
وبالن�شبة مل�شروع اإنارة ال�شارع العام 
التوليد  تقنيات  ا�شتخدام  طريق  عن 
الفيلق  به  تقدم  فقد  ال�شم�س  با�شعة 
ال��ه��ن��د���ش��ي االم��ري��ك��ي ون���ف���ذه احد 
انار  واحد  يوم  ملدة  ا�شتغل  املقاولني 
انطفاأ  التايل  اليوم  ويف  اعمدته  به 
التنفيذ  رداءة  ب�شبب  االب��د  اىل  رمبا 
اعمار  منظمة  وبعلم  املقاول  وف�شاد 
املواطنني  حت��ذي��رات  ب��رغ��م  امل��دائ��ن 
ال��ذي��ن اك����دوا ف�شل ه���ذا امل�����ش��روع ، 
وه��ن��اك م�����ش��روع اخ���ر ي��خ��دم ق�شاء 
املدائن با�شتثناء النهروان باعتبار ان 
امل�شاريع  هذه  مبثل  خمدومة  املنطقة 

.
ال�شاعدي  حم��م��د  اب���و  وي�����ش��ر���ش��ل 
والفا�شل  ال��ث��اين  امل�����ش��روع  ف��ي��ق��ول: 
اي�����ش��ا ه��و ح��ف��ر ث���اث اآب����ار ون�شب 
عليها  امل����ي����اه   حت��ل��ي��ة  م���ن���ظ���وم���ات 
مبدر�شة  اوال  ب��داأ  ب��امل��دار���س  خا�شة 
رداءة  خال  من  ف�شله  واثبت  واحدة 
البئرين  اكمال  املنظومة ومع هذا مت 
ذريعا  ف�شا  ف�شلتا  اللتني  االخ��ري��ني  
وها هي املدار�س من دون مياه �شرب 
وطلبتها ي�شكون الظماأ هذه امل�شاريع 
مولها الفيلق الهند�شي االأمركي ومل 
حتقق الفائدة املرجوة منها، غر انهم 
ونحن  تعوي�شية  مب�شاريع   وعدونا 
بانتظار حتقيق هذه الوعود وبدوري 
املدار�س  بتجهيز  مقرحا  لهم  قدمت 
بخزانات ماء �شعة 5000 لر جمهزة 
جتهز  النهروان  ان  �شيما  مب�شختني 
)املرا�شنة(،  ن��ظ��ام  وف��ق  على  ب��امل��اء 
هذا  باماء  االوىل  امل�شخة  تقوم  اذ 
اخلزان والثانية تدفع املاء للخزانات 

ال�شغرة املوجودة يف املدار�س.

 الق�سم البلدي عاجز عن 
اداء مهامه 

الق�شم  عمل  حال  ي�شت�شعر  امل��رء  لعل 
ال��ب��ل��دي ل��ن��اح��ي��ة ال��ن��ه��روان ق��ب��ل ان 
لوحة  خال  من  الرئي�شة  بوابته  يلج 
با�شتكانة  تدلت  والتي  به  التعريف 
ممراته  ب��ني  االم��ام��ي��ة،  واجهته  على 
الق�شم  ادارة  م�شوؤول  اوال   التقينا 
نعمل  كنا  ق���ال:  ال���ذي  ح�شني  م��زه��ر 
فبطريقة  االن  ام���ا  ي��وم��ي��ة،  ب��اج��ور 

 ،1982 ع��ام  تاأ�ش�س  والق�شم  العقود 
النفايات  برفع  تتحدد  عمله  طبيعة 
ومراقبة  ال��ق�����ش��م  اآل���ي���ات  ب��وا���ش��ط��ة 
املنطقة  يف  ت��ن��ف��ذ  ال��ت��ي  امل�����ش��اري��ع 
كالتبليط و�شواه، والنفايات املراكمة 
االليات  ه��ذه  تعطل  ب�شبب  ه��ي  االن 
ال�شاحها  املالية  النرثية  توفر  لعدم 
العمل  ع��ن  عاطلة  منها  �شبع  فهناك 
ال�شالح  للنفايات  كاب�شات  وث���اث 
م��ن��ه��ا اث��ن��ت��ان ف��ق��ط  و���ش��اف��ط��ة نوع 
العمل   عن  عاطلة  االخ��رى  هي  هينو 
يعمان،  ال  كاهما  وك��ري��در  و�شفل 
واملعوقات التي حتول دون ت�شليحها 
كون الق�شم ال يزال تابعًا من الناحية 
الوحدة  ناحية  بلدية   اىل  االداري����ة 
البلدية  تلك  ت�شعها  احللول  وجميع 
تخ�س  تقارير  ع��دة  اليها  قدمنا  وق��د 
ت�شليح االليات العاطلة واملتوقفة عن 
العمل غر ان االجابات كانت تو�شي 
باالنتظار ريثما تتوفر التخ�شي�شات 
املالية، ذلك الن الق�شم لي�س لديه �شلف 

