
ح�سني  بهاء  الع�رشيني  بقي  طويلة  اليام 
اكرث  اىل  جلاأ  ان  بعد  متوا�سلة،  حمى  ي�سارع 
ومل  �سطحية  كانت  احللول  لكن  طبيب،  من 
حتاليل  على  اعتماده  ب�سبب  جذرية،  تكن 
ب�سوت  ويقول  خطاأها  الحقا  تبني  خمتربية 
ايام  انهكتني  بحمى  باحل�رشة:»ا�سبت  مليء 
احد  يف  فح�ص  باجراء  فورا  وقمت  متوا�سلة، 
بها  وذهبت  �سكني،  دار  من  القريبة  املختربات 
التحاليل  �سوء  وعلى  املخت�ص،  الطبيب  اىل 
اعطاين و�سفة طبية مل تفلح بحل م�سكلتي وبعد 
ذلك تبني ان الفحو�سات املختربية فيها ن�سبة 

كبرية من 
اخلطاأ«.

مدير اعالم دائرة �سحة بغداد الر�سافة الدكتور 
»املختربات  ان:  او�سح  الهادي  عبد  قا�سم 
احلكومية داخل امل�ست�سفيات هي االكرث �سمانا 
املختربات  ومن  االأهلية  نظريتها  من  وثقة 
العلوية،  م�ست�سفى  يف  املوجودة  تلك  املهمة 
اجلودة  �سهادة  ومنحت  بالدقة  متتاز  اذ 
ودقتها،  النتائج  �سحة  نتيجة  واالعتمادية 
لذلك  ال�سحيحة  وبنتائجها  بها  اال�سادة  ومتت 
الثقة  نتيجة  عليها  املواطنني  من  اقبال  هناك 
وفحو�سات  حتاليل  من  تظهره  مبا  الكبرية 

خمتربية«.
يجد  املختربية  باالأخطاء  يتعلق  وفيما 

الكيمياوي نور الدين جميد
ان: "اختالف النتائج تعتمد على عوامل عدة من 
بينها ظروف العمل املختربي والكفاءة العلمية، 
واخلربة اخلا�سة بالعاملني مبجال املختربات، 
نف�سه،  املخترب  واجهزة  تقنيات  عن  ف�سال 
العاملني مبتابعة االجهزة و�سيانتها  واهتمام 
دقة  الن  خمتلفة،  احيانا  النتائج  تظهر  لذلك 
العامل  ال�سخ�ص  على  ماتعتمد  غالبا  النتائج 
على اجلهاز ومدى قدرته على �سبطه واحل�سول 
الت�رشيعات  و�سعت  �سحيحة«  نتائج  على 
منح  اجل  من  ال�سوابط  من  جمموعة  العراقية 
االهلي  املختربي  العمل  مهنة  ممار�سة  اجازة 
االجازات  منح  جلنة  من  املر�سية  للتحليالت 
يكون  ان  ومنها  ال�سحة،  وزارة  يف  امل�سكلة 
من  اكرث  او  واحد  اخت�سا�ص  االهلي  للمخترب 
و  الدم  امرا�ص  املختربية منها  االخت�سا�سات 
والكيمياء  اخللوي،  الفح�ص  و  املر�سي  الن�سيج 
الطبية  املجهرية  االحياء  واي�سا  ال�رشيرية، 
ان  و  اخللوية،  الوراثة  و  ال�رشيرية  واملناعة 
احدى  جن�سية  يحمل  او  اجلن�سية  عراقي  يكون 
وحا�سل  باملثل،  العراقي  تعامل  التي  الدول 

