
�س��فر املواطن��ن الدائم واإزدي��اد اأعداد ال�س��يارات 
العامل��ة على الط��رق اخلارجية ، اأ�س��همت ب�س��كل 
وا�سح يف اإنت�س��ار الكثري من املطاعم على الطرق 
اخلارجي��ة يف كل االجتاه��ات ،  �س��مااًل وجنوبًا ، 
اإال اإن بع���ض تل��ك املطاع��م ما زال��ت مل ترتق اإىل 
اأن ت�س��مى مكانًا يتوقف عنده امل�سافرين من اأجل 
الراح��ة والطعام ب�س��بب قلة النظاف��ة اأو االهتمام 
بالزبائ��ن ، اأما ما يقدمونه م��ن ماأكوالت ، فاإنها 
ال تتغ��ري ومقت�رصة على اأن��واع معينة من االأكل ، 
حت��ى حفظه��ا النا�ض عند دخوله��م ، وبالرغم من 
اإفتت��اح مطاع��م حديث��ة بديكوراته��ا وواجهاتها 
النظاف��ة  اإن  غ��ري   ، الداخل��ي  واأثاثه��ا  املتمي��زة 
واأ�س��لوب العاملن  م��ع امل�س��افرين يف جتاهلهم 

مبا يطلبون مل يتغري اأبداً  .
)اجلورنال( حتدثت مع بع�ض املواطنن واأ�سحاب 

تلك املطاعم .
النظافة مفقودة

قال علي ثامر مراد ) موظف ( ، عندما اأجد فر�سة 

اإ�س��طحب عائلتي لل�س��فر اإىل اأحد املحافظات من 
اأج��ل تغيري بع���ض االأج��واء واالبتعاد ع��ن هموم 
احلياة ولو لعدة اأيام ، وكما هو معلوم فان ال�س��فر 
طويل واأحت��اج اىل التوقف قرب اأحد املطاعم من 
اأج��ل تن��اول الطع��ام لعائلتي ، ولكن��ي وجدت اأن 
النظاف��ة مل جتد م��ن يهتم بها وم��ا زالت مل ترتق 
اإىل الطم��وح وظل��ت املطاع��م على تلك ال�س��ورة ، 
فالذب��اب يتطاي��ر يف كل اإجت��اه وعم��ال املطع��م 
الذي��ن يقدم��ون الطعام ، ال ي��دل مظهرهم على اإن 

النظافة تعنيهم.
تعامل غري ح�ضاري

تذكر نهى حممد هادي ) ربة بيت ( بقولها ، يف كل 
عطلة يح�س��ل عليها زوجها م��ن عمله ، اأطلب منه 
اأن ن�س��افر اىل اأحد املحافظات ال�س��مالية لق�س��اء 
بع�ض االأوقات ال�س��عيدة رفقته واأبنائي لعدة اأيام 
وكنت اأح��ب اأكل املطاعم لكي اأرتاح بع�ض الوقت 
من اإعداده يف املنزل يوميًا، ولكن التعامل اجلاف 
وغري احل�ساري مع غالبية العوائل من قبل عمال 

املطاعم وع��دم اإكرتاثه��م لطلباتن��ا اأدى اإىل عدم 
الدخول يف مطاعمهم يف كل �س��فرة نقوم بها ، بل 
نخت���رص على �رصائنا بع�ض الكرزات وامل�رصوبات 
الغازية منه��م ، الن ما نحتاجه من املاأكوالت قد 

اأعددته م�سبقًا يف البيت قبل ال�سفر.
طعام ح�ضب مزاجهم

�س��خر فائ��ز عب��د الك��رمي كاظ��م ) �س��احب مكتب 
اإ�س��ترياد وت�س��دير ( من بع�ض املطاعم عند �سفره 
يف اأم��ور تخ���ض عمل��ه عندم��ا ق��ال ، ال ميكن اأن 
يتقب��ل اأح��دا يف �س��فره اأن يرغم��ه اأح��د عل��ى اأكل 
بع�ض الطعام م��ن دون اإختياره، ولكن ما وجدته 
ه��و اإ�رصار تل��ك املطاع��م على الط��رق اخلارجية 
التي اأن�س��اأت منذ فرتة ق�س��رية على تق��دمي اأربعة 
اأو خم�س��ة اأنواع من الطع��ام يف املطاعم من دون 
التنوي��ع ومعرفة ما نريده اأو نرغب يف تناوله يف 
ظاهرة م�س��حكة واأنت ت��اأكل عل��ى مزاجهم الأنك 
م�س��طر والطري��ق طوي��ل وال �س��بيل غ��ري تناول��ه 
، وامل�س��يبة تكم��ن يف االأ�س��عار غ��ري الطبيعي��ة 
، فجميعه��م يبالغ��ون فيه��ا وال تتنا�س��ب م��ع ما 