ت�شغيلية..
بع�س  قال:  عبد  علي  البيئة  م�شوؤول 
مثل  ب�شيطة  االل���ي���ات  ه���ذه  اع��ط��ال 
ال�شفل الذي ا�شيب اطاره )بالبنجر( 
وال�شفل املعار الينا من ناحية الوحدة 
لت�شليحه  دينار  مليون  اىل  بحاجة 
)الكارت( وكذلك هو عطل  وا�شتبدال 
ا�شاحه  يتجاوز  ال  ال���ذي  ال��راك��ر 
وي�شر  دي����ن����ار،  ال����ف   400 م��ب��ل��غ 
ي�شتطيع  ال  ال��ب��ل��دي  الق�شم  ان  اىل 
وال  ال��ت��ال��ف��ة،  م�شابيحة  ا���ش��ت��ب��دال 
ت�شجر حديقته، وال ت�شليح  ماطور 
عملية  جت��ري  واحيانا  ال�شغر  امل��اء 
نفقتنا  على  امل�شتلزمات   ال�شيانة 
الف   100  –  50 وب��ح��دود  اخلا�شة 

دينار ال اكرث.

املركز  600 مواطن يوؤمون 
ال�سحي االول يوميا 

ك���ان يف  االول  ال�����ش��ح��ي  امل��رك��ز  يف 
وال�شيدالين  ال��دك��ت��ور  ا�شتقبالنا 
احمد طرفة الذي حتدث عن اخلدمات 
ال��ت��ي ي��ق��دم��ه��ا امل���رك���ز ق���ائ���ا: يقدم 
ال�شحية  ال��رع��اي��ة  خ��دم��ات  امل��رك��ز 
االولية للمنطقة منذ عام 1990، وقد 
املا�شية  القليلة  ال�شنوات  يف  ات�شع 
اعداد  وازدادت  امكاناته  وت��ط��ورت 
ال��ط��ب��ي��ة وال�����ش��ح��ي��ة وقبل  م��اك��ات��ه 
ث���اث ���ش��ن��وات مل ي��ك��ن امل��رك��ز مبثل 
اذ كانت االدوي��ة غر  الراهن،  واقعه 
وا�شح  نق�س  م��ن  ون��ع��اين  م��ت��وف��رة 
تردي  عن  ف�شا  الطبية  املاكات  يف 
ال��و���ش��ع االم��ن��ي وخ��ا���ش��ة  الطريق 
املوؤدي اىل مركز العا�شمة الذي كان 
�شيطرة  خال  من  باملخاطر  حمفوفا 
االن  اما  عليه،  االرهابية  الع�شابات 
فالو�شع خمتلف متاما عما كان عليه، 
فلدينا االن 12 طبيبا متدرجا وطبيبة 
اطباء  وخم�شة  واح����دة  اخ�شائية 
ا���ش��ن��ان وث��اث��ة ���ش��ي��ادل��ة واع���د هذا 
والدليل  املركز  عمل  يف  نوعية  قفزة 
على  ي��رب��و  م���ا  ي�شتقبل  امل���رك���ز  ان 
600 - 750 مراجع يوميا بني رعاية 
وخدمات �شحية، واالهم من هذا كله 
وبح�شب توجيهات املفت�س العام فان 
املركز خافر وبتعبر اخر فان املركز 
امتداد  على  للمواطنني  خدماته  يقدم 

ال 24 �شاعة وحتى �شالة الوالدة.
ال��ت��ي تعر�س عمل  امل��ع��وق��ات  وع��ن 
املركز  ف��ان  ا�شلفت  كما  ق��ال:  امل��رك��ز 
تعداد  ي��ك��ن  ومل   1990 ع���ام  ان�����ش��ئ 
نفو�س املنطقة بهذا العدد الكبر فهو 
مل يتجاوز ع�شرة االف ن�شمة وما زال 
على و�شعه ال�شابق ومن هذا الت�شور 

ال�شحي  امل��ن��ط��ق��ة  ا���ش��ت��ح��ق��اق  ف����ان 
ينطوى على بناء م�شت�شفى، وبح�شب 
علمي فان حمافظة بغداد قد و�شعت 
م�شت�شفيات  ث��اث��ة  ل��ب��ن��اء  ت�شاميم 
وال�شعب  البياع  مناطق  على  موزعة 
وال��ن��ه��روان و���ش��ار االت��ف��اق على ان 
مدخل  يف  التقاطع  منطقة  تخ�ش�س 
الذي  امل�شت�شفي  لهذا  الناحية كموقع 
�شيت�شع ملائتي �شرير. وعن االمرا�س 
�شك  ال  مما  قال:  املنطقة  يف  ال�شائعة 
املناطق  م��ن  تعد  ال��ن��ه��روان  اأن  فيه 
املواطنني  من  كبرة  ون�شبة  الفقرة 
وكذلك  والك�شبة  العمال  من  هم  فيها 
وتبعد  لها  التابعة  امل��ع��ام��ل  منطقة 
كيلومرات  ع�����ش��رة  ب���ح���دود  ع��ن��ه��ا 

