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من��ذ الع��ام 2003 وما زالت احلرب م�س��تمرة واالهايل 
النقي��ة زال��كل  ثائ��رون واالرا�س��ي ملطخ��ًة بالدم��اء 
يت�س��ائل اال توج��د نهاي��ة لهذا احل��ال ام نتتظر ت�س��فك 
دماءنا بالدور؟ اال يتغري هذا احلال لالف�سل امل ت�ستمع 
احلكومة ملطالب �س��عبها اال�سا�س��ية والتي هي حق لهم 
)كهرباء،ماء بيئة �س��حية، وت�سغيل العاطلني...الخ( كل 
ه��ذِه املطالب تعترب ا�سا�س��يات واجبة يف كل بلد وعلى 
احلكوم��ة توفريها البناء �س��عبها مالذي ينق�ص العراق 
ليكون بلداً فقري م��ا هي االمتيازات التي يفتقر لها كي 

يكون بلداً ناميًا! 
يف هتاف��ات املتظاهرين يرددون قائلني #نريد_وطن  
فع��اًل نحن نعي�ص يف وطن ال ن�س��عر بِه وطن كاالوطان 

نفتق��د االمن واالطمئن��ان الكهرباء وامل��اء متوفرة يف 
مناط��ق االغنياء فقط واحل�س��ول على العم��ل لالغنياء 

فقط اي�سا.
منذ متى ونحن نعمل بالطبقية! اي الطبقات العليا احق 
باالمتي��ازات املادية والنف�س��ية واالجتماعية وغريها! 
اما الطبقات الفقرية والو�سطى فتهمل ال يوجد لالن�سان 

الكفوء مكافاأة ! ال توجد اعانات واي�سًا تاأمينات!
ويرى ال�س��حفي والكاتب عبدالزهرة زكي ان "الكثريين 
مّروا بكرا�سي احلكومة ومبقاعد الربملان مل يرتددوا يف 
)تغي��ري( العراقيني مبا مّروا به وعا�س��وا حت��ت وطاأته، 
نا�سني اأو متجاهلني اأن �سرب العراقيون على حرمانهم 
مل مين��ع �س��وادهم االأعظم من التم�س��ك ب���رف الرف�ص 

واالحتج��اج حتى واإن كان رف�س��ًا �س��امتًا.، والرف�ص 
ال�س��امت باإكراه خ��رٌي واأجدى من رف���صٍ معلن بحرية 

اإمنا غري منتج وال فاعل".
 وا�س��اف "لع��ّل م�س��وؤولية ال�س��لطة اأن تع��رف ه��ي ما 
يحتاج اإليه النا���ص والبلد حتى قبل اأن يعرّب النا�ص عن 
حاجاته��م، واإال م��ا هي م�س��وؤولية التخطي��ط احلكومي 
وال حتت��اج احلكوم��ة اأن يتظاهر ال�س��عب وتاأتي هي له 
لتظاهراته وت�س��األ عن احلاجات.. احلاجات باتت اأكرب 
م��ن جمرد خدمات مع اأهمي��ة اخلدمات للحياة اليومية 

للنا�ص.
لقد اأُ�س��غلنا بغياب اخلدمات واالأمن عن توا�سل حتطيم 
�س��ورة العراق. و�س��يكون من نكد الدنيا وال�سيا�سة اأننا 
ال نطالب ب�سورة عظيمة ي�ستحقها العراق و�سعبه، بناًء 
وتقدم��ًا ورفاهًا ورفعًة، فيما نن�س��غل بنداءات ال جواب 

لها لوقف الف�ساد.
ويق��ول اال�س��تاذ علي الكات��ب ان "التظاه��رات احلالية 
وان كان متوق��ع لها ان تك��ون بعمر اأطول وبتاأثري اكرب 
ورمب��ا يعقد البع�ص االمال عل��ى اندالعها يف االإطاحة 
بالعملي��ة ال�سيا�س��ية برمتها، غ��ري اين اعتقد ان م�س��ار 
تل��ك التظاهرات لن يختل��ف كثريا عن اخواتها يف ربيع 
٢٠١١ واب ٢٠١٥ �س��وى ان تاأثريه��ا من نوع خمتلف 
ب�سبب الوقت والظرف ال�سيا�سي) انتهاء معارك التحرير 