يقدمون من خدمات.
اأعذار واأعذار

يداف��ع اأحم��د حممد جا�س��م ) �س��احب مطعم على 
اإحدى الطرق اخلارجية ( بقوله ، راحة امل�سافرين 
، ه��و هدفن��ا االأول واالأخ��ري وعملن��ا عل��ى تقدمي 
اأ�س��هى املاأكوالت ، هو عملنا اليومي منذ ال�سباح 
اىل امل�س��اء ، وال اأظن اإن اأحدا قد اإ�ستكى من خدمة 
، فاالأع��داد الكبرية التي ترتاد مطاعمنا دليل على 
جناح��ه ومل نواج��ه اأي م�س��كلة م��ع امل�س��افرين ، 
ولك��ن م��ا نواج��ه ه��و اأواًل طلب��ات ومزاجي��ة من 
بع���ض امل�س��افرين وال ن�س��تطيع تاأمينه��ا كله��ا 
وال ي�س��تطيع اأي مطع��م اأن يوؤم��ن كل ما يحتاجه 
امل�س��افرون من ماأكل وم�رصب وح�سب ما يريدون 
، ثاني��ًا اأعداد امل�س��افرين يف املطع��م يفوق اأعداد 
العم��ال ما ي�س��هم يف تاأخري واإهم��ال طلبات عدد 
م��ن النا���ض ، فرتاه��م ي�س��جرون االنتظ��ار وه��م 
يعلمون ب��ان اأعدادهم ال تغطي اأعداد امل�س��افرين 
وعليه��م االنتظار لبع���ض الوقت ، واأظن اأال �س��ري 
يف ذل��ك ولكنهم ي�س��تعجلون طل��ب االأكل ال�رصاب 
ما ي�س��هم يف طرح اآراءهم ب��ان املطاعم تتجاهل 

طلبات املواطنن. 
واجهة �ضياحية

يوؤك��د خال��د حمي��د دواد ) تاج��ر جمل��ة ( على اأن 
املطاع��م اخلارجي��ة واجه��ة �س��ياحية يراه��ا كل 
املواطن��ن اإن كان��وا عراقين اأم اأجان��ب وعملها 
جذب امل�س��افرين والقادم��ن من كل االجتاهات ، 
فجميع الطرق ت�سهم على اإنتعا�ض مهنتهم ب�سورة 
كبرية ، فهناك زوار و�س��واق عرب واأجانب و�سياح 
و�س��حفيون يجوبون تلك الط��رق وهم بحاجة اىل 
الطع��ام ، لذل��ك البد م��ن مراعاة النظاف��ة يف كل 
�س��يء والتعامل احل�س��اري والبحث ع��ن  راحتهم 

والذي يعرب على مدى ثقافتنا يف هذه املجال. 

دورات تاأهيلية
طالب �سمري �ساكر وليد ) مهند�ض ( باإدخال عمال 
لتعل��م  تاأهيلي��ة  املطاع��م اخلارجي��ة يف دورات 
كيفي��ة الت���رصف واللياق��ة والنظاف��ة والت�رصف 
ال�س��ليم ، واالبتعاد عن قوائ��م االأكل اجلامدة التي 
ال تتغري خ�سو�س��ًا يف االإفطار ال�سباحي واإ�رصار 
املطاعم على تقدمي ) ال�س��وربة ( فقط مع العزوف 
ع��ن تق��دمي غريه��ا ، م��ع اأن االألب��ان واالجب��ان 
املاأك��والت  م��ن  والعدي��د  والبي���ض  واملربي��ات 
اإ�س��تقطاب  م��ن خالله��ا  الت��ي ميك��ن  املتنوع��ة 
الزبائ��ن ، ورمب��ا يكون �س��عر )ال�س��وربة( اأرخ�ض 
م��ن تلك االلبان وم�س��تقاتها ، ما ي�س��طرهم على 
اإخت�س��ارها فقط خوفًا عل��ى املواطنن من اإهدار 

