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بع��د اأن اأعل��ن الع��راق ع��ن حظ��ر زراع��ة الأرز وبع�ض 
املحا�سي��ل الأخ��رى الت��ي ت�ستهلك املزيد م��ن املياه، 
ب�سب��ب اجلف��اف وتقل�ض تدفق��ات املي��اه العذبة، قرر 
الإعتم��اد عل��ى الإ�ست��راد م��ن منا�س��ئ عاملي��ة ل�س��د 
احلاج��ة، خا�سة واإن ال�سع��ب العراق��ي ي�ستهلك املزيد 
م��ن الأرز. واأظه��ر خط��اب م��ن وزي��ر امل��وارد املائية 
ح�س��ن اجلنابي اإىل مكتب رئي�ض الوزراء حيدر العبادي 
اأك��د فيه، اأن "ال��وزارة قررت اإ�ستثن��اء الأرز والذرة من 
خطة الزراعة ال�سيفية للحكومة لإعطاء الأولوية ملياه 

ال�رضب وال�سناعة واخل�رضاوات".
وق��ال املتح��دث با�س��م وزارة الزراع��ة حمي��د النايف، 
اأن "ال��وزارة لي�س��ت �سعي��دة بالق��رار لك��ن ل ميكنه��ا 
وقف��ه، فقد مت اإخ��راج الأرز وال��ذرة ال�سفراء من اخلطة 
الزراعي��ة ال�سيفية، لع��دم توفر املي��اه، ونحن كوزارة 
زراعة يف اإحراج من الأمر، ل �سيما اأن املح�سولني من 
املحا�سيل ال�سرتاتيجية، والفالح��ني هياأوا اأرا�سيهم 
لزراع��ة املح�سول��ني". واأ�س��اف، اأن "وزارة الزراع��ة 
ل ت�ستطي��ع اعط��اء موافق��ة لزراعة املحا�سي��ل بدون 
موافق��ة وزارة املوارد املائية"، م�س��را اإىل اأن "العراق 

زرع 100 األ��ف دومن م��ن الأرز املو�سم املا�سي، حيث 
يعادل الدومن الواحد 2500 مرت مربع".

املزارع علي �سلم��ان )46( عاما، من ق�ساء امل�سخاب 
يف حمافظ��ة النجف، وامل�سهورة بزراع��ة الأرز، اأكد اأن 
"الدول��ة لتدعم زراعة )ال�سلب( وخا�سة )العنرب( منه 
وه��و اأج��ود اأن��واع الأرز، وبالت��ايل ف��اإن الأرز ي��وزع 
اأحيان��ا �سمن مف��ردات البطاقة التمويني��ة التي توزع 
عل��ى املواطننني منذ ت�سعينيات الق��رن املا�سي، وهو 
نوع ردي��ئ رغم انه م�ست��ورد". واأ�س��اف ل�»اجلورنال 
ني��وز«، اإن "الدولة تعتمد على الأرز امل�ستورد بالدرجة 
الأ�سا���ض، مثله مث��ل الفواكه واخل�رض، عل��ى الرغم من 
اأن اأر���ض الع��راق جميعه��ا زراعية، ولكن �س��ح املياه، 
وهج��رة الفالحني اإىل املدن، وغي��اب دعم الدولة حال 
دون تط��ور الزراع��ة والإكتفاء الذات��ي". واأرز العنرب اأو 
متن العنرب اأو ال�سل��ب، مثلما يطلق عليه يف العراق، هو 
اأح��د انواع الرز، ُيعد الأف�سل والأكرث اإنتاجًا يف العراق 
ب�سب��ب �سدة بيا�سه ورائحته املمي��زة ون�سبة الربوتني 
العالية و كرب حجم البذرة، يزرع يف النجف والديوانية 

وبابل والنا�رضية وامل�سخاب.