مع داع�ص وانتهاء املدة القانونية للحكومة احلالية(".
وا�س��اف "التظاه��رات االخ��رية رمب��ا قد تك��ون بريئة 
يف والدته��ا ولكنه��ا. لن تبقى كذل��ك، املنعطف اجلديد 
يف ذل��ك الف��وران ال�س��عبي ه��ي التلوي��ح باملتظاهرين 
لقل��ب املعادل��ة ال�سيا�س��ية بالعراق من قب��ل املرجعية 
الديني��ة، رغ��م ان تره��ات وا�س��غاث اح��الم ك��ّون ان 
م�س��احات التغي��ري يف الع��راق حم��دودة و�س��من اأف��ق 
معني الي�س��مح بتجاوز خطوط مر�س��ومة �س��لفا من قبل 
ق��وى اإقليمي��ة وعاملي��ة لتبق��ى ت��دور يف نط��اق وفلك 
حم�س��ور اليتنا�سب مع االخفاق ال�سيا�سي مابعد ٢٠٠٣ 
وال يحق��ق املعاجل��ات املطلوب��ة للع��ودة بالب��الد اىل 
نا�س��ية التعايف،  ا�س��افة اىل ان املدخالت التي اعتقد 
بوجوده��ا كمقدم��ة لالنط��الق بحكوم��ة غري م�س��ابة 
بداء املحا�س�س��ة وال�سري نحو تاأ�س��ي�ص وتاأ�سيل عملي 

ملفهوم الدولة".
وبين��ت االعالمي��ة مي���ص عن��رب اندفاعه��ا يف مواق��ع 
التوا�س��ل االجتماع��ي قائل��ة "اعت�س��امات، خروقات، 
تطورات، ت�س��عيدات، تظاهرات، ح�س��ود، حروب وقتلى 
اىل متى؟ قيادات ال تعلم ماتريد اهو الكر�سي ام العملية 
ال�سيا�س��ية ام م�ساحلهم املالية النفوذية؟ لكن هل يعلم 
ذلك ال�سيا�سي ان القوة احلقيقة يف القوة ال�سيا�سية التي 
ميكلها، هي �سيا�س��ية و�سعها هو لكي يجعل من ال�سعب 

قوة مك�سورة تدعم من�سبه ال�سيا�سي ال�سيادي! من جهة 
اخرى مادور االعالم املوجه الدميوقراطي".

وا�س��افت "انا اع��رتف بعد درا�س��تي له انه هو ال�س��بب 
الرئي�س��ي يف ت�س��خيم امل�س��خم وجع��ل م��ن التفاه��ة 
مايدمر ال�س��عوب، كما بيده جعل من املجازر االن�سانية 
واحلق��وق امل�س��لوبة نقط��ة ل�س��الح �سيا�س��ة ال�س��يطرة 
عل��ى العامل..، فعلى �س��بيل التبهري اعظم �س��عوب العامل 
الي�س��تطيع دفع �رائب قنوات التلفاز!! ففي امريكا هم 
يعرفون كيف ي�س��تخدم ال��� iPad لكن ال يعلم ماديانة 
ا�رائي��ل وماذا يح��دث يف حم�ص ومل��اذا تعاين اليمن 
م��ن النق���ص الغذائ��ي لذل��ك هم �س��عب متخل��ف ثقافيا 
جاه��ل فكري��ا هذه هي �سيا�س��ية �س��يدة الع��امل امريكا 

اجع��ل ال�س��عب التتج��اوز معرفة ح��دود دولته ت�س��بح 
ل��ك الكلم��ة االوىل واالخرية اي�س��ا �سيا�س��ية الت�س��ليل 
واال�سطراب مازالت متار�ص من قبل ال�سيا�سيني... قطع 
التوا�س��ل معهم ال يعني اننا ال نعلم مايحدث ... فاانتم 

غيمة �سوداء منذ �سنني الميكن اإخفائها".
ام��ا الفنانة االء ح�س��ني فقد نا�س��دت االمم املتحدة يف 
ر�س��الة له��ا باللغة االنكليزي��ة بالتدخ��ل ولفت نظرهم 
ال�ست�راء الف�ساد و�سوء اخلدمات يف العراق وما يجري 
من فو�س��ى"، م�سيفة باأنه ال يوجد �سعب بالعامل اجمع 

يطلب املاء والكهرباء واخلدمات من حكومته".
الطال��ب زيد عبد يق��ول ان "املظاهرات ق��ادرة على ان 
تغري تغيرياً وا�س��عًا ولكن يجب ان يكون هناك �س��مولية 