ال�شناعية  امل��ج��م��ع��ات  ب��ه��ا  وملحقة 
هم  فيها  العاملني  واغلب  واحلرفية 
ن���ازح���ون م���ن امل��ح��اف��ظ��ات االخ���رى 
مثل  ام��را���س  فيها  �شتظهر  وق��ط��ع��ا 
ج��دري امل��اء )اب��و خ��ري��ان( والتدرن 
ب�شبب  ال��ك��ول��را  او  وال��ت��اي��ف��وئ��ي��د 
املياه  و�شحة  النظافة  م�شتوى  تدنى 
الوعي  ، وهناك فروقات يف درج��ات 
بني مواطني االحياء ال�شكنية الراقية 
والفقرة، ومع ذلك فهذا ال يعني بان 
املناطق  يف  تظهر  ال  االم��را���س  ه��ذه 
او ج�شر  ال�شدر  االخ��رى مثل مدينة 
دي����اىل او ال��زع��ف��ران��ي��ة وح��ت��ى يف 
جلان  لدينا  ونحن  كرد�شتان،  اقليم 
االنتقالية  لامرا�س  واخ��رى  توعية 

فاال�شتجابة  التلوث،  ملراقبة  وثالثة 
الطبيب  ي�شك  ان  تعني  ال�����ش��ري��ع��ة 
�شبيل  وعلى  بانه  للمري�س  املعالج 
املثال م�شاب بجدري املاء او التدرن 
ب�شل�شلة  عنه  الك�شف  ي��ج��ري  ال���ذي 
مبعهد  تبداأ  الطبية  الفحو�شات  من 
وبعد  العديل  للطب  املجاور  التدرن 
امليكروب  ب��ه��ذا  ا�شابته  م��ن  ال��ت��اأك��د 
���ش��ي��ح��ال ال��ي��ن��ا م��ن امل��ع��ه��د مبوجب 
كتاب ر�شمي فنعاجله ملدة عام كامل. 
ويلمح الدكتور احمد اىل ان ماكات 
اف�شل  لتقدمي  دوما  م�شتنفرة  املركز 
املنطقة،  الب��ن��اء  ال�شحية  اخل��دم��ات 
املنطقة  يف  ال������والدات  م��ع��دل  وع���ن 
يتجاوز  ال  ب��ان��ه  ال��دك��ت��ور  او����ش���ح 

الوالدتني يف ال�شهر الواحد، وان كل 
اطباء املركز لي�شوا من ابناء املنطقة 
ب��ا���ش��ت��ث��ن��اء ال���ك���ادر ال��و���ش��ط��ي ال��ذي 
وي�شيف:  الناحية،  �شكان  من  اغلبه 
جمهزة  ا�شعاف  �شيارات  ثاث  لدينا 
مب��ع��دات اال���ش��ع��اف��ات االول��ي��ة، ومبا 
فتكرث  ���ش��ح��راوي��ة  �شبه  املنطقة  ان 
واحل�شرات  واالفاعي  العقارب  فيها 
بامل�شول  املركز  زود  فقد  لذا  ال�شمية 
العقارب  للدغات  امل�شادة  واللقاحات 
واالفاعي معادل لل�شمية، ومن املوؤمل 
طابق  بناء  خ��ال  من  املركز  تو�شيع 

ثان.

احاديث من داخل املجل�س 
املحلي 

مقر  يف  ك���ان���ت  االخ������رة  حم��ط��ت��ن��ا 
جلنة  ع�شو  ولقاوؤنا  املحلي  املجل�س 
ح�شن  املهند�س  واالع��م��ار  التطوير 
التي  املهمة  قال: اخلدمة  الذي  هادي 
النهروان  ناحية  مواطنو  يحتاجها 
املفقودة  ال�شرب  مياه  منظومة  هي 
هذه  وح��ت��ى  الناحية  تاأ�شي�س  منذ 
ومديرية  البلدي  املجل�س  اللحظة، 
يبذالن  تاأ�شي�شهما  وم��ن��ذ  ال��ن��اح��ي��ة 
ج���ه���ودا م�����ش��ن��ي��ة م���ن اج����ل حتقيق 
م�شروع  ان�����ش��اء  يف  اجل��م��ي��ع  ام��ن��ي��ة 
مل��ي��اه ال�����ش��رب وان��ق��اذ اب��ن��اء املنطقة 
م��ن ال��ظ��م��اأ ال���ذي ي��ع��ان��ون م��ن��ه غر 
حل  ع��ن  تثمر  مل  اجل��ه��ود  جميع  ان 
جذري لهذه االزمة امل�شتمرة، تقدمنا 
حمافظة  جمل�س  اىل  مقرحات  بعدة 
وبداأ  فتم  وال��اح��ق،  ال�شابق  ب��غ��داد 
من عام 2007  تنفيذ اربعة م�شاريع 
خ��ا���ش��ة مب��ي��اه ال�����ش��رب م��ن��ه��ا م��ا مت 
بها  العمل  ي��زال  ال  واالخ��رى  تنفيذه 