ويزرع رز العنرب )ال�سلب( يف جنوب وو�سط العراق فقط، 
يف ترب��ة طينية، ويب��دء مو�سم زراعت��ه يف �سهر اآيار/ 
مايو من كل عام وي�ستمر بالنمو ملدة �ستة اأ�سهر، حيث 
يك��ون مو�سم احل�ساد يف منت�سف �سهر ت�رضين الأول/ 
اأكتوب��ر. ومن جانبه اأكد �س��الح حوا�ض مزارع اآخر من 
ق�س��اء امل�رضح يف حمافظة مي�س��ان جنوب العراق، اأن 
"زراعة الأرز اإنخف�ست يف املحافظة، قبل احلديث عن 
�س��د الي�سو الرتكي، وال�سبب الأ�سا���ض هو اإعتماد الدولة 
عل��ى امل�ستورد، وقل��ة املياه والتج��اوز على احل�س�ض 
املائية املخ�س�س��ة للزراعة، وقلة الأمطار املو�سمية". 
حوا�ض اإ�سار يف حديثه ل�»اجلورنال نيوز«، اإن "غالبية 
الفالح��ني واملزارع��ني خا�س��ة، زارع��و الأرز، لخيار 
اأمامهم �سوى الهجرة اإىل املدن بحثا عن عمل". وزادت 
م�سكالت اجلفاف وتقل�ض م�ستويات املياه تعقيدا جراء 
خطة تركيا مللء �سد الي�سو ال�سخم على نهر دجلة، وهو 
ما بداأ بالفعل لكنه توقف بعد �سكاوى من العراق، علما 
اأن نح��و 70 باملئة من املوارد املائي��ة العراقية ياأتي 
م��ن جرانه��ا. وكان رئي���ض ال��وزراء العب��ادي قال اإن 
احلكوم��ة تخطط مل��د املزارع��ني باملي��اه، خ�سو�سها 
ملح�سول القمح ال�سرتاتيجي، لكنها �ستقل�ض الأرا�سي 
املخ�س�س��ة لزراعة حما�سيل اأخرى ت�ستهلك الكثر من 

املياه.
املحا�سيل املحظورة

وكي��ل وزارة الزراع��ة مه��دي �سم��د القي�س��ي اأك��د، اأن 
"الزراع��ة قدمت اخلطة الزراعي��ة للمو�سم ال�سيفي اإىل 
وزارة امل��وارد املائية لالعتماده��ا، فاإعتذرت الأخرة 
ع��ن ع��دم اإعتماده��ا ب�سب��ب قل��ة الإي��رادات املائي��ة.  
وق��ال القي�س��ي "مت اإلغاء زراعة حما�سي��ل الأرز، الذرة 
ال�سف��راء، ال��ذرة البي�س��اء، ال�سم�س��م، القط��ن، الدخ��ن 
وزهرة ال�سم�ض واملا�ض، من اخلطة ال�سيفية".  واأ�ساف 
القي�سي، اأن "حم�سولني هما الأرز، الذي تت�سلمه وزارة 
التج��ارة، والذرة ال�سفراء، الذي تت�سلمه وزارة الزراعة، 
هم��ا الأ�سا�سي��ان وي�س��كالن م�سكلة رئي�سي��ة يف اإلغاء 
املحا�سي��ل الزراعي��ة، بينم��ا باق��ي املحا�سيل تدخل 
يف ال�سناع��ة ب�س��كل مبا���رض".  ومن��ذ �سن��وات يع��اين 
الع��راق انخفا�س��ًا متوا�ساًل يف الإي��رادات املائية عرب 
نه��ري دجل��ة والف��رات، وفاق��م م��ن اأزم��ة �س��ح املياه 
ت��دين كميات الأمطار ال�ساقط��ة يف البلد العربي، خالل 
ال�سن��وات املا�سي��ة. ويعتم��د العراق يف تاأم��ني املياه 
ب�س��كل اأ�سا�س��ي على نهري دجلة والف��رات وروافدهما، 
وتنب��ع جميعه��ا من تركيا واإي��ران وتلتقي قرب مدينة 
الب�رضة جنوب الع��راق، لت�سكل �سط العرب، الذي ي�سب 

يف اخلليج العربي. 
وقالت ال��وزارة اإنها "ت�سعر بالإح��راج"، لأن الفالحني 
هّي��اأوا اأرا�سيه��م لزارعة املح�سول��ني ال�سرتاتيجيني، 