اي تخ��رج جمي��ع الطوائ��ف وال�س��عب عموم��ًا للتظاهر 
ب�س��كل �س��لمي من اجل املطالبة باأحتياجاتهم ومعي�سة 
تلي��ق بيهم كمواطنني مثلم��ا يف بقية الدول فال يعدون 
اف�س��ل من��ا ب�س��يء ب��ل حالهم م�س��ابه حلالن��ا ولكنهم 
�س��اهموا يف تغي��ري واقعه��م وجنح��وا بذل��ك فال �س��يء 

يتحقق من دون ان نبذل جهد يف حتقيقه".
وقالت غفران املي��ايل )طالبة حتليالت( بعد ان "فتكت 
احل��روب االهلية اوربا مل يقل احد منهم انها موؤامرة بل 
قالوا ان جل م�س��اكلنا ب�س��بب الرتاث الدين��ي وبالتايل 
ه��و بحاج��ة للنظر فيه من جديد ولو ف�س��لنا ال�سيا�س��ة 
ع��ن الدين وتركنا التبعية العمي��اء لرمبا يلطف اهلل بنا 

وينظر اىل احوالنا".

العراق ينتفض والشعب يثور ضد الظلم والفساد
بغداد - ريام محمد

السيارات االولى في بغداد .. من هما اصحاب 
الرقمان )1( و)100(

في العراق جراحات تجميلية فاشلة وتشوهات خلقية بمواد مغشوشة

احتجاجات العراق تفتح أبواب الرزق للباعة المتجولين

حمل  و�رف  ال�سبق  بق�سب  حظيت  التي  ال�سيارة 
الرقم )1 بغداد( كانت عائدة للحاج  �سليم خور�سيد 
مدير ال�رطة العام يف بدايات العهد امللكي ، وبعد 
عبد  عبيد  )العميد(  اإىل  الزعيم  الرقم  انتقل  وفاته 
اهلل امل�سايفي )احلجازي االأ�سل( واملرافق االأقدم 

لالأمري  عبد االإله الو�سي على عر�ص العراق. 
للتاجر  بغداد( فكانت عائدة   2( رقم  ال�سيارة  اما 
لل�سيارات  جورج  ف��ورد  �ركة  وكيل  اللبناين 

عابديني �ريك ر�سيد عايل الكيالين. 
االأ�سبق  ال��وزراء  رئي�ص  ل  كان  بغداد(   3( والرقم 
اأن  بعد  االأيوبي  ،  ج��ودت  علي  امللكي  العهد  يف 
العام  ال�رطة  مدير  ماهر  مزاحم  من  اإليه  انتقل 
ومت�رف لواء بغداد فيما بعد  يف العهد امللكي ، 
ثم انتقل الآل خربيط التجار وال�سناعيني من اأهل 
ال�سنوي  لن�ساأت  كان  بغداد(   4( الرقم  الرمادي.  
للوزير  بغداد(   5( والرقم   ، العا�سمة حينها  اأمني 
ال�سيارة  اما   ، الطبقجلي  فخري  امللكي  العهد   يف 
لرئي�ص  الوزراء  عائدة  فكانت  بغداد(   6( بالرقم 
الدين  ل�سهاب  بغداد(   7( والرقم  املدفعي  جميل 
جالل  للوزير  بغداد(  يعود   8( والرقم   ، الكيالين 
الدين بابان والرقم )9 بغداد( لر�سيد عايل الكيالين 
والرقم )10  بغداد( يعود اىل )ح�سام الدين جمعة( 
قي�ص  الدكتور  اىل  وانتقل  املو�سل  لواء  مت�رف 
جامعة  يف  والغابات  الزراعة  كلية  يف   اال�ستاذ 
بغداد والذي ا�ست�سهد عام 2003 على  ايدي قوات 
االحتالل .  اما الرقم )12 بغداد( فيعود اىل ناجي 
اال�سيل مدير االثار العام يف العهد امللكي  والذي 
�سار وزيرا ، ثم انتقل اىل عبد اجلبار الراوي مدير 
الراوي  ، وعندما  ا�سبح عبداجلبار  العام  ال�رطة 
مت�رفا للعمارة قام عبد القادر العاين باعطائه 
بعد   . بغداد   12 الرقم  منه  كوت  واخذ   4 الرقم 
قا�سم  الكرمي  عبد  عهد  يف  ال�سواف  حركة  اخفاق 
ا�رة  اىل  باعه  ثم  ومن  الرقم  اجلبار  عبد  ،  طلب 
ناجي اال�سيل ثم ا�ستعاد ابن اخ  عبدالقادر العاين 
ناجي  ابنة  من  ا���س��رتاه  حيث  اخ��رى  م��رة  الرقم 
عبد  ال��ه��ادي  عبد  اخ  العاين  اب��ن  وا�سم  اال�سيل 