امللكية  الكلية  ع�سو  او  البورد  �سهادة  على  
من  يعادلهما  ما  او  للباثولوجيني  الربيطانية 
املختربية  الفروع  احد  يف  ويجاز  �سهادات 
ال�رشيرية التي تن�ص عليها �سهادته، وان يكون 
يف  العايل  الدبلوم  �سهادة  على  حا�سال  طبيبا 
فيجاز  يعادلها  ما  او  ال�رشيري،   الباثولوجي 
التي  ال�رشيرية  املختربية  الفروع  احد  يف 
تن�ص عليها �سهادته على ان تكون له ممار�سة 
عملية يف املختربات املخت�سة مدة ال تقل عن  
بعد  املعني  املختربي  الفرع  يف  واحدة  �سنة 
على  حا�سل  املذكورة،  ال�سهادة  على  ح�سوله 
او  مهني  دبلوم  او  عال  دبلوم  مهنية  �سهادة 
ما يعادلهما يف احد االخت�سا�سات املختربية 
ال�رشيرية فيجاز بفرع تخ�س�سه على ان تكون 
له ممار�سة عملية يف املختربات املخت�سة مدة 
فتح  يجوز  واي�سا   ، واحدة  �سنة  عن   تقل  ال 
او  يعمل  التي  املحافظة  يف  االهلي  املخترب 
ي�سكن فيها املجاز، وال ميكن ا�ستعمال املخترب 
الطبية،  الت�سخي�سية  املختربية  للغايات  اال 
خمالفة  وعدم  املهنة  باآداب  التقيد  وكذلك 
فحو�ص  اجراء  عدم  ومنها  واالنظمة  القوانني 
غري م�سموح للمجاز باجرائها، والتقيد باجراء 
الوزارة،  من  املحددة  املختربية  الفحو�سات 
ويجب ان يلتزم �ساحب املخترب االهلي بتبليغ 
دائرة ال�سحة العامة والرعاية ال�سحية االولية 
املخترب  يف  يكت�سف  �سار  مر�ص  حالة  كل  عن 
�ساعة   )24( عن  تزيد  ال  مدة  خالل  االهلي 
بقواعد  وااللتزام  التحاليل،  نتيجة  ظهور  من 
�سمن  املختربية  الف�سالت  واتالف  النظافة 
ا�ستخدام  وعدم  املعتمدة،  العلمية  ال�سياقات 
مقيمة  تكن  مل  ما  ت�سخي�سية  عدد  او  مواد  اي 

بالطرق اال�سولية.
ويكمل بهاء ح�سني حكايته:" بعد ان تاكدت من 
معني،  خلل  من  تعاين  املختربية  حتاليلي  ان 
ال�ساأن،  بهذا  واال�ستف�سارات  ال�سكوك  راودتني 
فهناك اختالف كبري يف االجهزة وامل�ستلزمات 
نالحظ  وجميعنا  واخر،  خمترب  بني  املختربية 
االجهزة  ت�ستعمل  ان هناك خمتربات  اذ  الفرق، 
ب�سورة  النتائج  تظهر  التي  او  الر�سينة  غري 
اجهزة  تف�سل  اخرى  حني  يف  �سحيحة،  غري 
بالدقة  تتميز  نتائجها  من منا�سئ عاملية الن 

والو�سوح«.
عبد  التخطيط  وزارة  با�سم  الر�سمي  املتحدث 

الزهرة الهنداوي ا�سار اىل ان:
النوعية  وال�سيطرة  للتقيي�ص  املركزي  »للجهاز 
اهمية كبرية يف فح�ص االجهزة وامل�ستلزمات 
املختربية اخلا�سة بالقطاع اخلا�ص، اذ ي�رشف 
خالل  من  للفحو�سات  اخ�ساعها  على  اجلهاز 
بالفح�ص  تقوم  �رشكة  وجود  وهي  معينة  الية 
االجراءات  لت�سهيل  وذلك  املن�ساأ،  بلد  داخل 
الفح�ص  وبعد  عراقيل  حدوث  دون  واحليلولة 
تثبت  �سهادة  على  املفحو�سة  اجلهة  حت�سل 
جودة املنتج وتخاطبنا اجلهة الفاح�سة لتاأكيد 