وانا  االجن����از،  ط���ور  ويف  م�شتمرا 
البلديات  ب��وزي��ر  التقيت  �شخ�شيا 
بغداد  حمافظ  وبح�شور  واال�شغال 
ان������ذاك ح�����ش��ني ال��ط��ح��ان وط��رح��ت 
ال�شرب وكذلك  مياه  عليهما مو�شوع 
املحافظة  جم��ل�����س  اج��ت��م��اع��ات  يف 
واج��ت��م��اع��ات اخ���رى يف دائ����رة ماء 
النهروان كل هذا متخ�س عن االربعة 
م�شتوى  اآنفا،  ذكرتها  التي  م�شاريع 
تنفيذ هذه امل�شاريع مل يكن بامل�شتوى 
املطلوب ب�شبب رداءة املقاولني الذين 
منها  ع��دي��دة  م�شكات  يف  ت�شببوا 
ال�شلف  دفع   بتاأخر  االدع��اء احلا�شر 
لهم من قبل املحافظة ومن جانبنا كنا 
طريق   عن  املحافظة  جمل�س  نخاطب 
هذه  مثل  ح��ل  بغية  الق�شاء  جمل�س 
امل�شكات من اجل اال�شراع يف اجناز 
هذه امل�شاريع املهمة يف حياة النا�س، 
امل�شكات  تلك  بع�س  ب��ان  ننكر  وال 
واملايل  االداري  الف�شاد  �شببها  ك��ان 
امل�شاريع  هذه  حققت  هل  ويت�شاءل: 
النهروان؟  ابناء  اليه  ي�شبو  كان  ما 
مر   1000 بحدود  كان  فال�شخ  نعم، 
الذي  وامل�����ش��روع  ال�شاعة  يف  مكعب 
اقرحناه والذي هو جزء من م�شروع 
اىل  لي�شل  ال�شخ  �شاعف  ال��وح��دة 
ويف  ال�شاعة،  يف  مكعب  مر   2800
حمطة  ه��ن��اك  ك��ان��ت  التقاطع  منطقة 
امل�شافة  ان  اعتبار  على  ال�شخ  تقوية 
ط��وي��ل��ة ب���ني ال���وح���دة وال���ن���ه���روان 
خزانات  يف  امل��ي��اه  جتميع  فيها  يتم 
اع��ادة �شخها  ثم يجري  عماقة ومن 
اىل املدينة وامل�شافة بني نهر الوحدة 
 22 تبلغ  التقاطع  ومنطقة  االروائ��ي 
ناقان  خ��ط��ان  وه��ن��اك  م���را،  كيلو 
واخر  ملم   600 بقطر  االول  للماء 
بقطر 300 ملم والذي ال يزال عاطا 
حتى هذه اللحظة نتيجة االن�شدادات 
ال��ت��ي ت��ع��ر���س ل��ه��ا م��ا ا���ش��ط��رن��ا اىل 
ويف  ملم،   500 بقطر  بديل  خط  مد 
منطقة التقاطع توجد ت�شعة جممعات 
ماء طاقة كل منها 200 مر مكعب يف 
يبلغ  ال�شخ  ان  يعني  وه��ذا  ال�شاعة 
غر  ال�شاعة  يف  مكعب  م��ر   1800
اخلطوط  ه��ذه  على  ال��ت��ج��اوزات  ان 
من قبل مواطني القرى الواقعة على 
جانبي الطريق العام وكذلك املزارعني 
ت�شهم يف �شحة املياه وعدم و�شولها 

اىل هذه املجمعات. 

النهر املبطن هو احلل 
فيقول:  ح�شن  املهند�س  وي�شر�شل 
املياه  اأزم����ة  م��ن  ج����زءًا  ان  �شحيح 
ي�شل  ال  امل��اء  ان  غر  معاجلته  متت 
اىل املواطن اال عرب نظام )املرا�شنة( 
تزال  م��ا  برمتها  امل�شكلة  ان  مبعنى 
مبوجبه  يتم  مقرحا  فقدمنا  قائمة 
ح���ف���ر ن���ه���ر م��ب��ط��ن وه�����و م�����ش��روع 
با�شرها  املنطقة  يحيي  ا�شراتيجي 
وينقذ املواطنني من ظماأ ال يزال حتى 