اجلبار مهدي العزاوي وكان الرقم مو�سوعا على 
والرقم   ، اللون  �سفراء   16 رينو  من  طراز  �سيارة 
�سيارة  من  على  نينوى  حمافظة  يف  االن  موجود 

نوع بي ام دبليو. 
عن  امل�سيحي  للنائب  ك��ان  بغداد(   14( والرقم 
امللكي  والرقم  العهد  يف  �سما�ص  انطوان  املو�سل 
)15 بغداد( يعود اىل التاجر وال�سناعي عبد املنعم 
اخل�سريي ثم اخذه احمد  عبد اجلبار ك�سمولة ومن 
اهلل  م��ال  فالح  املو�سلي  املقاول  اىل  اه��داه  ثم 

ال�سفار ومايزال  عند ا�رته حلد هذا اليوم. 
�سيارة  خا�سية  من  فهو  بغداد(   16( الرقم  اما 
م�سدود  على  الرقم  ان  علما  جي  اجليبه  روؤوف 
 1999 موديل  اللون  �سوداء  روف��ر  راجن  �سيارة 
هو  بغداد(  والرقم   )17  دهوك.  يف  االن  موجودة 
 18( والرقم  التميمي  عبا�ص  �سعد  خا�سية  من 
بغداد( يعود اىل ناجي  �سوكت رئي�ص وزراء ا�سبق 
زمنا  بقي  بغداد(   20( والرقم  امللكي  العهد  يف 
طويال  خا�سا ب�سيارة نوري ال�سعيد .  و الرقم )22 
بغداد( يعود اىل روؤوف البحراين وزير مالية ا�سبق 
�سيارة  ل  بغداد(   23( امللكي  والرقم  العهد  يف 
الرثي عبد املح�سن �سال�ص ووزير  النجفي  التاجر 
بغداد(   30  ( الرقم  و  امللكي  العهد  يف   االقت�ساد 
يعود جلالل خالد والرقم )33 بغداد(  يعود للدكتور 
مظفر الزهاوي، والرقم )35 بغداد( يعود لتح�سني 
علي و الرقم )40  بغداد( يعود ال�سكندر اأ�سطيفان 
والرقم)44 بغداد( يعود لناجي اخل�سريي والرقم 

)47  بغداد( يعود لرئي�ص الوزراء �سالح جرب. 
فتاح  ال��رزاق  لعبد  فيعود  بغداد(   49( الرقم  اما 
ال�رطة  فرحان  لعميد  يعود  بغداد(   50( والرقم 
ملحمود  ي��ع��ود  ب��غ��داد(   58( وال��رق��م  البياتي 
توفيق  يعود  للوزير  بغداد(   59( والرقم  الدفرتي، 
لعلوان ح�سني  يعود  بغداد(   60( والرقم  ال�سويدي 
والرقم  ال�سدر  يعود  ملحمد  بغداد(   70( والرقم 
)79 بغداد( يعود جلميل عبد الوهاب والرقم )90 

بغداد( يعود  الأبراهيم كمال . 
اما الرقم )100 بغداد( فيعود لعبد احلليم ال�سنوي 
والرقم )120 بغداد( يعود لعارف  ال�سويدي،والرقم 

)300 بغداد( يعود لعبد الهادي اجللبي.