االمر، وهذا االمر ينطبق على الب�سائع واالجهزة 
اال�سواق  تعاين  كانت  اذ  امل�ستوردة،  املختلفة 
اما  امل�ستوردة،  املنتجات  رداءة  من  العراقية 
االمر،  هذا  يف  ملحوظ  حت�سن  فهناك  اليوم 
وامل�ستلزمات  االجهزة  تكون  ان  ول�سمان 
املختربية للقطاع اخلا�ص ر�سينة ومن منا�سئ 
 ، معينة  �سوابط  و�سعت  بها  معرتف  عاملية 
مبا�رش،  ب�سكل  املواطن  بحياة  مل�سا�سها  وذلك 
دائرة  فكل  احلكومي  القطاع  يخ�ص  فيما  اما 
وم�ستلزماتها  اجهزتها  فح�ص  عن  م�سوؤولة 
املختربية وفق الية معينة ت�سعها هي، واحيانا 
وال�سيطرة  التقيي�ص  بني  تعاون  هناك  مايكون 
او  خلل  حدوث  حال  يف  الدوائر  وتلك  النوعية 
للفحو�سات  االجهزة  تخ�سع  اذ  معينة،  م�سكلة 
مرة  للعمل  لعودتها  التقيي�ص  خمتربات  داخل 
دائرة  عام  مدير  بالراأي  معه  وتتفق  اخرى«. 
للتقيي�ص  املركزي  اجلهاز  النوعية يف  ال�سيطرة 
�سوادي  �سامي  ن�رشين  النوعية  وال�سيطرة 
االجهزة  على  ي�رشف  اجلهاز  »ان  بالقول: 
ا�ستريادها،  يتم  التي  املختربية  وامل�ستلزمات 
وفقا للحاجة وامل�ستجدات اخلا�سة بهذا االمر، 
اذ يتطلب فح�ص مواد معينة اجهزة ذات تقنيات 
املوجودة  املختربات  يخ�ص  ما  ويف  خا�سة، 

جديدة  �سوابط  فهناك  العراقي،  ال�سارع  يف 
جميع  خ�سوع  وهو  اال  للتنفيذ  طريقها  �ستاأخذ 
املركزي  اجلهاز  لفح�ص  االهلية  املختربات 
اروح  على  حفاظا  النوعية  وال�سيطرة  للتقيي�ص 
املختربية  االجهزة  تكون  وان  املواطنني، 
ي�سجل  وان  خا�سة،  معينة  عاملية  مبوا�سفات 
املخترب لدى اجلهاز املركزي ل�سمان التوا�سل 
االجراء  هذا  امل�ستمر،  لال�رشاف  معه وخ�سوعه 
اجهزة  بوجود  متعددة  �سكاوى  بعد  جاء 
خمتربية تظهر نتائج غري �سحيحة، لذلك ارتاأت 
اجلهات ذات العالقة ان يكون هناك توا�سل مع 
تلك املختربات واال�رشاف عليها ب�سكل م�ستمر«.

ماجدة  اخلم�سينية  تعاين  طويلة  �سنوات  منذ 
مالك من مر�ص الروماتيزم، الذي فتك بعظامها 
االمر  وهذا  كبري،  ب�سكل  �سحتها  على  واثر 
للم�ست�سفيات  زائرة م�ستمرة  ان تكون  ا�سطرها 
ت�سخي�ص  مت  �سنوات  »قبل  وتقول:  احلكومية، 
مني  جعل  وهذا  الروماتيزم،  مبر�ص  ا�سابتي 
احلكومية،  امل�ست�سفيات  على  دائمة  �سيفة 
املختربية  بالفحو�سات  القيام  اىل  وا�سطررت 
احلكومية  واف�سل  احلالة،  ملتابعة  امل�ستمرة 
لتمتعها بامل�سداقية ولكني ا�سطر اىل االنتظار 
ل�ساعات طويلة حتى اجري التحاليل املختربية 

نتيجة االزدحام ال�سديد الذي اجده امامي«. 
املتحدث الر�سمي لوزارة ال�سحة الدكتور �سيف 

البدر بني ان:
يتمتع  ما  دائما  احلكومية  املختربات  »اداء 
ال�سحيحة،  املختربية  والفحو�ص  بامل�سداقية 
من  عراقية  خمتربات  خم�سة  ح�سلت  ولقد 
�سهادة  اهلي على  اربعة حكومية وواحد  بينها 
يف  فحو�ساتها  تعتمد  اذ  الدولية،  االعتمادية 
اعادتها  اىل  الرجوع  دون  اخلارج  م�ست�سفيات 
هي  املختربات  وهذه  تقبل،  حتى  اخرى  مرة 
م�ست�سفى بغداد التعليمي والعلوية والنا�رشية، 
ولكن ب�سورة عامة نالحظ توجه املري�ص اىل 
مع  التعامل  ثقافة  لغياب  االهلية  املختربات 
بال�سفر  �سبيه  االمر  املختربات احلكومية، وهذا 
متتهنه  الذي  العالج،  لتلقي  العراق  خارج 
على  واالحتيال  بالن�سب  تقوم  خا�سة  مكاتب 
يف  تق�سري  يح�سل  قد  احيانا  ولكن  املواطن، 
الكبري  الزخم  عمل املختربات احلكومية نتيجة 
عليها من قبل املواطنني، اذ الكثري منهم حاالت 
لي�ست بالطارئة لكن ت�سطر املختربات التعامل 
معها، وهذا ي�سبب �سغطا كبريا على املختربات 
مهامهم  ينجزون  العاملني  ولكن  احلكومية 

