل، وخ�صو�صا يف ال��دول الأوروبية، 
هن��اك �صبهات كث��رة حتى لاأدوي��ة الب�صيطة التي 
يتم تداولها عرب النرتنيت، وهذه احلالة مت ر�صدها 
م��ن قبلنا من ب��اب ال�صماع ومل نر�صده��ا من باب 

ال�صكوى اأو من باب التحري والر�صد.
منوه��ا باأن الف��رق التفتي�صي��ة يف النقابة هي فرق 
واملكات��ب  واملذاخ��ر  ال�صيدلي��ات  عل��ى  ميداني��ة 
العلمي��ة، اأم��ا مو�ص��وع النرتني��ت فهو �ص��اأن اآخر، 
ونح��ن منذ �صهر تقريبا نتح��رى عن هذا الأمر، ويف 
جميع الأحوال هو غر عائد لنقابة ال�صيادلة بحكم 

القانون.
ويوؤك��د م�صت�صار نقابة ال�صيادل��ة، اأن اأغلب الأدوية 
املوجودة على مواقع النرتنيت هي اأدوية مغ�صو�صة، 
والكث��ر منها مقلد وغر ر�ص��ني وجمهول امل�صدر، 
وق��د تكون منتج��ة يف اأحد امل�صان��ع املتحركة يف 
ال�صف��ن البحرية التي ت�صنع فيها مث��ل تلك الأدوية 
اأو تك��ون مواد مهربة من دولة لأخ��رى، وهذا الأمر 
يتطل��ب ال�صيط��رة عل��ى املنافذ احلدوي��ة واملوانئ، 
وكنقاب��ة �صيادل��ة نح��ن �ص��د ت��داول اأي دواء غر 
متاأكدي��ن من فعاليته وماأمونيته و�صامته، وما مل 
يكن حا�ص��ا على ترخي�ص ال�صتعم��ال من املركز 
الوطن��ي للبح��وث والرقاب��ة الدوائي��ة فه��و اجله��ة 

امل�صوؤولة عن �صاحية ا�صتخدام الدواء من عدمه.
الدكت��ور اأحمد الرديني امل�صت�ص��ار الإعامي لوزارة 
ال�صح��ة، ق��ال "اإن اأي دواء ي�صتورد خارج ال�صوابط 
مرفو���ص وغ��ر م���رح با�صتخدام��ه، ويج��ب اأن 
يكون الدواء ق��د ح�صل على موافقات دائرة الرقابة 
ه��ذه  اأن  خ�صو�ص��ا  ال�صح��ة،  وزارة  يف  الدوائي��ة 
الأدوية هي م��واد كيماوية ويحوي بع�صها �صموما 
قد ت�صبب �ررا �صحي��ا خطرا على حياة املواطن، 
ولذلك فاإن املوؤ�ص�صات ال�صحية املخت�صة يف وزارة 
ال�صح��ة ل ت�صمح بتداول الدواء بطرق غر م�روعة 
ما مل يخ�صع للفح�ص واملراقبة من قبل املوؤ�ص�صات 

ال�صحية احلكومية".

بعد ارتفاع نسب البطالة..
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ظاهرة م�ستجدة، 
امتهنت بع�ض مكاتب 

الت�سوق بوا�سطة 
االنرتنيت يف بغداد 

التو�سط ل�سراء االأدوية 
النادرة اأو غري اخلا�سعة 
للرقابة من منا�سئ دولية 

خمتلفة يف اأوروبا 
واآ�سيا ، حتى ان ق�سما 

منها اأ�سبح له مواقع 
على �سفحات التوا�سل 

االجتماعي وله اأرقام 
هواتف على »الوات�ض 
اب« لالت�سال ال�سريع
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