يف  ع��دة  م��دن  ت�سهدها  التي  االحتجاجات  توفر 
�سيما  ال  العاطلني،  من  لعدد  عمل  فر�ص  العراق 
ت�سهد  فيما  الواحد،  اليوم  يف  ل�ساعات  ت�ستمر  اأنها 
اأحيانًا  وتتجاوز  كبرياً،  ارتفاعًا  احل��رارة  درجات 
اخلم�سني مئوية. ومنذ 8 يوليو/متوز املا�سي، �سهد 
العراق احتجاجات انطلقت من الب�رة يف اجلنوب، 
اجلنوبية  امل��ن��اط��ق  جميع  اإىل  الح��ق��ًا  لتتو�سع 
طالب  ب��غ��داد،  العا�سمة  اإىل  و���س��واًل  والو�سطى 
االأ�سا�سية  اخلدمات  بتوفري  خاللها  من  املحتجون 
التي  امل�ساكل  من  وهي  للعاطلني،  العمل  وفر�ص 
 ،2003 يف  االأم��ريك��ي  الغزو  منذ  منها  يعانون 
التظاهرات  وتعد  ح�سني.   �سدام  نظام  واإط��اح��ة 
الرزق، يتحينها  لدى فئة من املواطنني موعداً مع 
اأكرب.  وربح  اأقل  بوقت  يومهم  قوت  لك�سب  كثريون 
يقول ناظم جواد الذي يبيع اأعالمًا باأحجام �سغرية 
ويتجول بني املتظاهرين اإنه يربح "خري من اهلل"، 
بيع  من  يجنيه  الذي  الوفري  الربح  على  تاأكيد  يف 
االأعالم. وي�سيف: "ربحي يف كل تظاهرة ي�سل اإىل 
مما  اأكرث  اأنه  مبينًا  دوالراً("،   17( دينار  األف   20
يك�سبه من عمله اليومي يف جمع املواد البال�ستيكية 
اأ�ستمتع  اأنا  بل  متعب،  "اإنه عمل غري  القمامة،  من 
حني اأجول بني املتظاهرين واأبيع االأعالم لهم، وهم 

باالأعالم  ويلوحون  بحما�سة  هتافاتهم  ي��رددون 
التي ي�سرتونها مني، لكن حني تلجاأ القوات االأمنية 
بالقوة  املتظاهرين  وتفريق  االعت�سام  ف�ص  اإىل 
للهرب حماواًل احلفاظ  اأ�سطر  فاأنا  اأ�سعر باخلوف، 
اإْن فقدتها  اأكيا�ص.  اأحملها يف  التي  على ب�ساعتي 
اأن  من  الرغم  وعلى  موؤملة".   خ�سارتي  ف�ستكون 
العا�سمة بغداد، حيث  التي تتو�سط  التحرير  �ساحة 
املطاعم  من  العديد  بها  حتيط  التظاهرات،  تقام 
فيها  االأطعمة، مبا  من  اأ�سنافًا خمتلفة  تقدم  التي 
ب�راء  متظاهرين  اإقناع  حيدر  ي�ستطيع  ال�ريعة، 
12 عامًا،  العمر  البالغ من  �سطائر الفالفل.  حيدر 
"متنحه براءته جواز مرور لقلوب االآخرين"، بح�سب 

الن�سطاء املواظبني  اأحد  ما يقول ح�سن واثق، وهو 
بتح�سني  املطالبة  التظاهرات  يف  اخل��روج  على 
"عرفت  ح�سن  يقول  �سنوات.   عدة  منذ  اخلدمات 
يح�ر  ك��ان  دائ��م��ًا  �سنتني.  من  اأك��رث  منذ  حيدر 
التظاهرات حاماًل ب�ساعة ما يبيعها للمتظاهرين. 
يف التظاهرات االأخرية كان يحمل �سندوقًا �سغرياً 
الفالفل. كان  الفلني فيه عدد من �سندويت�سات  من 
اأخرى  بكمية  عاد  يحملها  التي  الكمية  باع  كلما 
التي  احل��رارة  درج��ات  ارتفاع  ويجرب  �ساخنة".  
كميات  �رب  على  املتظاهرين  العراق،  ي�سهدها 
الباعة  جيداً  يدركه  ما  وهو  ال�سوائل،  من  كبرية 
املتجولون، الذين وجدوا يف هذه التجمعات و�سيلة 