ب�سكل م�ستمر و�سحيح«.

ي�سع ال�سقيقان اأحمد وعلي ال�سالح، اللم�سات االأخرية 
على مطعمهما اجلديد الذي “ي�سري” املطعم املتحرك 
عدة  من  مفتوحة  ما،  نوعا  كبرية  �سيارة  �سوى  لي�ص 
تو�سع  فيما  �سغري،  مطبخ  داخلها  ويف  جوانب، 
اأهم  ال�سابان  الر�سيف. يجوب  املوؤقتة على  الكرا�سي 
العجلة،  خالل  من  بغداد،  يف  واملفرتقات  ال�سوارع 
“الهمربكر”،  ويقدمان وجبات �رشيعة معروفة، مثل 

“الفالقل” و”الك�ص”. 
“ياأ�سه من  اإن  اأحمد )27 عاما(  ال�سقيق االأكرب  يقول 
كلية  يف  تخرجه  بعد  حكومية  وظيفة  على  احل�سول 
يف  للتفكري  الرئي�ص  الدافع  كان  واالقت�ساد،  االدارة 

م�رشوع املطعم الدوار”.
اأ�سار اأحمد وهو يقلب قطعة حلم على ال�سفيح ال�ساخن، 
اىل اأن الفكرة بداأت تن�سج منذ عام، لكنه مل يكن ميلك 
املال لتحقيقها. يقول ال�سقيق االآخر، اأنه مل يتقبل يف 
البداية فكرة املطعم املتنقل، لكن الظروف فر�ستها، 
يف  والتفكري  اجلديد  العمل  مع  التاأقلم  عليه  فكان 
�سغره،  برغم  “املطعم”  داخل  الوجبات  حت�سري 
العاملة يف  التقليدية  الكثري من املطاعم  مقارنة مع 
يجد  ومل  الزراعة،  كلية  يف  حديثا  تخرج  علي  بغداد. 
وظيفة ك�سقيقه، وي�سيف: “جلاأت للعمل يف الكثري من 
املجاالت املختلفة، كاملطاعم والبناء، من اأجل توفري 
املال الالزم الحتياجاتي، حتى جاءت فكرة املطعم 
احل�سول  تطلب  ال�سقيقني،  حلم  لتحقيق  املتنقل”. 
دينار(  مليون   12 يقارب  )ما  دوالر  االف   10 على 
»ح�سلنا  ويقول:  امل�ستلزمات.  وباقي  ال�سيارة  ل�رشاء 
م�ساركتنا  طلب  الذي  اأقاربنا  اأحد  من  املبلغ  على 
اإىل  ال�سقيقان  يف املطعم، حلني �سداد املبلغ. ويطمح 
خالل  املادية  واالإمكانيات  الظروف  ت�ساعدهما  اأن 
اإن�ساء �سل�سلة من  العمل على  اأجل  الفرتة املقبلة، من 
املطاعم املتنقلة يف خمتلف املدن املوجودة، واإن�ساء 
ودفعت  املتنقلة.  املطاعم  جانب  اإىل  تقليدي  مطعم 
من  عدداً  تعيني  فر�ص  وانح�سار  العمل  اىل  احلاجة 
للعي�ص،  جديدة  طرق  ابتكار  اىل  اخلريجني  ال�سباب 
مطاعم  اىل  احلافلة  عجالت  من  عدداً  حّولوا  وفيما 
باأ�سعار  ال�سعبية  املاأكوالت  خاللها  من  تقّدم  جّوالة 
العا�سمة  يف  املحلية  ال�سلطات  قالت  فيما  منا�سبة، 
مماثلة  الأعداد  مرجحة  امل�ساريع،  هذه  ت�ساند  اأنها 