هذه اللحظة مزمنا. 
بعد ذلك �شاألنا مدير الناحية املهند�س 
العوائل  تعوي�شات  عن  علي  فرحان 
االرهابية  االع��م��ال  م��ن  امل��ت�����ش��ررة 
ا�شماء  ق��دم��ن��ا  االن  ن��ح��ن  ف���ق���ال: 
العوائل  ه��ذه  من  العا�شرة  الوجبة 
من  التعوي�س  م�شتوى  رف��ع  مت  اذ 
اىل  دينار  املليون  ون�شف  مليونني 
ارب��ع��ة م��اي��ني دي��ن��ار، وك��ذل��ك قامت 
االبنية  يف  اال����ش���رار  تقييم  جل��ن��ة 
واملنازل بتحديد حجم هذه اال�شرار 
التعوي�شات  م��ب��ال��غ  ت��ق��دمي  ب��غ��ي��ة 
وا�����ش����اف: م�����ش��ت��م��رون ح��ت��ى هذه 
اللحظة بت�شهيل مهام اللجان وكذلك 
لهم  مبدين  املت�شررون  امل��واط��ن��ون 
معاناتهم  يخفف  ان  �شاأنه  من  ما  كل 

ومكابداتهم. 
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يخطئ من يظن بان الو�سول اىل ناحية 
النهروان ي�سري و�سهل ، فالطريق اليها 

ينطوي على حتديات ال منا�س منها ، 
اولها الزحام ال�سديد الذي يكتنف ج�سر 

دياىل البديل ، ومن ثم االنعطافات 
اخلطرية للطريق ذي املمر الواحد الذي 

�سهد حوادث مرورية عديدة كما اخربنا 
بع�س املواطنني من �سكنة حي ام البنني  

ناهيك عن الور�س احلرفية التي متتد 
على جانبيه ف�سا عن القرى وبع�س 

البيوت املتفرقة  املف�سية اىل ال�سارع العام 
املوؤدي اىل النهروان الذي يزخر بالور�س 
احلرفية وحمال بيع االعاف ف�سا عن 

التك�سرات والتخ�سفات واملطبات التي 
ت�سكل عوائق ال تخلو من خطورة على 

ا�سحاب املركبات. 

)2ـ 2(

خزعبات املهنة!
)عادل  االأع�شاب  طب  يف  املتخ�ش�شني  اأحد  يقول 
يف  باالع�شاب  للتداوي  مركز  �شاحب  ال�شراي( 
الع�شابني  من  الكثر  بغداد  يف  اإن  الكرادة:  منطقة 
الذين يتوزعون على مناطق خمتلفة بعد اأن ح�شلوا 
للتداوي  املراكز  تلك  لفتح  واإجازات  �شهادات  على 

باالأع�شاب.
وي�شر اإىل اأن الذين مت �شفاوؤهم عن طريق التداوي 
ب�شورهم  يحتفظ  واأنه  جدا،  كثرون  باالأع�شاب 
على  ا�شتع�شت  اأمرا�س  من  �شفائهم  ومراحل 
�شرطانية  اأمرا�شا  هناك  اأن  ويدعي  العام.  الطب 
منها  لل�شفاء  متاثلوا  يراجعونه  اأ�شحابها  كان 
بالطب  التداوي  اإىل  ي�شطروا  ومل  تدريجي  ب�شكل 

النووي.
هذه  يف  يدِخلون  الع�شابني  بع�س  اأن  اإىل  واأ�شار 
لرويج  »اخلزعبات«  ب  اأ�شماه  ما  بع�س  املهنة 
اأعمالهم. وقد مت ك�شفهم من قبل املراجعني بعد عدة 
الوقت  نف�س  يف  معهم،  يتوا�شلوا  ومل  جل�شات، 
يف  ال�شت�شارته  اإليه  ياأتون  اأطباء  هناك  اأن  ادعى 
طريق  عن  منها  التداوي  وكيفية  االأمرا�س  بع�س 
طب االأع�شاب.واجلدير بالذكر ان وزارة ال�شحة قد 
ا�شدرت بيانا قبل فرة تو�شح فيه �شرورة اغاق 

مراكز وحمات التداوي باالع�شاب غر املرخ�شة. 
وحول املواد التي يقوم باإح�شارها خللطها و�شنع 
الدواء منها قال اإن اأغلب مواده ياأتي بها من �شورية 
واأحيانا من مركز الت�شوق الرئي�س يف )ال�شورجة(، 
ويقوم وح�شب درا�شاته يف هذا املجال التي ح�شل 
)�شوريا(،  من  للعمل  توؤهله  �شهادة  على  خالها  من 
يف هذا اجلانب بخلط بع�س املواد التي ت�شكل دواء 

الأمرا�س متعددة.
ويف املركز التقينا بهدى 35 عاما التي كانت تعاين 
مر�شا اأدى اإىل �شقوط �شعرها بالكامل لكنها تداوت 
منه ب�شكل تدريجي وعادت اإىل �شابق عهدها ب�شعر 
جميل وم�شر�شل على كتفيها، فيما قال حيدر علي، 
مري�س قدم من حمافظة كرباء اإنه �شمع كثرا عن 
هذا املركز وعن �شاحبه وقرر اأن يقوم بزيارته لكنه 
بعد طول عاج وتداو مل يح�شل على اأي نتيجة، بل 
اأ�شحابه الذي كان يتداوى معه من ظاهرة  اإن اأحد 
و  مب�شاعفات  اأ�شيب  جلدي(  )مر�س  ال�شدفية 
بح�شا�شية جلدية مل ي�شف منها اإال بعد �شنة كاملة، 
اإىل  اللوم  بتوجيه  ليقوما  ال�شخ�شان  جاء  وقد 
امل�شتعملة  الع�شبة  باأن  قام به  بّرر ما  الذي  الع�ّشاب 

جاءت اإليه عن طريق اخلطاأ!