بطريقته  كل  �سلعهم  الباعة  ويعر�ص  جيدة.   رزق 
"بيب�سي  )مرطبات("،  "موطا  بارد"،  )ماء(  "مي 
وجود  اإىل  ت�سري  التي  النداءات  من  وغريها  بارد"، 
ب�ساعة تروي عط�ص املتظاهرين وتزيل قلياًل من 
تاأثريات االأجواء احلارة عليهم.  يقول �سعد مهدي، 
وهو �ساب ثالثيني، اإن ما يربحه من بيع الع�سائر 
�ساعة  خالل  التظاهرات،  يف  الغازية  وامل�روبات 
اأربع  اإذا ما قورن مبا يجنيه خالل  واحدة حمرتم، 
ومهدي  املرورية.   التقاطعات  عند  عمل  �ساعات 
بح�سب ما ذكره يعمل يف بيع املرطبات يف ف�سل 
اأنه  مو�سحًا  امل��روري��ة،  التقاطعات  عند  ال�سيف 
�ساعة،   13 لنحو  ي�ستمر  طويل  لوقت  يوميًا  يعمل 
كرار جرب،  لتوفري متطلبات معي�سة عائلته.   �سعيًا 
انخرط  لكنه  م��راه��ق��ًا،  زال  م��ا  وه��و  منهم  واح��د 
التقاطعات  يف  للعمل  اآخرين  متجولني  باعة  مع 
املرورية بعد مقتل والده يف تفجري "اإرهابي" قبل 
نحو خم�ص �سنوات، وعدم مقدرة والدته على القيام 
هو  يتمناه  ما  اإن  كرار  يقول  االأ���رة.   مبتطلبات 
"ا�ستمرار التظاهرات يوميًا، فاأنا ال اأبذل فيها جهداً 
اأبذله يف التقاطعات  كبرياً ووقتًا طوياًل مثل الذي 
املرورية"، ويتابع "ف�ساًل عن ذلك فاإن الربح الذي 
اأكرث  التظاهرات  يف  البارد  امل��اء  بيع  من  اأجنيه 
التقاطعات  يف  اأجنيه  ال��ذي  الربح  من  ب�سعفني 

املرورية".

ويقدر عدد تلك املراكز يف بغداد وحدها باأكرث من 
تركية،  و10  لبنانيا  مركزا   29 بينها  من   ،130

واأخرى عراقية تعمل بكوادر حملية اأو اآ�سيوية.
العراقية،  ال�سحة  وزارة  يف  م�سادر  وك�سفت 
ت�سجيل اأكرث من 100 خطاأ طبي داخل تلك املراكز 
منذ مطلع هذا العام، غالبيتها ب�سبب عمليات حقن 
منتهية. �سالحية  ذات  اأو  مغ�سو�سة  مبواد  الوجه 

بح�سب العربي اجلديد.
ال�سكاوى  بع�ص  ف��اإّن  ذات��ه��ا،  للم�سادر  ووفقا 
و�سلت اإىل املحاكم واأخرى اتخذت الوزارة قرارات 
الفتة  نهائي"،  ب�سكل  املتورط  املركز  باإغالق 
للرتاخي�ص  �ساملة  مراجعة  اإج��راء  تقرر  اأن��ه  اإىل 
والتدليك  والر�ساقة  التجميل  ملراكز  منحت  التي 
اأغلبها مت  الطبيعي والطب ال�سيني وغريها، كون 
لوزيرة  اأقرباء  ت�سم  �سبكة  طريق  عن  ترخي�سه 
ال�سحة احلالية عديلة حمود ومقابل مبالغ مادية 
دون الرجوع اإىل املعايري املعتمدة يف هذا ال�ساأن.
حادة  خالفات  بعد  تاأكد  املو�سوع  اأن  وبينت 
خالل  والوزيرة  ال�سحة  وزارة  مفت�ص  مكتب  بني 
من  العديد  ك�سف  خالله  مت  املا�سيني،  ال�سهرين 

اخلروقات التي ت�ستدعي املراجعة ال�ساملة.
العا�سمة  يف  التجميل  م��راك��ز  بع�ص  وت�سببت 
ن�ساء  لدى  خلقية  ت�سوهات  حدوث  يف  العراقية، 
التي  املراكز  هذه  داخل  جتميل  عمليات  اأجرين 
يدار بع�سها من قبل اأطباء حا�سلني على �سهادات 

عليا يف اجلراحة التجميلية، ما ت�سبب يف حدوث 
خالفات و�سلت اإىل حد النزاعات الع�سائرية.