اأموالهم من دون مربر !!.
اإنطباع �ضياحي

تعجب��ت جميل��ة زاهر من��ري ) موظف��ة ( من بع�ض 
مطاع��م الط��رق اخلارجية وهي تقوم بال�س��فر اإىل 
اأهله��ا عند التمتع ب��اأي اإجازة حت�س��ل عليها من 

ع��دم ر���ض املبي��دات واملعط��رات للمحافظة على 
اأجواء جميلة ونظيفة ، خ�سو�سًا  املرافق ال�سحية 
ب�س��ورة جيدة واالإكثار منها مع املغا�س��ل اجليدة 
والنظيفة الإعطاء انطباع �سياحي وجميل يحتاجه 

الكل اإليه . 
حمالت ومتابعة

طالب النا�سط املدين ليث عبد اجلبار مهند من كافة 
اجله��ات املعنية تنفي��ذ حمالت ومتابع��ة واإ�رصاف 
على االإلت��زام بال�رصوط ال�س��حية يف هذه املطاعم 
مع ���رصورة اإر�س��ال العمال للفح�ض الطبي ب�س��كل 
دوري والعم��ل عل��ى �س��حب من��اذج وعين��ات م��ن 
االطعمة واإر�س��الها اإىل املختربات املعتمدة ، لبيان 
مدى �سالحيتها لال�س��تهالك الب�رصي ، على اأن يتم 
تبلي��غ اأ�س��حاب املطاع��م غ��ري املج��ازة ب�رصورة 
مراجع��ة الدوائر املخت�س��ة ، لغر�ض احل�س��ول على 
االإج��ازات ال�س��حية بعد اإكم��ال ال�رصوط ال�س��حية 

وح�سب املواد القانونية.  
البد من كلمة

غالبية املواطنن ي�س��كون من بع���ض مطاعم طرق 
اخلارجية ودعو اىل القيام بحمالت �س��حية عليهم 
ومتابعهم ، بعد اأن اإ�س��تفحل االمر واأ�س��بح ال يطاق 
م��ن خالل �س��حب من��اذج م��ن جميع االغذي��ة التي 
يقوم��ون بتقدميها اليه��م واإتخاذ كاف��ة االجراءات 
القانونية والتعليمات ال�سادرة مبوجبها و�رصورة 
متابعة ح�س��ول جميع العاملن فيها على بطاقات 
الفح���ض الطب��ي ، فكث��ري م��ن تل��ك املطاع��م يقوم 
اأ�سحابها بطرق ملتوية  باإغراء �سائقي نقل الركاب 
ع��ن طريق اإعطائهم كارت��ات موبايل ووجبة طعام 
جمانية اإ�س��افة اىل علبة �س��جائر لل�س��ائق املدخن 
من اأجل التوقف عندهم ، حتى اأ�سبح امل�سافر �سلعة 
تدار بن �س��احب املطعم  و�سائق ال�سيارة ،  فيكون 
ن�س��يبه ملن ميالأ بطن ال�س��ائق اأواًل ع��ن غريه ، وال 
يه��م �س��احب ال�س��يارة اأن يكون امل�س��افر يف راحة 
عند توقفه ، كي ي�سرتيح من تعب ال�سفر ، املهم ربح 
�س��احب املطعم  ببيعه اأغذية غري مفحو�سة �سحيًا 

على الطرقات بعيداً عن اجلهات الرقابية . 