لكنها "ل ت�ستطيع وقف القرار". 
خماوف من هجرة الفالحني 

رئي�ض الحت��اد الع��ام للجمعيات الفالحي��ة التعاونية 
يف الع��راق حيدر عب��د الواحد الع�ساد ح��ذر من هجرة 

ون��زوح الفالح��ني ب�سبب �سح��ة املياه. وق��ال الع�ساد 
ل�»اجلورن��ال ني��وز«، اإن "�س��ح املي��اه �س��وف تت�سب��ب 
ال��رثوة  يف  وخ�سائ��ر  الزراعي��ة  الرا�س��ي  جف��اف 
احليوانية، ناهيك عن الأمرا�ض والأوبئة التي �ستنت�رض 
يف املناط��ق املت���رضرة نتيج��ة اجلف��اف، الأم��ر الذي 
�سي��وؤدي اإىل هج��رة الفالحني واملزارع��ني اإىل املدن". 
وطالب الع�ساد اجلهات املعني��ة ب�"الوقوف اأمام هذه 
الأزم��ة بجدية، وح��زم وو�سع خطط  لت��اليف امل�ساكل 
القت�سادي��ة الت��ي �ستوؤث��ر عل��ى امل�ست��وى املعي�س��ي 
للف��الح بعد حظ��ر زراعة ال��ذرة والأرز حي��ث اأن هذين 
املح�سولني من املحا�سيل ال�سرتاتيجية والتي يعتمد 
عليها مايقارب 60 %  من الفالحني واأي�سا لها تاأثر 
مهم على حتقي��ق الأمن الغذائي العراق��ي". وبعيداً عن 
قل��ة الأمط��ار، ف��اإن هناك من ُيرج��ع ال�سب��ب الرئي�سي 
للجفاف اإىل حتويل وقطع الأنهار التي ت�سب يف دجلة 

والفرات من ِقبل تركيا واإيران.
خ��رباء  كب��ر  وعل��ق  بحكم��ة  املت��اح  اإ�ستخ��دام 
الإ�سرتتيجي��ات وال�سيا�سات املائية يف العراق الدكتور 
رم�س��ان حممد حم��زة بالق��ول، "بدل من من��ع زراعة 

املحا�سي��ل الزراعية مبا فيه��ا "ال�سلب" ملعاجلة �سحة 
املي��اه علين��ا اإ�ستخدام املت��اح بحكم��ة وتر�سيد وعدم 
التبذي��ر والهدر". وق��ال حمزة ل�»اجلورن��ال نيوز«، اإن 
"التعام��ل مع مياه الأمط��ار وال�سيول بعملية احل�ساد 
املائ��ي، يكف��ي ل�ستخدامات ال���رضب والزراعة و باقي 

ال�ستخدامات الأخرى لعام كامل".
الأهمية القت�سادية

 يع��ّد حم�س��ول الأرز غ��ذاًء اأ�سا�سي��ًا لأك��رث م��ن ن�سف 
�سكان العامل، وم�س��دراً اأ�سا�سيًا للطاقة يف دول �رضقي 
اآ�سي��ا، وت�سغل زراعة الأرز يف الهند اأكرث من %90 من 
امل�ساح��ة الزراعي��ة، وُتنتج املنطقة املمت��دة من الهند 
اإىل الياب��ان الواقع��ة يف جن��وب �رضقي اآ�سي��ا اأكرث من 
%92 م��ن اإجم��ايل الإنت��اج العاملي. تبل��غ امل�ساحة 
املزروع��ة ب��الأرز يف العامل نح��و 140 مليون هكتار، 
موزع��ة يف اأك��رث م��ن مئ��ة دول��ة، وتق��ع غالبيتها يف 
املناطق ال�ستوائية و�سبه ال�ستوائية، كما ُتزرع ب�سعة 

ماليني من الهكتارات يف املناطق املعتدلة احلرارة.
وبلغت امل�ساحة املزروعة بالأرز يف العامل عام 2001 
نحو 151.6 مليون هكتار اأنتجت نحو 592.8 مليون 

