
املراهم  م�ستخدمًا  للعالج  عّدة  حماوالت  بعد 
جميعها  ف�سلت  والتي  املختلفة،  والع�سارات 
وقرر  البيت  )عمار(  الزم  وجهه،  التهاب  بعالج 
عمله،  من  ليومني  مر�سية  اإجازة  على  احل�سول 
وتر�سع  ا�ستد  الذي  وجهه"  "احمرار  ب�سبب 
التهابًا  م�سببًة  توقف،  دون  من  تكاثرت  بحبوب 
خمت�ص  طبيب  اىل  للتوجه  ا�سطره  حاّداً،  جلديًا 
ن  ت�سمَّ عالجًا  له  لي�سَف  اجللدية،  باالأمرا�ص 
مراحل عّدة لل�سفاء، من �سمنها البقاء يف املنزل 
بعيداً عن ال�سم�ص ملدة كافية، بعد ا�ستخدامه لعّدة 
مراهم خمتلفة ا�سرتاها من اأحد "مراكز التجميل" 
كانت ال�سبب يف تفاقم حالته ال�سحية، كما اأخربه 

الطبيب.
 على طريقة الوجبات ال�رسيعة

اأن�ص عادل  يقول: اعمل يف اأغلب �ساعات النهار، 
ومع ازدياد حرارة ال�سم�ص التي ت�سل حّد الغليان 
لل�سارع،  اخلروج  االأحيان  بع�ص  يف  عليَّ  يتحتم 
املا�سية،  القليلة  االأيام  يف  ولكن  م�ستدركًا: 
وبحكم  الوجه،  يف  احلروق  بع�ص  ا�سابتني 
ان�سغايل الدائم، مل ا�ستطع الذهاب لطبيب خمت�ص 

يف االأمرا�ص اجللدية، االمر الذي ا�سطرين ل�رساء 
"مرّهم" للحروق من اإحدى ال�سيدليات القريبة .. 
الحظت  التايل  اليوم  �سباح  يف  عادل:  ويتابع 
احلروق  عدوى  انتقلت  فيما  ازدادت  حروقي  اأن 
ذهابي  بعد  تبنّي  ج�سمي،  من  اأخرى  مناطق  اىل 
ا�ستخدمته  الذي  "العالج"  اأن  خمت�ص،  لطبيب 
من  يكن  ومل  لال�ستخدام،  �ساحلًا  عالجًا  يكن  مل 
املادة،  على  مكتوب  كما  "انكليزية"  منا�سئ 
باأن  قلنا  اإن  نبالغ  ال  حمليًا!.  ت�سنيعه  مت  واإمنا 
اجللد  وعالجات  "املراهم  بيع  حمال  من  الكثري 
الطبية"  تنت�رس كانت�سار حمال بيع اخل�رساوات 
"مركز  ي�سّمى  بع�سها   بات  حتى  واالألب�سة، 
جتميل" ، وبع�سها ال تختار لها ا�سمًا الأنها بكل 
ولي�ص  �سعبي..  �سوق  يف  اأدوية"  "ب�سطية  �سهولة 
الدخول  ال�سعبية، عند  االأ�سواق  اأر�سفة  ببعيد عن 
يف �سوارع واأزقة املدن، هناك من ي�سنع املراهم 
البيت  يف  املهام  خمتلفة  والعالجات  اجللدية 
االأدوية وخلطها  بع�ص  يدويًا، عن طريق جتميع 
ومن ثم تعبئتها يف علب تزداد اأ�سعارها بازدياد 
حجمها، ي�سميها يو�سف ابراهيم خلطات لت�سفية 

يتعامل  اأنه  موؤكداً  لل�سعر"  طبّية  ومراهم  الوجه 
مع احدى ال�سيدليات، وحمال احلالقة الن�سائية 
مردفًا  لها،  والرتويج  ب�ساعته  لبيع  والرجالية، 
وي�ستخدمها  مكان  كل  يف  متوفرة  اإنها  بالقول 
والآثارها  لرخ�سها  دائم  ب�سكل  والرجال  الن�ساء 