جتميل  مركز  يف  تعمل  التي  طه  نادية  وتقول 
"املركز  اإّن  ببغداد،  رم�سان   14 �سارع  يف  يقع 
الذي اأعمل فيه ي�ستقطب عدداً كبرياً من الزبونات 
ب�سبب �سمعته اجليدة يف جمال التجميل"، م�سرية 
تدخال  ي�ستدعي  احل��االت  ه��وؤالء  بع�ص  اأن  اإىل 
ويتمتعون  خمت�سني  اأطباء  يد  على  يتم  جراحيا 
باخلربة العالية، وبع�سهم يحمل �سهادات عليا يف 

اخت�سا�سه.
عمليات  تف�سل  ن���ادرة  ح���االت  "يف  وت�سيف: 
التجميل، اإال اأن اأغلبها يكلل بالنجاح"، م�سرية اإىل 
حدوث بع�ص امل�ساكل مع زبونات ال ير�سني عن 

العملية، اأو تكون النتيجة عك�ص توقعاتهن.
وتتابع: "قبل اأيام اأغلق مركز جتميل جماور وكتب 
عملية  لت�سبب  نتيجة  ع�سائريًا"،  "مطلوب  عليه 
التجميل بت�سوهات يف وجه اإحدى الن�ساء"، مبينة 

اأن امل�ساألة حلت عن طريق الف�سل الع�سائري.
وجود  تتطلب  التجميل  عمليات  اأن  اإىل  وت�سري 
مهمة  مناطق  مع  يتعامل  الأنه  متخ�س�ص،  كادر 
ميكن  وال  وال�سدر..  واالأرداف  كالوجه  وح�سا�سة 
املجازفة،  اأو  التجربة  طريق  عن  معها  التعامل 
اإىل  ياأتني  الن�ساء  من  االأكرب  الن�سبة  اأن  مو�سحة 
مركزنا واملراكز االأخرى حلقن الوجه والوجنتني 
ال�  طريق  عن  وال�سفتني  والعينني  الفم  وحميط 
يف  عمليات  عن  ف�سال  ال�"بوتك�ص"،  و  "فيلر" 
وهي  اخلفاجي،  زه��راء  تثق  وال  اأخ��رى.  مناطق 

التجميل املوجودة يف  حمامية، يف جميع مراكز 
بغداد، موؤكدة اأن هذه املراكز عبارة عن "دكاكني" 

للن�سب واالحتيال على الن�ساء.
عن  بل  ف��راغ،  من  هذا  راأي��ي  اأق��ول  "ال  وت�سيف: 
عملية  اأج��رت  التي  خالتي  البنة  مريرة  جتربة 
اأحد مراكز التجميل الواقعة يف  جتميل وحقن يف 
اإىل  حتولت  اأنها  مبينة  ببغداد"،  اجلادرية  منطقة 
الذي  الت�سويه  ب�سبب  العملية  بعد  اأخ��رى  اإن�سانة 

اأ�ساب وجهها.
دفعت  اأنها  من  الرغم  على  ذلك  "حدث  وتتابع:   
مو�سحة  مظهرها"،  لتح�سني  دوالر   3000 مبلغ 
اأن اأغلب مراكز التجميل غري م�سجلة، ولي�ست لديها 

موافقات ر�سمية، وتدار من قبل الهواة.
التجميلية،  اجل��راح��ة  يف  املخت�ص  الطبيب  اأم��ا 
ح�سني كمال، فين�سح الن�ساء بالذهاب اإىل املراكز 
اإال  قليل،  عددها  اأن  موؤكدا  ببغداد،  فيها  املوثوق 
اأنها ت�سم اأطباء اأكفاء، ما يقل�ص من هام�ص اخلطاأ 

الطبي، اأو املخاطرة باحلياة.
م�ست�سفى  يف  عملي  من  الرغم  "على  وي�سيف: 
التجميلية  ب��امل��راك��ز  �سلتي  وع���دم  ح��ك��وم��ي، 
اخلا�سة، اإال اأن املوثوق فيه منها موجود"، حمذرا 
ت�سببت  التي  امل��راك��ز  مع  التعامل  خطورة  من 

بال�رر والت�سوه لعدد غري قليل من العراقيات.
يعمل  الذي  امل�ست�سفى  يف  عالج،  اأنه  اإىل  وي�سري 
فيه مبدينة الطب يف بغداد، حاالت عدة تعر�ست 
جتميل  مب��راك��ز  عمليات  اإج���راء  ب�سبب  لل�رر 

خا�سة.

بغداد - متابعة
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بغداد - متابعة

أّدى تساهل وإفراط 
وزارة الصحة العراقية، 

في منح ُرخص لممارسة 
عمليات التجميل، داخل 

مراكز وعيادات خاصة 
في بغداد ومدن مختلفة 

بالبالد، إلى تسجيل 
ضحايا أغلبهم من 

النساء.