غالبي��ة ال�س��واق وه��م �س��ائمون يف �س��هر 
رم�سان املبارك ي�سعرون ببع�ض االعرا�ض 
املر�س��ية اأثن��اء قيادته��م ملركباته��م عند 
ذهابه��م اىل العم��ل اأو الرج��وع من��ه، م��ا 
دعاه��م اىل ���رصورة التوق��ف ف��وراً عن��د 
القيادة، كي ال يعر�سوا اأنف�سهم واملارة اىل 
اخلط��ر، فاالإرهاق اأو االإجه��اد اأو قلة النوم 
واالإح�س��ا�ض باجلفاف والعط���ض، وغريها، 
تع��د من اال�س��باب التي ت��وؤدي اىل حوادث 

مرورية قد يقعون بها من دون مربر.
)اجلورن��ال( حتدث��ت مع بع���ض املواطنن 

حول هذا االمر ..
�ضرعة فائقة

قال حممد جا�س��م خليل ) موظف ( ، عندما 
اأع��ود اىل منزيل م�س��اًء بعد اإنته��اء عملي ، 
اأق��ود مركبت��ي ب�رصع��ة فائقة ع��ن املعتاد 
قد ت�س��ل يف بع�ض االحيان اإىل حد التهور 
واالنفع��ال ال�س��ديد ، ك��ي اأ�س��ل اىل املنزل 
قب��ل اآذان املغرب ، فاأكون عندها يف حالة 
اأع�س��اب وتوتر حن اأج��د اأمامي ازدحاما 
مروري��ا ، ورمبا اأخرج عن �س��يطرة نف�س��ي 
يف التعامل مع االخرين بعيداً عن االحرتام 
املتب��ادل يف الطري��ق ، فحاول��ت اأن اأبتعد 
عن هذه الت�رصفات ، بعد اأن وجدتها تعدت 

نطاقها واأخذتني اىل مديات اأكرث .
موعد االفطار

اأ�س��افت من��ى عبد الك��رمي خال��د ) موظفة 
( بقوله��ا ، اأعتق��د اأن ال�س��ياقة ال�رصيعة لن 
تقربن��ي م��ن موع��د االإفط��ار عن��د تاأخري 
عندم��ا  اأو  �س��يامي  اأثن��اء  اال�س��واق  يف 
اأخ��رج مع اأف��راد عائلتي للتن��زه بعد وجبة 
االإفط��ار مبا���رصة ، الأين وقته��ا ينتابن��ي 
�س��عور بالتع��ب ب�س��ورة �رصيع��ة، فاأحاول 
اأن اأتخ��ذ مبداأ ال�س��مت الطويل ع��ن الكالم 
اأثن��اء القيادة والعمل ، ويك��ون قراري بعد 
اأن اأ�س��اهد انهيار قوتي وخمواًل �س��ديداً يف 
ج�س��دي ، التوقف عن قي��ادة مركبتي فوراً 
، اأن كن��ت وحدي اأم م��ع اأفراد اأ�رصتي ، الن 
اإ�س��تاراي بالقيادة قد يعر�س��ني اىل حالة 
االإغم��اء املفاج��ئ ، وي�س��بب لن��ا جميع��ًا 

كارثة مرورية  .
قلة النوم

اأ�س��ار مهن��د عب��د اهلل علي ) �س��احب حمل 
اإن االإره��اق  الغذائي��ة ( اىل  لبي��ع امل��واد 
وقلة النوم ، توؤثر �س��لبًا على قيادة ال�سائم 
ملركبته ، وتعترب من اال�س��باب الرئي�سة اىل 
احلوادث املميتة واالإ�سابات اخلطرية التي 
ن�س��مع عنها يوميًا ، فقلة النوم التي يعاين 
منها االن�س��ان له تاأثري عل��ى قدرة التحكم 
يف ال�س��ياقة ، باعتبار اإن فقدان ردة الفعل 
ال�رصيعة اإجتاه اأي ج�سم غريب والي �سائق 
مركب��ة رمبا قد يظه��ر فج��اأة اأمامه تكون 
�س��عيفة ، وال ي�س��تطيع ت��دارك االمر والتي 
تتطلب منه االنتباه والرتكيز على ال�س��ارع 

اأثناء القيادة . 
القيادة واالرهاق

اأكدت منهى فار�ض �س��اكر ) ربة بيت ( على 
زوجه��ا واأبنائها عند خروجه��م اىل العمل 
، اأن يكون��وا يق�س��ن عند قي��ادة مركبتهم 
، ك��ون االره��اق ي�س��هم يف ع��دم تركيزهم 
ويعط��ي جمال للع�س��بية واال�س��تعجال اأن 