ط��ن م��ن الأرز، بح�س��ب )الن���رضة الإح�سائي��ة ملنظمة 
ويع��زى    .)2002 ع��ام   FAO والزراع��ة  الأغذي��ة 
التو�س��ع الكب��ر يف زراع��ة حم�س��ول الأرز اإىل تط��ور 
التقني��ة امل�ستخدم��ة يف الزراعة والإنت��اج والت�سنيع، 
اإ�سافة اإىل دور الأ�سناف املح�سنة وراثيًا وامل�ستنبطة 
حديث��ًا. وتع��د الأرز غنية ج��داً بالكربوهي��درات لكنها 
فق��رة ن�سبي��ًا بالربوتينات، ويحت��وي الأرز على مواد 
اآزوتي��ة، مواد دهني��ة، األياف، اأحما���ض اأمينية وكثر 
من الن�سا، وفيه مواد معدني��ة )ال�سيلكون واملنغيزيوم 

خا�سة( وفيه فيتامينات ترتكز يف الق�رضة.
ويوجُد اأكرث م��ن اأربعنَي األَف نوٍع من الأرز، وغالبًا ما 
ُنق�ّسُمُه اإىل ثالث��ِة اأق�ساٍم رئي�سّية، وهي: الأرز ذو احلّبة 
الّطويل��ة، وذو احلّب��ة املتو�ّسطة، وذو احلّب��ة الق�سرة، 
ويف ال��دول العربّية توجد الكث��ر من الأنواع املعروفة 
واملتداولة، ولكّنها تختل��ف باختالف البلد، واختالف 

ل عّدة اأنواع على الأخرى. الّتقاليد العائلية التي تف�سّ
جدي��ر بالذك��ر اأن الأرز الأ�سم��ر هو الأغن��ى بالألياف 
والفيتامينات لأن الأرز الأبي�ض يخ�رض من موا�سفاته 

اأثناء الت�سنيع.

مخاوف من هجرة الفالحين بسبب شح المياه وحظر زراعة األرز 
بغداد - عادل فاخر  

حمالت شبابية في العراق للحفاظ على مياه نهر دجلة

بحيرة الرزازة في العراق تلفظ أنفاسها األخيرة

عمليات التجميل في العراق تستحوذ اهتمام النساء والرجال

على  اأثرت  مياه،  �سّح  باأزمة  اأ�سهر،  منذ  العراق  وميّر 
اإذ  اجلنوب،  يف  �سيما  ل  البالد،  من  متفرقة  مناطق 
التي  املائية"  "امل�سطحات  الأه���وار  بع�ض  �سهدت 
تعتمد على نهر دجلة جفافًا لفتًا، فيما جفت بع�ض 
العديد  نزوح  اإىل  اأدى  ما  نهائي،  ب�سكل  امل�سطحات 
ت�رضرهم  ب�سبب  املزارعني  من  العراقية،  الأ���رض  من 
يعي�ض  ال��ذي  اجلامو�ض  واأب��رزه��ا  موا�سيهم،  وم��وت 
على  الأه��وار  مناطق  واأدرج��ت  املائية.  املناطق  يف 
لت�سبح   ،2017 مت��وز  يف  العاملي  ال���رتاث  لئ��ح��ة 
اأن  اإل  اليون�سكو،  منظمة  حمميات  �سمن  من  واح��دة 
اأن  �سيما  الالئحة يالحقها حاليًا، ل  الإزالة من  خطر 
احلكومة العراقية مل تنفذ اأيا من تو�سيات اليوني�سكو 
من  جمموعة  ت�سمنت  التي  املا�سني،  العامني  خالل 
الكافية  املائية  الإط��الق��ات  تفعيل  اأبرزها  النقاط، 
ال�سياحي، ف�ساًل عن  لإرواء املناطق، وتفعيل اجلانب 
البيئية  املخلفات  من  الأماكن  بتنظيف  تتعلق  بنوٍد 
هذا  يف  ال�سارة.  املائية  النباتات  مثل  والطبيعية، 
"جمعية  ال�سياق، قال �سلمان خر اهلل، وهو ع�سو يف 
حماة نهر دجلة"، اإّن عملنا اليوم كنا�سطني عراقيني، 
دجلة  نهري  مياه  على  احلفاظ  مبلف  الهتمام  هو 