حبة الربكة!
فيما يوؤكد فوؤاد جعفر، �شاحب عيادة للطب العربي 
املر�شى  اعداد  ازدياد  القادرية،  احل�شرة  قرب 
امل�شابني ب�ما ا�شماها »اأمرا�س الع�شر« مثل ال�شكري 
عن  الناجمة  القلب  وامرا�س  وال�شغط  والقولون 
الظروف  ب�شبب  االخرة  ال�شنوات  خال  االجهاد 
ع�شرات  ان  فوؤاد،  ويقول  العراقيون.  يعانيها  التي 
املر�شى يق�شدونه يوميا بحثًا عن العاج املنا�شب. 
خا�شة  من  نوع   100 من  اكرث  و�شط  ويتابع 
االع�شاب و�شعت يف قارورات زجاجية »لقد ورثت 
وكنت  ووالدي  جدي  عن  باالع�شاب  العاج  خربة 

بداأت العمل مع جدي واأنا يف التا�شعة من عمري«.
ويفتخر ال�شيخ فوؤاد الذي يرتدي الد�شدا�شة وغطاء 
مثل  عيادته  ت�شمها  طبية  بكتب  )العرقجني(  راأ�س 
والفيل�شوف  للطبيب  الطب«  يف  »القانون  كتاب 
ابن �شينا التي ي�شتعني مبا جاء يف هذا الكتاب يف 

عاجاته.
وي�شر اىل ان »اخلربة يف حتديد العاج تاأتي عرب 
املمار�شة يف العاج باالأع�شاب وما تعلمته من جدي 
ا�شيويني  اع�شاب  خرباء  اىل  باالإ�شافة  ووالدي، 
عملت معهم يف بغداد التي يزخر تاريخها  بكثر من 
الكياين  املجيد  عبد  مثل  املجال  بهذا  االخ�شائيني 

وعائات بيت  الهندي والنق�شبندي.
الربكة(  )حبة  او  ال�شوداء(  )احلبة  ان   ويو�شح 
التداوي  و�شفات  معظم  الإعداد  م�شرك  عامل 
مكمًا  يعترب  الذي  النقي  للع�شل  اإ�شافة  باالع�شاب، 

لتحقيق نتائج ايجابية.

ا�سباب االنت�سار
عيادة  �شاحب  عبدالرحمن  قال  ال�شياق،  هذا  ويف 
اإن  اجلديدة،  بغداد  منطقة  يف  باالإع�شاب  للتداوي 
انت�شار عيادات التداوي باالإع�شاب يف بغداد مل يكن 
وليد اللحظة، فقد بداأت هذه العيادات باالنت�شار منذ 
فرة الت�شعينيات نتيجة ظروف احل�شار الذي فر�س 
على العراق عقب غزوه للكويت، اإال اأن االعوام التي 
كبر  ب�شكل  املهنة  تو�شع  �شهدت   ،2003 عام  تلت 
يف  االأدوية  واأ�شعار  االأطباء  اأجور  الرتفاع  نتيجة 
االأدوية  اأنواع  بع�س  وفقدان  اخلا�شة  ال�شيدليات 

الذي  النجاح  هو  ذلك  كل  من  واالهم  ال�شوق،  من 
اأثبته العاج باالأع�شاب، مقابل الق�شور الذي حدث 
من جانب االطباء وف�شل العاجات وارتفاع ا�شعار 
االأدوية اإ�شافة اىل هجرة الكثر من االخت�شا�شيني 

اىل خارج العراق.
اإال اأنه يف الوقت نف�شه  ال ينكر وجود بع�س الدخاء 
على مهنة الطب ال�شعبي ممن ال يجيدون ت�شخي�س 
�شلبا  اثر  ما  املنا�شبة  االأدوية  واإعطاء  االأمرا�س 

عليها.
من جانبه، قال خالد حكمت، 53 عاما، وهو ينتظر 
دوره ل�شراء عاج مر�س �شغط الدم والقولون امام 
عيادة لاع�شاب يف منطقة البياع، ان »ارتفاع ا�شعار 
االدوية وكلفة املراجعات الطبية، ورحيل عدد كبر 
اىل  للجوء  بالكثر  دفعت  املعروفني،  االأطباء  من 
طب االأع�شاب«، ودفعت اعمال العنف خال االعوام 
اىل  االخ�شائيني  االطباء  من  كبرا  عددا  املا�شية 

مغادرة العراق. 