ياأخ��ذ دوره يف ح��دوث بع���ض احل��وادث 
املروري��ة ) �س��امح اهلل ( ، فال�س��ائم يق��ود 
نه��ار  خ��الل  طويل��ة  ل�س��اعات  �س��يارته 
رم�سان ، وفرتة ال�سيام ت�سكل خطراً كبرياً 
لي�ض على نف�س��ه فقط ، بل على من معه يف 
املركب��ة ومن حوله من مركبات ت�س��ري يف 
ال�س��وارع ويجب هنا االنتباه وعدم تعر�ض 

اأنف�سهم ملهالك الطرق  بتهور ورعونة .
التهور وال�ضرعة

اأو�س��ح كرمي هادي �س��امل ) �س��ائق اجرة ( 
بقوله ، يف �س��هر رم�س��ان املب��ارك منعت 
نف�س��ي من قيادة املركبة ، بعد اأن وجدتها 
متهورة ، ال�س��يما قبل موعد االإفطار ، رمبا 
تك��ون هذه الظاهرة التي م��رت بي، جاءت 
ب�س��بب �س��عوري باجلوع والعط�ض ورغبتي 
ب�س��ورة �رصيعة يف اإطف��اء ظماأي وعودتي 
اىل املنزل لتناول االفطار مع اأفراد اأ�رصتي 
، كع��ادات وتقاليد تربين��ا عليها يف تناول 
وجب��ة االإفط��ار يف بي��ت واح��د ، ويف ج��و 
اأ�رصي يح��رم منه الكثريون ب�س��بب ظروف 

عملهم .

ال�ضيام واملر�ضى
ن�س��حت النا�س��طة املدني��ة خول��ة ط��ارق 
عبيد ، جميع ال�س��ائمن عندما ي�س��عرون 
بالتع��ب واالإره��اق اأن يتوقف��وا ولو فرتة 
اإىل  يع��ودوا  ك��ي   ، لال�س��رتاحة  ب�س��يطة 
حالته��م الطبيعي��ة وم��ن ث��م الع��ودة اىل 
قي��ادة مركبته��ا بعدها ، حت��ى واإن تطلب 
االم��ر التوق��ف اأكرث م��ن مرة يف ال�س��ارع 
ب��داًل م��ن الوق��وع يف ح��وادث مروري��ة ، 
رمبا يذهبون �سحيتها ، فكثري منهم ي�رص 
على ال�س��يام وهو م�س��اب مبر�ض مزمن 
وعلي��ه اأخذ جرعات من الدواء ، كمر�س��ى 
ال�سكري الذين ياأخذون جرعات االأن�سولن 
يرتاف��ق مع هبوط ال�س��كر يف الدم اإذا كان 
هن��اك عدم ت��وازن بن جرعة االأن�س��ولن 
والطعام الذي يح�س��ل عليه املري�ض وهذا 
خطر عليهم وعلى �س��حتهم ، اذا مل يقوموا  
باختبارات النف�س��هم لعدة اأيام ، وكل يوم 
يقي�ض م�س��توى ال�س��كر، ويالحظ ا�س��تقرارا 
يف م�س��تواه ، ك��ي ي��رى نف�س��ه ي�س��تطيع 

ال�سوم اأم ال . 

التوقف عن القيادة
�س��كا داود غري��ب قا�س��م ) �س��ائق مركب��ة 
طويل��ة ( من اإ�س��ابته مبر�س��ى ال�س��كري 
وه��و يرغ��ب بال�س��يام ، ولكن��ه بع��د يوم 
واح��د م��ن دخ��ول اأيام��ه املباركة �س��عر 
بتع��رق �س��ديد وت�س��ارع يف دق��ات قلب��ه 
وازدادت رغبت��ه بتن��اول الطعام ب�س��ورة 
كب��رية ، ومب��ا اإن مهنت��ه نق��ل الب�س��ائع 
م��ن بغ��داد واىل املحافظ��ات ، فانه كان 
يقوم بقيا�ض م�س��توى ال�س��كر يف دمه بعد 
التوق��ف على جانب الطري��ق  ، كي يعرف 
النتيجة ، فيظهر له دائما بانه يف نق�سان 
�س��ديد ، وم��ا علي��ه اال اأن ي��اأكل و ي���رصب 
مواد �س��كرية ، لغر�ض عودة موؤ�رصاته اىل 
حالتها الطبيعية ، كي ال يوؤدي اإىل حدوث 
غيبوبة يفقد فيها الوعي ، ما ي�س��كل خطراً 
على نف�س��ه وعل��ى غريه يف ح��ال قيادته 