اجليدة .
اعدادية   طاب  حممود  حممد  ي�ستخدم  فيما 
االعتناء  لغر�سني  الطبّية"  "باخلبطة  مايعرف 
ل  ويف�سّ ال�سباب  حب  وازالة  الوجه  بب�رسة 
غري  ت�سنيعها  م�سادر  من  عليها  احل�سول 
عليها..  احل�سول  و�سهولة  النت�سارها  املرخ�سة، 
"اخلبطة  عبوات  على  اح�سل  حممد:  ويقول 
اخربين  دومًا،  ارتاده  حالقة  حمل  من  الطبّية" 
حلب  جيداً  عالجًا  ميلك  اأنه  املحل  �ساحب 
واحدة  ملرة  ي�ستخدم  زهيد  ب�سعر  وهو  ال�سباب، 
بعد  ينعك�ص  الذي  مبفعوله  ووعدين  اليوم،  يف 

ا�سبوعني من اال�ستخدام اليومي املتوا�سل.
اجليد"  وعملها  "فعاليتها  على  حممد  ويوؤكد 
ا�ستخدامها  ترك  حال  يف  اأنه  على  اأي�سًا  ويوؤكد 
مل  وكاأنه  معدودة،  اأيام  بعد  اموره  تتدهور 
على  يجربه  الذي  االمر  مطلقًا،  ي�ستخدمها 
مدرك  غري  توقف،  دون  با�ستمرار  ا�ستخدامها 
بعد  تظهر  والتي  اجللد  على  "اخلطرية"  الأثارها 

تراكم اال�ستخدام على املدى البعيد.. 
 ك�سفيات االأطباء تنع�ص االأ�سواق ال�سوداء

امل�ست�سفيات  اغلب  تعاين  املزمنة  كاالأمرا�ص 
لي�ست  ظاهرة  وهي  االأدوية،  قلة  من  العامة 
العهد، تدفع بالباحثني عن و�سفة عالج  حديثة 
العيادات  �سوب  للتوجه  خمت�ص  طبيب  من 
الطبية اخلا�سة، التي يتوجب عليك دفع ت�سعرية 
لك  كاتبًا  بفح�سك  الطبيب  ليقوم  "الك�سفية" 
يف  تكون  التي  ال�سيدليات  اىل  فتتوجه  العالج، 
العادة قرب عيادات االطباء لتاأخذ العالج..  يوؤكد 
الكثريون ومنهم اأحد الك�سبة الذي جمعنا به حوار 
بالذهاب  لهم  الي�سمح  اليومي  دخلهم  اأن  ق�سري، 
لطبيب خمت�ص ثم �سيدلية من اجل احل�سول على 
يتوجب  ورمبا  مرتفعة  الك�سفيات  فاأ�سعار  عالج، 
ف�ساًل  للطبيب،  مرة  من  الأكرث  الرجوع  عليك 
ال�سيدليات،  يف  املرتفعة  االدوية  ا�سعار  عن 
اأخرى  مل�سادر  التوجه  اىل  يدفعهم  الذي  االأمر 
مايعرف  منها  املر�ص،  بتنوع  تتنوع  للعالجات 
واذا  الروحاين"  "الطب  واآخر  االع�ساب"  "بطب 
)اجللد(  االن�سان  يف  ع�سو  الأكرب  العالج  كان 