لت�سغيل العاطلني عن العمل.
اىل ذلك قرر �ساب اآخر يف اواخر الع�رشينات من العمر 
اأن يحول �سيارته اىل »مطعم متنقل« بعد اأن جرب عدة 

اأعمال انتهت بالف�سل.
اىل  اللجوء  حاول  قد  كان  عاما،   29 حممد،  فاروق 
اليونان ومل  اأوروبا قبل عامني، لكنه بقي عالقا يف 
ي�ستطع اكمال طريقه اىل النم�سا. ال�ساب بعد اأن نفذت 
اأمواله عاد من جديد اىل العراق. وكان قد تخرج قبل 
على  يح�سل  ومل  ال�سيا�سية،  العلوم  كلية  يف  �سنوات 
يقول، عملت يف حمال جتارية خمتلفة،  عمل. حممد 
ويف املطاعم، ثم قررت اأن يكون يل مطعمي اخلا�ص.

يحتاجها  التي  العالية  بالتكاليف  ال�ساب  ا�سطدم   
والطاوالت،  الديكورات  وو�سع  مطعم،  ال�ستئجار 
افرت�ص  ب�سطية  على  اأعمل  ان  اآخر.  حل  عن  فبحث 
بها االأر�ص يف احدى االأ�سواق ال�سعبية، اإال اأن اأمانة 

بغداد منعته اأ�سوة بغريه من املتجاوزين على اأر�سفة 
بطريقة  الطعام  اأبيع  اأن  قررت  ،وي�سيف،  ال�سوارع 
توفر  تتطلب  فوجدتها  االحتياجات  ودر�ست  متنقلة 

�سيارة نقل. 
حتدث حممد مع ابن عمه، الذي كان لديه قدرة مادية 
يف  ال�ساب  ويعر�ص  االأخري.  فوافق  م�ساعدته،  على 
م�سحب  ودجاج  دجاج  )�سكالوب  املتنقل  مطعمه 
وكبدة وبطاطا جاب وعراي�ص( ف�سال عن امل�رشوبات 
كثريا  ،زبائنه  م�سريا  املعدنية،  املاء  وقناين  الغازية 
ما يت�سلون به عن طريق هاتف خ�س�سه لعمل املطعم 
املتنقل فيطلبون ما يريدون من طعام، اأقوم باإي�ساله 
لهم. وبداأ »حممد« بك�سب زبائن خمتلفني، من ال�رشطة 

واجلي�ص واملنت�سبني يف ال�سيطرات االأمنية، حيث مير 
من خاللهم من دون اعرتا�ص.

اأما »ماأكوالت اورانو�ص« هو اال�سم الذي اأطلقه خلدون 
كرمي، على مطعمه ال�سغري واملتنقل يف بغداد، يقدم 

خالله لزبائنه خمتلف اأنواع الوجبات ال�رشيعة.
قال كرمي )24 عاما(،اأعاين ظرفًا ماديًا �سعبًا، ف�سال 
خم�سة  من  مكونة  لعائلة  الوحيد  املعيل  انني  عن 
اأفراد بال اأب، لكن تلك املعاناة كانت �سببًا لنجاحي، 
م�ستطرداً  اخلا�ص،  م�رشوعي  اإطالق  من  ومتكني 
خطرت  لذلك  الطبخ،  هي  املف�سلة  هوايتي  بالقول، 

بذهني فكرة املطعم املتنقل.
اأن  وقرر  امل�رشوع  بفكرة  جاري  فاحتت  واأ�ساف، 

�سغري،  كرفان  ب�رشاء  فقمنا  تنفيذه،  يف  ي�ساركني 
بادرنا اإىل تقطيعه واإعادة ت�سميمه من الداخل، كما 
مع  ليتنا�سب  الطبخ،  م�ستلزمات  الكرفان  اإىل  اأ�سفنا 
�سجعوه  اأ�سدقائه  من  عدداً  اأن  اإىل  الفتًا  م�رشوعنا، 
للكرفان  واأ�سيف  م�رشوعه.  تنفيذ  يف  و�ساعدوه 
من  نقله  من  ال�ساب  ليتمكن  ب�سيارة  وربط  عجالت 
ب�سورة  النهائي  �سكله  ظهر  فيما  اآخر،  اإىل  مكان 
الطعام.  �سور  اخلارج  من  عليه  طبع  اأن  بعد  لطيفة، 
نف�ص  على  بـ)اأورانو�ص(  مطعمه  ت�سمية  �سبب  وحول 
يعود  اإنه  يقول  ال�سم�سية  املجموعة  كواكب  احد  ا�سم 
مل  الذي  »اجليولوجيا«  االأر�ص  علم  يف  لتخ�س�سه 

