
ل ت�ستغني الأ�س��واق والدكاكني عن بيع اأنواع التبغ 
“املع�س��ل” اب��و التفاحة واب��و التفاحتني والكاكاو 
واب��و الوردة، بعد اأن انت���ر ا�ستخدامها بني ال�سباب 
وال�ساب��ات، علب )مزكر�س��ة( تختل��ف يف اأحجامها 
واألوانه��ا اأنيق��ة وجذاب��ة، كت��ب يف جوانبه��ا ط��رق 
ال�ستخ��دام، بع���ض اأن��واع املع�س��ل كت��ب علي��ه انه 
منت��ج يف دول اجلوار، مثل ميزو وال�سلطان والفاخر 
والنخيل واأنواع اأخرى مازالت تناف�ض يف ال�ستحواذ 

على ال�سوق.
  ويف ظ��ل غياب الرقاب��ة ال�سناعي��ة وال�ستريادية 
ف��ان علب )املع�س��ل( ل ت�سع اجله��ات امل�سنعة لها 
ن�سب��ة النيكوت��ني والقط��ران عل��ى الط��ب ول املواد 
ال�سمية التي تنتج ب�سبب احل��رارة، فخلطات املع�سل 
ل تخ�سع لرقابة او قيا�سات حمددة وت�ستخدم فيها 
حت��ى م�ساحيق بع�ض الأدوي��ة املخدرة التي تن�سح 
اجله��ات الطبية على حفظه��ا يف مكان بارد وجاف 

ولي�ض على فحم ال�سي�سة املتقد. 
 املع�سل املغ�سو�ض

تنت���ر بني احل��ني والآخر اأخبار ع��ن �سبط كميات 
من املع�سل املغ�سو�ض من قبل املدخنني املحرتفني 
داخ��ل املقاهي وه��ذا الأمر يدف��ع ب�ساحب املقهى 
اىل اإرج��اع الكمي��ة الت��ي ا�سرتاه��ا م��ن التاج��ر او 
�ساحب �سوق اجلمل��ة. تركيبة هذا النوع من التبوغ 
ل ت��زال جمهول��ة امل�س��در، كم��ا حدثنا عنه��ا كرار 
حي��در �ساحب مقهى لالركيل��ة يف مدينة ال�سعب اذ 
يق��ول: ال�سمع��ة ال�سّيئة الت��ي نالها املع�س��ل اليدوي 

ال�سغ��رية ويف  ال��ذي ي�سن��ع يف بع���ض املعام��ل 
بع���ض البيوت دفع��ت الكثري من مدمن��ي هذا النوع 
م��ن التب��وغ اإىل البحث عن ط��رق واأ�سالي��ب جديدة 
ب�سهول��ة  الت��ي مييزونه��ا  �سوائب��ه  م��ن  للتخل���ض 
خلربته��م الطويلة يف التدخني، اإذ اأ�سبحوا ي�سنعون 
املع�س��ل باأنف�سهم بع��د اأن ي�سرتوا التب��غ من الباعة 
املتخ�س�س��ني يف منطق��ة الع��الوي او ال�سورجة ثم 
يقومون بنقعه مبادة اجلل�رين وبعد ذلك ي�سيفون 
النكهة التي يريدونها من عطور الفواكه املخ�س�سة 
لل�سناع��ات الغذائية كعطور املثلجات وال�سوكولته 

ليح�سلوا بعدها على مع�سل طبيعي100 باملائة!.
 حم��زة �ساح��ب �ساب يف الع�رين م��ن عمره اعتاد 
عل��ى ارتي��اد اأحد مقاه��ي الأركيل��ه واجللو�ض فيها 
ل�ساع��ات طويلة قال اإن��ه ل ي�سرتي اأيا من منتجات 
اأو  ال�س��وق املحلي��ة منه��ا  املع�س��ل املوج��ودة يف 
امل�ست��وردة لع��دم ثقته بها، مف�س��اًل �سناعتها على 
يدي��ه، اذ كان ي�سعر خالل تدخينه املع�سل امل�ستورد 
ب�سيق يف التنف�ض و�سعال �سديد يرافقه طوال اليوم، 
وعندم��ا ذه��ب اىل الطبي��ب اأخربه بح��دوث التهاب 

حاد يف رئتيه نتيجة ا�ستن�ساقه اأبخرة �سامة.
  منع��م الب��اوي �ساح��ب مقهى لل�سي�س��ة يف منطقة 
املي��دان حتدث عن جتربت��ه مع موزع��ني ملاركات 
م�ستوردة ومنتج��ني حمليني كان يتعامل معهم يف 
ال�ساب��ق ث��م اأنهى تعامل��ه معهم ب�سب��ب الغ�ض الذي 
تعر���ض ل��ه اأكرث من م��رة، اإذ ب��ني ان بع���ض اأنواع 
املع�س��ل ت�سن��ع من )تف��ل ال�ساي( املخل��وط بالتبغ 

وال�سل��ق الذي ت�ستخدم��ه ربات البي��وت يف �سناعة 
اأكلة )الدوملة( وي�سيفون اإليه املعطرات التي ت�سفي 
عل��ى املنتج نكهة خا�س��ة، فهذه امل��واد عندما يتم 
خلطه��ا مع بقية املكون��ات الأخرى وتنقع يف مادة 
)اجلل�ري��ن( او الدب���ض او الع�سل ل ميك��ن متييزها، 
وهن��اك اأن��واع من خلط��ات املع�س��ل املغ�سو�ض يتم 