البلدان من املياه. نعمل منذ خم�ض  والفرات، وحقوق 
�سنوات، ونهتم هذه الفرتة مبياه الأهوار وكيفية تر�سيد 
ا�ستخدامها وحمايتها، كونها الداعم الأ�سا�سي لنهري 

دجلة والفرات".
  احلفاظ على مياه نهري دجلة والفرات 

للنهرين،  املثايل  اخل��زان  متثل  "الأهوار  اأن  واأو�سح 
والأزمة الاأيرة جعلتنا نعمل ب�سورة متوا�سلة لإبالغ 
اقت�سادهم  �ستوؤثر على  باأنها  �سخ�سي  ب�سكل  الأهايل 
وحياتهم، واجلهد املبذول من قبل منظمات املجتمع 
اأن  �سيما  ل  الكبرة،  امل�سكلة  لتعميم حجم  هو  املدين 
ان  لي�سوا على دراية كاملة"، مبينًا  النا�ض  الكثر من 
يف  املياه  عن  امل�سوؤولة  واجلهات  العراقية  "احلكومة 
البالد، مثل وزارة املوارد املائية، ل تعطي املعلومات 

احلقيقية عن منا�سيب املياه، ودرجات انخفا�سها".
مع  الج��ت��م��اع��ات  خ���الل  م��ن  "نحاول  واأ����س���اف   
املت�رضرين من اأزمة املياه يف العراق، احل�سول على 
الت�سامن الدويل، لأنه �سيجعلنا قادرين على احل�سول 
التي  والأه��وار  نهر دجلة  تنقذ  التي  املياه  على كمية 
ومناطق  اجلباي�ض  يف  وج��ودن��ا  النهر.  على  تعتمد 
الذي  اليون�سكو  اجتماع  خالله،  من  ن�ستبق  اجلنوب، 
البحرين، والذي �سيتم فيه  اأيام يف دولة  �سينعقد بعد 

قراءة ما ُنفذ من تو�سيات اليون�سكو".

على  العراق  اأنحاء  يطال  ال��ذي  اجلفاف،  يوؤّثر  مل 
ال�سخمة،  الطبيعّية  البحرات  بل على  فقط،  الزراعة 
الزمن،  م��رور  مع  مياهها  منا�سيب  تنخف�ض  التي 
امتداد  اإىل  امل�ستقبل  يف  بتحّولها  يهّدد  الذي  الأمر 
لل�سحراء.  ل يزور اأهايل مدينة كربالء )و�سط( بحرة 
الرزازة يف ال�سنوات الأخرة املا�سية، واأ�سقطوها من 
ح�ساباتهم يف برامج النزهة وال�سياحة، بعد اأن انح�رض 
املاء عنها، وحتّولت يف جزء كبر منها اإىل �سحراء 
واحليوانات  املحّطمة  ال�سيد  ق��وارب  فيها  تنت�رض 
النافقة. ويف هذا ال�سياق، قال �سعيد علي، وهو بائع 
�سمك، ي�سكن يف مركز حمافظة كربالء التي تبعد عن 
الرزازة نحو 15 كيلومرتاً، اإّن البحرة التي كانت يف 
ثمانينّيات القرن املا�سي وت�سعينّياته م�سدراً مهّمًا 
�سوف جتّف  بركة مياه  اإىل  الزمن  بها  اآل  لالأ�سماك، 
حديث  وبدا  املياه".  نق�ض  تدارك  يتم  مل  اإذا  نهائّيًا 
التجربة  من  م�سداقّيته  ي�ستمّد  ال��ذي  علي،  �سعيد 
مع  متوافقًا  البحرة،  من  قريبًا  ي�سكن  اإذ  امليدانّية، 
ما ك�سفه رئي�ض جلنة الزراعة واملياه النيابّية فرات 
التميمي عن اأّن "اللجنة ووزارة املوارد املائّية على 
اّطالع بتطّورات و�سع الرزازة، وتراقبان بقلق تراجع 

ن�سب املياه فيها، حالها حال الكثر من املنخف�سات 
املائّية والأنهر والبحرات".