فهنالك ال�سبل الكثرية ذات االأ�سعار املنا�سبة.
�سعري  اأن  الحظت   : احل�سني  عبد  ماجد  ويو�سح 
بداية  يف  اهمية  لالأمر  اعر  ومل  بالت�ساقط،  بداأ 
باالزدياء،  الت�ساقط  اأخذ  ف�سئيًا  �سيئًا  لكنَّ  االأمر، 
اخللطات  من  الكثري  لتجربة  دفعني  الذي  االمر 
ال�سعر.  ت�ساقط  عملية  ايقاف  اجل  من  واملراهم 
اآخر،  اأجرب  العالج  يف�سل  مرة  كل  ويف  م�سيفًا: 
عليها  احل�سول  وميكن  رخي�سة،  فا�سعارها 
وحمال  التجارية   باالأ�سواق  متعددة  اماكن  من 

الراأ�ص  فروة  يف  بالتهاب  ا�سبت  حتى  احلالقة، 
بفعلها، االمر الذي ا�سطرين لرتكها جتنبًا ملر�ص 

رمبا يكون اأ�سواأ. 
وتوؤكد اإحدى االمهات التي امتنعت عن ا�ستخدام 
املراهم الطبية املنت�رسة رخي�سة االثمان، لطفلها 
وقت  من  تظهر  اجللد  يف  ح�سا�سية  يعاين  الذي 
الآخر، بعد حتذيرها من قبل طبيب خمت�ص باأنها 
اىل  توؤدي  وقد  الطفل،  لب�رسة  منا�سبة  غري  ادوية 

اآثار خطرية بعد اال�ستخدام املتكرر.
اإذ تقول اأم زينب )ربة بيت( اليزال طفلي يف ال�سنة 
الثانية، وانا ا�ستخدم املراهم اجللدية املتاحة يف 
الحتتاج  والتي  املنا�سب  ال�سعر  ذات  االأ�سواق، 
احلروق  بع�ص  من  لعالجه  طبيب،  ك�سفية  اىل 
اأن تزول نهائيًا.  التي تظهر من حني الآخر، دون 
الدورية  الزيارات  احدى  يف  ولكن  م�ستدركًة: 
مل�ست�سفى املدينة، من اجل لقاح االطفال، حذرنا 
لالأمهات  التعليمات  بع�ص  يلقي  كان  طبيب 
من  الب�رسة  وعالجات  االأدوية  ا�ستخدام  بخطورة 
دون و�سفة طبيب اأو ا�ست�سارة خمت�ص، فامتنعت 

عن �رسائها.

 اأ�سعار زهيدة ملنا�سئ عاملية 
الطائلة  االأموال  العاملية  ال�رسكات  تنفق  عندما 
وم�ستح�رسات  الطبية  منتجاتها  عن  للرتويج 
ن�سبيًا  مرتفعة  بيع  ا�سعار  من  البد   ، التجميل 
ولكن  وكفاءة،  جودة  من  ال�سلع  تلك  حتمله  ملا 
ا�سواق  احد  ال�رسقي(  )الباب  باأزقة  املرور  عند 
تلك  اأن  �ستجد  �سعبية،  االأكرث  بغداد  العا�سمة 
ت�سعر  وقد  �سادمة،  باأ�سعار  العاملية  املاركات 
التي  املنتجات  اأحد  ا�سرتيت  الأنك  بالغ�سب 
اأمامك واملعرو�ص ب�سعر ال يتجاوز االألفني دينار 
االأ�سواق..  احدى  من  دوالرات  بع�رسة  عراقي، 
وبع�سها  تالفة  اأنها  االأمر  حقيقة  يف  ولكن 
"اك�سباير"  وبات  اال�ستخدام،  زمن  ا�ستنفد  قد 
اأما  عالية،  بحرفية  تقليده  مت  االآخر  والبع�ص 
االخطر من ذلك فهو املنتج الذي اليزال �ساحلًا 
لال�ستخدام مثلما كتب على غالفه، ولكنه تالف 
غري  وبظروف  طوياًل  حفظه  ب�سبب  الداخل،  من 
�ساحلًا  الداخل  من  فا�سداً  منه  جعلت  منا�سبة، 