للمركبة .
االمرا�ض املزمنة

�س��دد الطبيب �س��ادق جرب طاهر ، على اأن 
ال�س��ائم عندم��ا يك��ون م�س��اب باأمرا�ض 

مزمنة وخطرية ، عليه اال ي�س��ع نف�س��ه يف 
خماط��رة قي��ادة املركبة ، فم��ن يتعاطون 
اأدوي��ة خا�س��ة به��م يف اأوق��ات معين��ة ، 
عليه��م اأن ياأخ��ذوا بع�س��ها منه��ا ، جتنبًا 
 ، ال�س��ائقن  خا�س��ًة   ، م�س��اعفات  الأي 
فقي��ادة املركب��ات ميك��ن اأن ت�س��كل خطراً 
على ال�سائق وعلى املحيطن به ، لهذا على 
كل �س��ائق اأن يع��ي ذلك جي��داً ، واأن يكون 
لديه توازن بن اجلهد الع�سلي وما يح�سل 
علي��ه م��ن غ��ذاء ، ك��ي متكن��ه م��ن العي�ض 
باحلياة ب�س��ورة طبيعية متامًا اإن التزموا 
بالتعليم��ات الطبية ، اأم��ا اإن اأهمل العالج 
فيمكن اأن حتدث له الكثري من امل�ساعفات 
، مب��ا فيها فق��دان الوع��ي اأثن��اء القيادة ، 
وانتهاء حياته الثمينة ، لقلة ا�س��تماعه اىل 

الن�سائح واالر�سادات الطبية . 
لنا كلمة

ت��زداد �رصع��ة  �س��واق املركب��ات  غالبي��ة 
قيادته��م يف هذه االج��واء احلارقة ، النهم 
يعانون من نق�ض �سديد يف املاء وال�سوائل 
كب��رياً  ج��زًء  فيفق��دون   ، اأج�س��ادهم  يف 
م��ن تركيزه��م وهو م��ا يعر�ض �س��المتهم 
والنا���ض للخطر ويهددون بارتكاب جرمية 
نتيج��ة  القت��ل  اىل  ت�س��ل  رمب��ا   ، اعت��داء 
احل��وادث املروري��ة ، فعليه��م اأن يكون��وا  
مدرك��ن ، باأنه��م يف حال��ة ع��دم متكنهم 
م��ن القي��ادة اأثن��اء �س��ومهم ، العمل على 
التنح��ي واالبتع��اد عنه��ا ، حل��ن االفطار 
، ك��ي ال يكون ال�س��يام ل��ه تاأثرياً �س��لبيًا ، 
بحي��ث جتع��ل قيادتهم ت�س��كل خط��راً على 
املركبات االأخرى وعلى امل�ساة ، لهذا كان 
لزام��ًا عليه��م اأن يهتم��وا ب�س��حورهم الذي 
�سي�س��هم يف مدهم بالطاقة والن�ساط طوال 
فرتة ال�سيام، من خالل تناول كمية كافية 
من ال�سكريات والن�سويات وبع�ض نوعيات 
من االأطعمة التي تعطي اإح�سا�س��ا بال�س��بع 
الأط��ول ف��رتة ممكنة وكمي��ة منا�س��بة من 
ال�ساي اأو القهوة بعد االإفطار على اأن تكون 
حم��الة جي��داً ، وتناول��ه املك���رصات اأثناء 
ف��رتة اإفط��اره حي��ث ت��زود ج�س��مه بطاقة 

كبرية ي�ستفيد منها اأثناء �سيامه .

مطاعم الطرق الخارجية ... خدماتها سيئة وأموال المسافرين غايتها ! 
شكا منها غالبية الناس

وهم صائمون 

سواق المركبات يشعرون باإلرهاق والتوقف على جانب الطريق، خطوة البد منها!  

تحقيق ــ دريد ثامر 
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 غالبية ال�ضواق يقودون 
مركباتهم ب�ضرعة ال�ضيما 

قبل موعد االفطار 

 يجب التوقف الفوري 
يف حالة ال�ضعور 

باخلمول كي ال يوؤدي 
اىل الغيبوبة  
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