من  "املخاطر  اأّن  التميمي  ف��رات  راأى  حني  ويف 
التي  اجلفاف  حالة  من  ج��زء  هي  البحرة  اندثار 
ت�رضب اأرجاء البالد"، واأّن "ل خّطة معّدة يف الوقت 
احلا�رض تنت�سل البحرة من و�سعها"، فاإّن نا�سطني 
من املجتمع املديّن ومهتّمني باملوارد الطبيعّية يف 
ما  احلكومّي على  "ال�سمت  انتقدوا  حمافظة كربالء 
ت�سهده بحرة الرزازة من اأزمة مائّية"، م�سرين اإىل 
اأنظار  لتوجيه  اإعالمّية  �سيقومون بحملة  "�سبابًا  اأّن 

العامل اإىل �رضورة اإنقاذ البحرة من املوت".

يف  ال�ست�سارّية  الهيئة  وع�سو  الأق��دم  اخلبر  اأّم��ا 
وزارة املوارد املائّية املهند�ض عون ذياب فال يرى 
الب�ساطة  بهذه  امل�سكلة  "معاجلة  �سحفي  حديث  يف 
املنّظمات  اإىل  ال��دع��وات  وتوجيه  الحتجاج  عرب 
املائّية  بال�سيا�سات  تتعّلق  امل�سكلة  لأّن  البيئّية 
الداخلّية والإقليمّية، وبكمّيات الأمطار وال�سيول التي 

تن�ساب من ال�سحراء".
ودّل عون ذياب على حجم امل�سكلة الكبر، بتاأكيده 
اأّن "وزارة املوارد املائّية اأ�سقطت بحرة الرزازة من 
املعّدة  ال�سرتاتيجّية  الدرا�سة  وفق  اخلزن،  منظومة 

يف  املياه  حالة  ر�سدت  والتي   ،2015 عام  خالل 
العراق لغاية عام 2035، لتخرج البحرة من نطاق 
اأم حّتى  اخلزن  اأم  للرّي  اأكان  �سواء  منها  ال�ستفادة 
البحرة مل  اإّن  القول  "ميكن  الأ�سماك"، وقال:  تربية 
على  يقام  �سياحّي  كم�رضوع  اإّل  للحياة،  ت�سلح  تعد 

هام�سها".
م   34 من  البحرة  مياه  م�ستوى  "انخفا�ض  واأّك��د 
20 م، وحتّولها  اإىل نحو  البحر،  فوق م�ستوى �سطح 
قاهرة، وهي  "اأ�سباب  اإىل  ذلك  عازيًا  اجلفاف"،  اإىل 
املّت�سل  الفرات  نهر  يف  املياه  منا�سيب  انخفا�ض 
احل�س�ض  قّللت  التي  الرتكّية  ال�سدود  ب�سبب  بها، 
اإىل العراق، وقّلة م�ستويات الأمطار  املائّية املطلقة 
يف ال�سنوات الأخرة، ف�ساًل عن انح�سار مياه ال�سيول 
وقال:  للبحرة"،  املجاورة  ال�سحراء  من  املتدّفقة 
مياه  من  العالية  التبّخر  ن�سب  ذلك  اإىل  "ت�ساف 
امللوحة  ارتفاع  اإىل  اأّدى  الذي  الأمر  وهو  البحرة، 
وا�ستحالة قدرة احليوانات املائّية مثل الأ�سماك على 

العي�ض فيها".
يف  جّربت  ال��زراع��ة  "وزارة  اأّن  كيف  ع��ون  وك�سف 
الأ�سماك  تربية  م�رضوع  املا�سي  القرن  ت�سعينّيات 
املياه  يف  العي�ض  ميكنها  التي  )ال�سالك(  البحرّية 

املاحلة، اإّل اأّن امل�رضوع مل يلق النجاح".