من اخلارج..
ويوؤكد اأحد الباعة عند �سوؤاله عن م�سدر الب�ساعة 

قال بكل �رساحة، اإنها خمزونة منذ زمن بعيد ، 
مل يتم ت�رسيفها، ول�سعوبة حفظها ب�سكل �سليم، 
اأتلفت بفعل حرارة اجلو والرطوبة، فيعمد التّجار 
عددها  من  تخل�سًا  االأ�سعار  باأقل  بيعها  اىل 

املرتاكم، فت�سل اإلينا. 
االأمرا�ص  )اخت�سا�ص  الطائي  كمال  د.  يقول 
امل�سوؤول  الوحيد  هو  امل�ستهلك  اإن  اجللدية(: 
عدمها،  من  ال�ساحلة  الطبية  االأدوية  �رساء  عن 
حيث اأنه ال ميكن اأن يباع منتج ب�سعر زهيد جداً 
ومغاير عن �سعره االأ�سلي بدون اأن ي�سبب �رسراً 
�رساء  عدم  �رسورة  على  ي�سدد  كما  مل�سرتيه، 
منتجات التجميل اأو عالجات للجلد من االأ�سواق 

املحلية من دون ا�ست�سارة خمت�سني على االأقل.
احلاالت  من  الكثري  اأواجه  الطائي:  وتابع 
واالأدوية  التجميل،  م�ستح�رسات  �سببتها  التي 
ظهور  خالل  من  اجل�سد  ت�سويه  يف  املغ�سو�سة،  
احمرار،  هيئة  على  اجللد  ح�سا�سية  اآثار  بع�ص 
والتهابات جلدية ، يوؤدي تراكم ا�ستعمالها على 
املدى البعيد اىل اأمرا�ص خطرية وبع�سها يكون 

معديًا.

يروي " حامد عبا�ص " �ساحب �سيارة النرتا تك�سي 
وطلبتا  الكاظمية  كراج  اىل  قدمتا  امراأتني  ان   –
�سيارة حديثة مكيفة تنقل عائلة اىل مدينتي النجف 
وكربالء للزيارة ووقع اختيارهما علي وبعد ان مت 
االتفاق على املبلغ طلبتا مني الذهاب اىل دارهما 
حيث ان العائلة باالنتظار ،وات�سلت الفتاة ال�سغرية 

بوالدها واخربته باننا يف الطريق .
عن  عبارة  وجدته  الدار  و�سلنا  "وحني  وا�ساف 
هيكل يف منطقة نائية ومل اجد غري رجل كبري ال�سن 
برتحاب  وا�ستقبلني  والي�سماغ  الد�سدا�سة  يرتدي 
واجل�سني على كر�سي خارج البناء وقدم يل �رسبتًا 
– تبني ان فيه خمدراً- وحني �رسبته مل ا�سعر ب�سيء 
ومنت اال اين اتذكر اين �سمعت ا�سماءهن وا�سم الرجل 
ما  واخر  للهرب  باال�ستعجال  عليهما  ومناداته 

�سمعته هو �سوت دوران املحرك" .
وتابع " غري ان احد العمال كان يعمل يف بيت قريب 
من احلادث مر م�سادفة ووجدين نائما على الكر�سي 
حاول ايقاظي و�سكب املاء على ج�سمي  النه كان 
قد راين وانا اقود ال�سيارة عند دخويل املنطقة و�سك 
باالمر حني �ساهد ال�سيارة تخرج منها بدوين ،وقد 
قام  الذي  باخي  املوبايل  عرب  باالت�سال  �ساعدين 
بتبليغ جميع نقاط التفتي�ص وت�سجيل دعوى ل�رسقة 
ال�سيارة ب�سكل ا�سويل كما وان زمالئي من ال�سواق 
كانت  التي  ال�سيارة  عن  يبحثون  اخذوا  الكراج  يف 
على  القب�ص  ومت  ال�سمالية  املنطقة  اىل  متجهة 
الع�سابة وعادت ال�سيارة بعد �ساعتني من �رسقتها 