ي�سمن له يف النهاية وظيفة غري هذا الكرفان.
من  متزايدا  اأقباال  ي�سهد  كرمي  ال�ساب  مطعم  واأ�سبح 
ايجابي  ب�سكل  يتحدثون  �سمعناهم  الذين  الزبائن 
ومعظم  املتنقل  املطعم  يقدمها  التي  الوجبات  عن 
�سلفا  حتديدها  يتم  املطعم  يقدمها  التي  الوجبات 
يف �سفحة كرمي على في�سبوك، حيث يعر�ص الزبائن 
املتفاعلون مع �سفحته اقرتاحات لبع�ص املاأكوالت، 

وبدوره يقوم هو باأعداده ح�سب الطلبات.
وعن طموح كرمي يف امل�ستقبل، قال، لدي الكثري من 
ايجاد  اأحققها، فاالآن قد متكنت من  اأن  اأريد  االأحالم 
م�رشوع عمل خا�ص بي، ويف امل�ستقبل اأريد اأن تكون 
اجليولوجيا،  ن�سيت  فقد  املطاعم،  من  جمموعة  يل 
حديثا  تخرجوا  الذين  ال�سباب  اآمال  حتولت  وبذلك 
البحث  من  بدال  الطعام  يف  العمل  اىل  اجلامعة،  من 
"ال ميكننا  النجوم، وي�سيف قائال:  واأ�رشار  الفلك  يف 
مالية  باأزمة  متر  البالد  الوظيفة،  انتظار  يف  البقاء 

وعلينا اإيجاد البدائل".
بدوره اعترب الباحث االقت�سادي علي وادي امل�ساريع 
ع�سب  وغريها  املتنقلة«  »املطاعم  مثل  ال�سغرية 
حديث  يف  وادي  ويقول  العامل  بلدان  يف  االقت�ساد 
حتر�ص  دولة  اأي  فاإن  االقت�ساد  خرباء  وفق  انه 
هذه  دعم  اإىل  تتجه  وازدهاره،  اقت�سادها  منو  على 
امل�ساريع، وحتفز ال�سباب على املبادرة اىل تاأ�سي�سها 
امل�ساريع  تلك  »ان  وي�سيف:  فيها  التجارب  وخو�ص 
تكون منا�سبة ملن لي�ص لديه راأ�سمال، اإذ با�ستطاعته 
االقرتا�ص، اأو تق�سيط مبلغ ل�رشاء الكرفان اأو احلافلة 
لال�ستخدام  الالزمة  االأدوات  وبع�ص  املتنقلة، 
والطهو.« ويبني وادي ان هذه املهنة تتميز عن غريها 
من امل�ساريع ال�سغرية االأخرى، بـ �سهولة التنقل من 
كانوا  »فاأينما  الزبائن،  الأمكنة  تبعًا  اآخر،  اإىل  مكان 
املناطق  يف  �سواء  املتنقل،  املطعم  �سيارة  حت�رش 

الرتفيهية، اأم يف االأماكن التجارية«.
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�شباب تخرجوا يف 
اجلامعات العراقية 

وعجزوا عن احل�شول على 
وظيفة تنا�شب موؤهالتهم، 
لكنهم مل ي�شت�شلموا لفكرة 
انتظار الوظيفة احلكومية 

يف بلد يعاين من تق�شف 
اقت�شادي وتف�شي الف�شاد، 

فتوجهوا اىل م�شاريع 
�شغرية اثبتت جناحها 

وحققت لهم ارباحا، 
جعلتهم يفكرون مب�شاريع 

جتارية اأو�شع، البدايات 
دائما �شعبة لن�شتمع اىل 

ق�شة كفاحهم. 
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