اع�ساب مرتفعة الثمن
واأكدت خبرة االأع�شاب عزيزة ابو الورد يف منطقة 
االأع�شاب  جمال  يف  العاملني  اأن  فل�شطني  �شارع 
اأ�شاليب علمية متميزة  الطبية يف العراق يعتمدون 
يف عملهم، م�شرة اإىل اأن هناك دائرة تابعة لوزارة 
االأع�شاب(  طب  )مركز  ا�شم  حتمل  العراقية  ال�شحة 
ت�شنيف  علوم  يف  املخت�شني  من  عدد  يديرها 
العيادات  عمل  يتابعون  وهم  واالأع�شاب،  النباتات 
التداوي  واملراكز املجازة وتذكر عزيزة  ان ا�شعار 
الدنانر  من  املايني  اىل  ي�شل  اأحيانًا  باالع�شاب 
وال�شرطانية،  احل�شا�شية  اأمرا�س  وخ�شو�شًا 
باأ�شعار  امل�شتمر  واالرتفاع  التقلبات  اىل  اإ�شافة 
االع�شاب اثر االقبال املتزايد عليها، حيث كان �شعر 
يف  امل�شتخدمة  ماوي  الورد  مادة  من  الكيلوغرام 
عاج ال�شعال يبلغ اربعني الف دينار  دوالرا بعد ان 

كان ثمانية اآالف دينار.
ويقول خالد العزاوي ان احد الع�شابني عالج حفيدته 
املدر�شة  اىل  الذهاب  ت�شتطيع  تكن  مل  التي  زينة 
مبفردها اثر ا�شابتها ب�شعف مفاجئ وفقدت القدرة 
على احلركة  يف اعقاب انفجار وقع على مقربة منها 
قبل عام، مو�شحا ان »كثرا من االطباء اكدوا عدم 
جدوى عاجها«. وي�شر اىل ان املع�شب الذي عالج 
حفيدته و�شف له  ا�شتخدام مواد طبيعية مثل زيت 

االأفعى كاأف�شل عاج المرا�س ال�شلل، واأ�شار اىل ان 
العاج قد كلفه اكرث من ن�شف مليون دينار.

الرف�س والقبول
اخ�شائي  وهو  حممد  جميل  الدكتور  يقول  فيما 
باملجاري البولية:ال ارى �شحة علمية يف ا�شتخدام 
النباتي  االع�شاب، وحتى هذا اليوم مل يثبت الطب 
بالعك�س،  االمرا�س  عاج  يف  امللحوظة  فاعليته 
خال  �شادفتهم  الذين  املر�شى  من  العديد  فهناك 
جراء  من  م�شاعفات  لديهم  ح�شلت  الطبية  حياتي 

التداوي باالع�شاب.
فكرة  يوؤيدون  االطباء  من  بع�س  هناك  املقابل  يف 
يكون  بان  ا�شرطوا  لكن  االع�شاب  طب  ا�شتخدام 
خمت�س  طبيب  لاع�شاب  حمل  كل  را�س  على 

لا�شراف علية.
في�شجعون  الطبية  باالع�شاب  املخت�شون  اما 
نبيل  يقول  الطبي حيث  للعاج  االع�شاب  ا�شتخدام 
التداوي  ن�شجع  نحن  باالع�شاب  املخت�س  خليل 
فغالبية  اواًل،  ال�شامة  ناحية  من  باالع�شاب 
امل�شارات احليوية لها اثار جانبية �شيئة تظهر يف 
االن�شان، وكلنا يعرف حبوب  وقت متاخر من عمر 
ال�شابق ت�شتخدم بدل  ال�«ثايلبد رمايدز« املهدئة يف 
حبوب ال�«فاليوم« حيث اعتذرت �شركة باير االملانية 
ال�«ثايليد ومايدز« وتقول ام  بعد �شنوات من �شنع 
لبيع  حمال  على  ت�شرف  وهي  اخرى  �شيدة  ح�شن 
تعاين  وكانت  الزبونات  احدى  جاءتني  االع�شاب 
مل  ولكنها  �شنوات   9 منذ  ومتزوجة  ال�شمنة  من 
او  بال�شحوم  مزود  مبي�شها  الن  اطفااًل،  تنجب 
الكول�شرول فراجعت العديد من االطباء يف بغداد 
الزالة  عملية  اجراء  لها  اقروا  وكلهم  وال�شليمانية 
ال�شحوم من املبي�س، وانا بدوري و�شفت لها« 15 
عادت  يوما  ع�شرين  وبعد  االع�شاب  من  كب�شولة   «
حامل.  بانها  واخربتني  الورد  من  بباقة  الزبونة 
واملتعلمني،  املثقفني  من  الزبائن  »اغلب  وت�شيف 
ربات  ومنهم  اجلامعة  وطلبة  وموظفني  ومدر�شني 
البيوت واالغلب من الن�شاء واملقبات على الزواج 
القتناء مواد التجميل مثل طني خاوة بنوعيه حيث 
للب�شرة  وكذلك  الدهون  والزالة  لل�شعر  ي�شتخدم 
ل�شحب الدهون وتن�شيط الدورة الدموية يف الوجه 

ليكون اكرث ن�شارة وحيوية.
واأكد داود حممد )45 عاما( احد املراجعني لعيادات 

االحباط  بحالة من  اأ�شيب  اأنه  باالأع�شاب،  التداوي 
واليا�س  بعد ان طالت مراجعته لاطباء املخت�شني 
من  يعاين  اإنه  حيث   البولية،  املجاري  جمال  يف 
الكليتني،  يف  ح�شى  وتكون  املجاري  يف  التهابات 
ولكن باب  االمل انفتح له بعد ان زار احد املعا�شب 
وح�شل على دواء �شاعده كثرا  لل�شفاء من مر�شه.