والف�سل يعود اىل العامل الذي مر بال�سدفة".  
ا�سحاب  من  �سمعتها  كما  احلادثة  روت  عبا�ص  ام 
يوم  �سباح  من  التا�سعة  ال�ساعة  يف  قائلة"  الدار 
اجلمعة طرقت باب الدار اربع ن�ساء يرتدين عباءات 
�سود  يطلنب امل�ساعدة واالح�سان حيث فتحت لهن 
الدار  حديقة  دخلن  ما  و�رسعان  املنزل  ربه  الباب 
وقيدنها وا�سهرت احداهن م�سد�سًا وطالبنها بجلب 
�رسبا  ا�سبعنها  ان  بعد  والذهب  املالية  املبالغ 
وحملن ما �رسقنه ب�رسعة وخرجن لي�ستقلن �سيارة 

اجرة كانت تنتظرهن يف باب املنزل املنكوب".
قبل  من  لل�رسقة  داره  تعر�ص  فقد  جبار  عماد  اما 
الع�سابة يروي احلادث كما يلي" يف ظهر احد االيام 
وعندما دخلت داري ب�سيارتي عائدا من العمل دخل 

معي اثنان من ال�سباب يرتديان ي�سماغني احمرين 
الدار  غطيا وجهيهما وا�سهرا م�سد�سيهما وادخالين 
عنوه بعد ان كمما فمي ويف داخل الدار طلبا مني 
ا�ستلمتها  –�سلفة  دينار  مليون   50 مبلغ  اح�سار 
زنة  زوجتي  وخم�سالت   – امل�رسف  من  ايام  قبل 
الهاتف  اجهزة  معهما  وحمال  غرام  كيلو  ن�سف 
توب"  "الب  جهاز  مع  الدار  يف  املوجودة  النقال 
وا�سبعاين �رسبا مربحا قبل ان يفرا  ب�سيارة بي ام 

دبليو كانت واقفة بجانب الباب اخلارجي.
يقود  من  وخا�سة   ، نا�رس"  "ح�سن  حذر  وكما 
بق�سة  مر  قد  وهو  بغداد  �سوارع  يف  لياًل  �سيارته 
غريبة نوعا ما، قائال: اأثناء قيادتي لل�سيارة عائدا 
اىل بيتي ليال راأيت مقعد ر�سيع على جانب الطريق 
اأتوقف  مل  ما  ل�سبب  ببطانية  ملفوف  طفل  وفيه 
ولكن �سغلني الطفل على ذلك املقعد وعندما و�سلت 
ن�سحوين  ولكنهم  بال�رسطة  ات�سلت  البيت  اإىل 

اأتوخى  باأن  للتحقيق  هناك  اإىل  يتوجهوا  ان  قبل 
االآن  يخططون  ول�سو�ص  ع�سابات  فهناك  احلذر 
معظمهم  اأ�سخا�ص  على  للح�سول  خمتلفة  بطرق 
ال�سيارة  من  والنزول  �سيارتهم  الإيقاف  الن�ساء  من 
ي�سعون  باأنهم  ال�رسطة  ذكرتها  ع�سابة  فهناك 
مقعد طفل على جانب الطريق مع دمية توهم املارة 
باأنه طفـل تخلى عنه اأهله يف انتظار اأي احد تاأخذه 
العاطفة وال�سيمة للتوقف واإنقاذ هذا الطفل وعندها 
وال�رسقة وعادة ما ترتك  واالغت�ساب  ال�رسب  يتم 

ال�سحية مقتولة.
حياة  اأنقذ  بل  �سبب،  الأي  تتوقفو  ال  ان  ونحذركم 
غريك باالت�سال بال�رسطة، ن�سيحة اأخرى اإذا كنت 
تقود ال�سيارة ليال ومت رميك بالبي�ص على الزجاج 
ال�سيارة  لفح�ص  تتوقف  ال  ل�سيارتك  االأمامي 
البي�ص  الأن  املاء  تر�ص  وال  املا�سحات  ت�سغل  وال 
املمزوج باملاء ي�سبح مزيج يعدم الروؤيا ويعتمها 