لعمليات  ملحوظ  ات�ساع  الخرة  ال�سنوات  �سهدت 
تكنيك  والتك�سا�ض  وبوتك�ض  فلر  من  التجميل 
وعمليات  هوليود   ب�سحكة  مات�سمى  اىل  ا�سافة 
العمار  خمتلف  بني  ترتدد  ا�سماءها  بدت  اخرى 
واخفاق  جن��اح  بني  وم��ا  والن�ساء   ال��رج��ال  بني 
انها  ال  التجميل  ومراكز  الطباء  بع�ض  قبل  من 
بع�ض  اجرينا  فقد  الت�سور  يفوق  حيزا  اخ��دت 
على  لنتعرف  املواطنني  قبل  من  ال�ستطالعات 
كثب عن هده العمليات وتكلفتها وامور اخرى قد 

تكون غائبة عن البع�ض منا .
بانهاأ  عاما   35 ج(  )ق  املواطنة  او�سحت  فقد 
ففي  مرة  من  لكرث  الن��ف  لتعديل  عملية  اج��رت 
ومببلغ  ح(  )ر  الطبيب  لها  اجرها  الوىل  امل��رة 
)لال�سف  احلديث  وتتابع  دولر  ال�1500  جتاوز  
اعدل  ما  وبدل  املطلوب  بال�سكل  النتيحة  تكن  مل 
مما  انحرافا  اك��رث  ا�سبح  جميال  لي�سبح  انفي 
ا�سطرين اىل البحث عن طبيب جديد لتعديل ما مل 
ي�ستطيع الول عمله وبالفعل وجدت الطبيب )ا خ( 
العمليات  من  العديد  يف  له  وم�سهود  �ساطر  وهو  
الناجحة لكن  العملية  مل تخلو من ال�رضار كون 
جوانب النف قد فتحت بالعمليتان مما ت�سبب يل 
العملية والتي دوما ما اخفيها  وبو�سوح  خيوط 
بالفلر  �سفتي  بحقن  "قمت  وا�سافت   ، باملكياج 
حتى تكتمل معامل وجهي والن ا�سعى لن اخ�سع 

اىل عملية �سفط ال�سحوم املرتكمة يف اجلزء ال�سفلي 
من ج�سمي واتنمى جناح العملية من اول مرة وان 
مع  ج��رى  مثلما  مرتني  تكرارها  اىل  احتاج  ل 

عملية انفي".
انها  28عاما   ) البياتي  )زينب  املواطنة  وقالت 
لتبدواكرث  للوجهه  لعملية جتميل  اخل�سوع  قررت 
وبالفعل  بتقاطيعه  مقتنعه  تكن  مل  كونها  جمال 
وي�ستهر  جيدة  �سمعه  دو  طبيب  اىل  اللجوء  قررت 
بنجاح عملياته ، وتتابع احلديث بانها اجرت اول 
الوجنتني  حقن  بعدها  ومن  الجفان  رفع  �سيء 
بالفلر لتبدو اكرث جمال وكذلك حقن النف لرتفع 
عن ال�سفه لالعلى ليتنا�سب مع �سفتها وتقول كل 
مرة  اول  من  جنحت  اجرتها  التي  العمليات  تلك 
�رضاء  قولها  يعادل وعلى حد  مبلغ  ولكن �رضفت 
ذلك"،  على  وجهها  تعديل  ف�سلت  ولكنها  �سيارة 
وتنهي كالمها بابت�سامة ب�سيطه فتقول "من حق 
ظل  يف  خ�سو�سا  جميال  ي�سبح  ان  �سخ�ض  كل 
امل�سمار  ه��دا  يف  واجل��راح��ة  الطب  وتطور  تقدم 
التجميل البتعاد عن  وامتنى من الطباء ومراكز 
تلك  لميلك  البع�ض  كون  الم��ور  بهذه  املتاجرة 
اللف  تتجاوز  كلفها  ا�سبحت  التي  المكانيات 
من اجلولرات مما ي�سطر البع�ض اىل ال�سفر لبع�ض 
وبا�سعار  العمليات  هده  لجراء  املجاورة  الدول 

جدا منا�سبة".
من جهته يقول املواطن )نهاد حمد( 45 عاما بان 
"عمليات التجميل باتت متاحة للجميع ويجريها 