يف  جتل�س  كانت  التي  اللطيف  عبد  هدى  واأ�شارت 
املعظم  باب  منطقة  يف  باالع�شاب  للتداوي  عيادة  
و�شط بغداد اىل ان ا�شتخدام االأع�شاب �شاعدها على 
ال�شفاء من مر�س الروماتيزم الذي اقعدها �شنوات  
طويلة يف البيت، واأنهى  االمها  التي كانت تعاين 
العاج  جل�شات   توا�شل  مازالت  انها  موؤكدة  منها، 

يف املع�شب بعد النتائج الطيبة التي ح�شلت عليها.

ال�سغوط النف�سية
ويف عيادة اأخرى يف منطقة ال�شدرية، يتوىل اأبو 
معاجلة  النق�شبندي  عائلة  من  عاما،   47 �شحى، 
خليط  املر�شى  ان  �شحى   ابو  ويو�شح  املر�شى 
ياأتي  وبع�شهم  االجتماعية  الطبقات  خمتلف  من 
زبائنه،  معظم  ان  اىل  وي�شر  الباد.  خارج  من 
خ�شو�شا من العراقيني، م�شابون بامرا�س ناجمة 
عن حاالت نف�شية و�شغوط احلياة خال ال�شنوات 
ماب�شه  بدت  الذي  �شحى  ابو  ويعد  االخرة. 
اأكرث  ان  عليها،  االع�شاب  اختاط  من كرثة  ملونة 
املر�شى   منها  وي�شتكي  يعاجلها  التي  االأمرا�س 
هي امرا�س  ال�شعف اجلن�شي وال�شكر والقولون 
وال�شغط واملفا�شل والعجز الكلوي، بدوره، قال 
يف  املتواجدين  احد  عاما   37 ا�شماعيل،  احمد 
مركز ابو �شحى، وامل�شاب بال�شكري، ان »العاج 
باالع�شاب �شاعدين على مقاومة املر�س واحلد من 
املعتاد  العاج  ي�شتطع  مل  بينما  ال�شلبية  تاأثراته 

ذلك«.
عانى  اإنه  عاما(   35( �شعدون  احمد  قال  فيما 
ل�شنوات طويلة من اال�شابة  بتهيج يف القولون، 
وراجع اأ�شهر االأطباء يف بغداد، وا�شتخدم اأنواعًا 
خمتلفة  من العاجات الطبية دون جدوى، مبينا 
اأن اأحد ا�شدقائه اأخربه بوجود طبيب �شعبي لديه 
مع�شب يف منطقة الكرادة و�شط بغداد، وا�شطحبه 
اليه حيث و�شف له دواء انهى معاناته الطويلة من 
يف  �شرفها  التي  الطائلة  واالموال  املر�س  هذا 

عيادات االطباء و�شراء االأدوية.

تردي �لو�قع �ل�شحي.. يدفع باجتاه �نت�شار ظاهرة طب �لعرب
ت�سيب امرا�س الع�سر بجميع 
انواعها العراقيني نظرا 
للظروف القا�سية واالزمات 
التي ف�سا عن تردي واقع 
املوؤ�س�سات ال�سحية، فكلها 
تركت اثارا مر�سية منها 
املزمنة طبعا، لذا قرر  
بع�سهم اللجوء اىل ماي�سمى 
بالطب العربي للتداوي 
بوا�سطة االأع�ساب الطبيعية 
رغم التقدم احلا�سل يف 
االدوية والطب ب�سكل عام، 
فيلجاأون اىل )احلجامات( 
واالإبر ال�سينية وغريها من 
العاجات البديلة عن االدوية 
الكيمياوية. 
حيث بدت ظاهرة انت�سار 
مراكز التداوي باالأع�ساب 
يف بغداد وبقية املحافظات 
ب�سكل الفت للنظر وت�سهد 
اقباال كبريا من البغداديني 
على هذه املراكز. بل اإن مراكز 
وحمال بيع االأع�ساب اأ�سبحت 
تقريبا ظاهرة  موجودة يف كل 
منطقة، وهناك من الع�سابني 
من اأ�سبحت �سهرتهم اأكرب من 
�سهرة بع�س ال�سيادلة يف مراكز 
عليا.

 وائــل نعمــــة

متنزه حتول اىل مكب قاذورات

�ســـــوق النــــــاحيـــة