متاما، وثم يتم اإرغامك على التوقف بجانب الطريق 
االأ�سلوب  لهوؤالء املجرمني هذا هو  وت�سبح �سحية 
لذلك  الع�سابات  قبل  من  ي�ستخدم  الذي  اجلديد 
فور  واملعارف  واالأ�سدقاء  االأحبة  اإبالغ  يرجى 

قرائتكم لهذا التحقيق الأهميته.
كل  عنهم:  �سلمان  ا�سماء  املدنية  النا�سطة  وذكرت 
يحر�ص  العراق  يف  فقط  ولي�ص  العامل  يف  �سخ�ص 
النا�ص  اأ�سبح  ولكن  ووئام،  �سالم  يف  العي�ص  على 
اأكرث اإحباطا واكتئابًا ب�سبب عدم اال�ستقرار وانعدام 
بالعامل  الدول  من  كثري  ففي  احلياة،  يف  االأمن 
اخلالبة  الطبيعية  ومناظرها  مبعاملها  ت�ستهر 
بارتفاع  االأخر  البع�ص  ي�ستهر  العريقة،  واآثارها 
ن�سبة اجلرائم والنعف والقتل والف�ساد ويرجع ذلك 

للع�سابات التي ت�سيطر عليها.
او  اخلطف  اأو  للقتل  التعٌر�ص  عملية  ي�سهل  مما 
ال�رسقة يف اف�سل احلاالت فهو امر ال مفر منه. كمـا 

ان هناك عدة اأ�سباب وراء اال�سطرابات التي حت�سل 
والتمييز،  امل�ساواة  وعدم  الفقر،  ذلك  يف  مبا  االن، 
ال�سيا�سية  والتقلبات  املعتقدات،  اىل  باال�سافة 

وغريها.
يف  وال�رسقة  االجرام  ع�سابات  جميع  وتت�سابه 
من  املنهوب  احلرام  املال  على  تقتات  كونها 
تخ�س�ساتها  يف  تختلف  قد  انها  اال  االخرين 
بخطف  واخرى  الدور  ب�رسقة  مهتم   ،فبع�سها 
التجارية.  املحال  او  ال�سيارات  �رسقة  او  االطفال 
ونفذت ع�سابة مكونة من اربعة افراد عملية �رسقة 
اخرى  وع�سابة  امل�ستل   �سوق  ال�ساغة يف  ملحال 
بغداد  يف  لل�ساغة  حمال  على  م�سلح  �سطو  عملية 
اجلديدة ،ومن الطبيعي ان العمليات جميعها نفذت 
يف و�سح النهار وان املنفذين حملوا ما خف وزنه 
تلقي  ان  قبل  الزمن  من  ملدة  واختفوا  ثمنه  وغال 

اجهزة ال�رسطة القب�ص عليهم.
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عادت م�ساهد ال�سرقة 
وال�سلب والنهب اىل 

ال�سارع العراقي كما كان 
يف ال�سنوات ال�سابقة 
واب�سع بكثري بني قتل 

الزوجة و قتل االبن 
و�سرقة ماي�سميها البع�ض 

العمر" وما  "حتوي�سة 
يزيد الطني بلة دخول 

اجلن�ض اللطيف �سمن 
هذه ال�سعابات لي�سبحن 

جزء اأ�سا�سي وفعال وهذا 
ما�سهدناه يف الفديو 

الذي انت�سر على مواقع 
التوا�سل االجتماعي 

لع�سابة من �سمنها 
ن�ساء دخلوا اىل بيت يف 

منطقة زيونة , جميع تلك 
املوؤ�سرات تتيح فر�سة 

العادة م�ساهد الرعب 
واخلوف اىل كل بيت 

عراقي.
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