عملية  اجراء  باأنه  حديثه  ويكمل  والرجال  الن�ساء 
حقن  بالعملية  نق�سد  ويو�سح  جلبينه،  بوتك�ض 
اجلبني بالبر البوتك�ض ولي�ض عملية جراحية من 
اجل التخل�ض من اخلطوط الرفيعة والتجاعيد التي 
ا�سبح  اليوم  ويتابع  بالعمر،  التقدم  نتيجه  تظهر 
اىل  عاد  بانه  املرء  يح�ض  مطلوبًا  �سيئًا  التجميل 
كل  اذه��ب  كنت  ،فيقول  ب�سيط  ب�سيء  ولو  �سبابه 
فرتة اىل بروت لجل عمل ليزر ل�سعري والبوتك�ض  
قي  التجميل  اطباء  من  البع�ض  وبعد جناح  ولكن 
ال�سفر  وعناء  املهمة  علينا  �سهل  العمليات  هذه 
جداً  �سعيد  وان  بلدنا  يف  اليوم  جنريها  ةا�سبحنا 
ب�سبب  متاأخر  ب�سكل  و�سلتنا  ولو  النتائج  بهذه 
وهجرت  مرتدية  اأو�ساع  من  اللد  يعانيه  كان  ما 
ح�ساب  الف  لهم  يح�سب  الذين  الطباء  من  العديد 
تقريرنا عن  . وكان لالطباء ن�سيبًا من  باخلارج 
التجميل فقد حتدثنا مع الطبيب )ادم موؤيد داود( 
جامعة  من  جتميلي  دبلوم  ال�سنان  جراحة  طب 
"عمليات  ان  لنا  فذكر  بايطاليا  راف��ي��ل  �سان 
التجميل زادت خالل الربع �سنوات املا�سية ومن 
وا�سبح  الطب  والتو�سع يف  ميديا  ال�سو�سيل  خالل 
فقد  التجميل  عمليات  اجراء  يف  الغلبية  للن�ساء 
كانت معدل كل خم�سة من الن�ساء مقابل واحد من 
اعلى  الن�ساء  مازالت  ف�سحيح  اليوم  اما  الرجال  
امر  ن�سبتهم وهذا  ازدادت  اي�سًا  ن�سبة منهم ولكن 
لبد من ذكره لالمانة حتى ل تو�سف املراة بانها 

هي فقط من جتري التجميل".
او  ال�سنان  جتميل  عمليات  اىل  بالن�سبة  وتابع   
ما ت�سمى ابت�سامة هوليود )�سحكت هوليود ( فقد 
الف   10 ي��رتاوح  مببلغ  بروت  يف  جتري  كانت 
الطباء  نقابة  اجرتها  التي  الدورات  وبعد  دولر  
وكانت اولها يف عام 2013 دورة الدبلوم املهني 
الكادميية  مع  بال�سرتاك  ال�سنان  جتميل  يف 
العراق  يف  العمل  بدء  ال�سنان  لزراعة  الربيطانية 
مع  متنا�سبة  بي�ساء  جميلة  ال�سنان  لتكون  بها 
ابت�سامة  ادم مراحل عملية  فيقول   ، الوجهه  �سكل 
�سورة  اخ��ذ  اول��ه��ا  م��راح��ل  بعدة  تبدء  هوليود 
تخطيطًا  جنري  ثم  الوجهه  تقاطيع  مع  لال�سنان 
لذالك بعدها جنري تغليف او ق�سور لال�سنان ورمبا 
حتتاج اىل تبي�ض بعد اجراء التغليف فهناك انواع 
الزاركون  منها  املراجع  ليعرف  قد  التغليف  من 
ثمنًا  واغلى  الن��واع  اف�سل  من  وهو  والمياك�ض 
كونه يتميز بقوة اللت�ساق و�سفافيته اعلى وبذلك 
يعطي جمالية اكرث  اما الزاركون فهو حجر �سفاف 
بال�سنان يكون بلون ال�سن ترتاوح ا�سعار العملية 
للفك الواحد 5 الف دولر ( وهناك بع�ض املراكز 
من  اغلى  او  اقل  ا�سعارها  تكون  رما  التخ�س�سية 
نهتم  واخ��راً  اوًل  فنحن  عمله  ح�سب  وكال  ذال��ك 
بنجاح العملية والنتائج التي �سنخرج بها لر�ساء 
لتاحة  املوؤقرة  �سحيفتكم  ا�سكر  واخراً  املراجع 
الفر�سة للتحدث بهذه املوا�سيع التي باتت م�سب 

اهتمام العديد من النا�ض .
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