نقعها مب�روبات كحولية كالبرية او الوي�سكي.
ل  ال�سغ��ار  ال�سب��اب  م��ن  املدخن��ني  “اأن  واأك��د 
ي�ستطيع��ون متيي��ز املغ�سو�ض لأن اأ�سح��اب معامل 
التعبئ��ة  اأ�سالي��ب  يف  يتفنن��ون  اأ�سبح��وا  املع�س��ل 
والتغلي��ف والتقلي��د، ولذل��ك اأ�سب��ح اأغل��ب اأ�سحاب 
املقاه��ي ي�س��رتون املع�س��ل ويفح�سون��ه باأنف�سهم  

بدل من التعامل مع الباعة اجلوالني.
يف معمل املع�سل

 بع��د اأخ��ذ ورد مع )ابو حممد( اأح��د اأ�سحاب معامل 
�سناعة املع�سل يف منطقة جميلة �سمح لنا بالدخول 
اىل معمله ب�رط ان ل ن�سور او ن�سجل اي �سيء واأن 
لنذك��ر ا�سم معمله وهو يري��د اأن يوؤكد فقط ان لي�ض 
جميع �سن��اع املع�سل يغ�س��ون يف �سناعته وهناك 
معام��ل تلتزم بال�سوابط واملقايي���ض ال�سحية، وما 
ان دخلن��ا اىل بداي��ة �سال��ة املعم��ل، حت��ى فاح��ت 
روائ��ح عط��ور النكهات الت��ي ت�ستخ��دم يف �سناعة 
املع�س��ل، روائ��ح خمتلف��ة ل ميك��ن التميي��ز بينه��ا 
ب�سهول��ة وهي م�سابهة لتلك التي ت�ستخدم يف بع�ض 
انواع املرطبات والع�سائر، لكن رائحة كريهة اأخرى 
ت�سب��ه رائح��ة العفن كانت تطغى عل��ى بقية ال�سالة 
الت��ي يتقاطر من طاولته��ا بقايا املنقوع من التبغ 
وامل��واد اللزجة الأخرى التي  ت�سب��ه مادة )الدب�ض(، 
�ساح��ب املعم��ل ق��ال: ان��ه ي�ستخ��دم التب��وغ التي 
ي�سرتيه��ا م��ن منطقة كرد�ست��ان ويق��وم بت�سنيعها 
داخ��ل معمل��ه، وعندم��ا �ساألن��اه عن بع���ض مراحل 
ال�سناع��ة مل ي�ساأ البوح بها لأنها م��ن اأ�رار املهنة 
مكتفيا بالق��ول: ان جميع املواد غري قاتلة او �سامة 

كما ي�سورها البع�ض.
 وا�ساف �ساحب املعمل ان هناك انواعًا من املع�سل 
ل ي�ستخ��دم فيها التبغ بل يتم ا�ستخدام بع�ض ق�سور 
الفواك��ه كالربتقال والرمان والتف��اح بعد اأن تخلط 
م��ع الع�سل وهذا الن��وع ي�سنع يف البي��وت او ح�سب 

الطلب من قبل الزبائن.
 فحم مغ�سو�ض

�ساح��ب املعم��ل ك�سف لن��ا اي�سا عن ب��اب اآخر من 
اأب��واب الغ�ض يف هذه ال�سناعة التي ل يهتم بها اأحد، 
فحت��ى املوؤ�س�سات املعني��ة بالرقابة واملتابعة يبدو 
انها غ��ري مكرتثة بالأم��ر وتتبع املث��ل القائل )اللي 
يج��ي من ايده اهلل يزيده( فهذا طريق ال�سالمة والآخر 

درب الندامة ال وهو الفحم املغ�سو�ض.
 يخربنا اب��و حممد اأن اأحد اأ�سب��اب اإ�سابة املدخنني 
بالأمرا���ض التنف�سية هو اخل�س��ب املحروق بدرجات 
حرارة غري عالية وتظ��ل فيه ن�سبة من اخل�سب اخلام 
ال��ذي يح��رتق عند و�سع��ه على ال�سي�س��ة ويطلق غاز 
ث��اين اأوك�سيد الكاربون بكميات كب��رية، وال�سبب يف 
اإنتاج ه��ذا النوع من الفحم هو القت�ساد يف كميات 

الوق��ود امل�ستخ��دم يف ح��رق اخل�سب داخ��ل )الكور( 
وك�س��ب الوق��ت ال��ذي ي�ستغرق��ه اإنتاج الفح��م اجليد، 
ومث��ل ه��ذه ال�سناعة ل يلتفت اليه��ا اأحد على الرغم 
م��ن تعام��ل الآلف م��ن فئ��ات و�رائ��ح وا�سعة من 
املواطن��ني مع ه��ذه املادة التي يع��اين منها مدخنو 

ال�سي�سة.
واأو�س��ح اأن الفح��م �سابق��ا ك��ان  يب��اع بالكيل��وات 
ليتفح�س��ه  مفتوح��ة  كب��رية  باأكيا���ض  ويعر���ض 
الزب��ون، حاليا ولأج��ل املداراة عل��ى املغ�سو�ض منه 
اأ�سبح يغل��ف بعلب واأكيا�ض وتو�س��ع عليه عالمات 
عل��ى  التع��رف  ي�ستطي��ع  ول  خمتلف��ة،  ومارك��ات 
املغ�سو���ض منه �س��وى كبار ال�سن م��ن املدخنني، اما 
ال�سب��اب فهم يبحث��ون على املارك��ة والطريقة التي 

يغلف فيها الفحم.
   طبي��ب الأمرا���ض ال�سدري��ة والباطني��ة الدكت��ور 
ا�سماعيل خليل اأو�س��ح، التاأثريات ال�سحية اخلطرية 
ملدخن��ي ال�سي�سة ب�سورة خا�س��ة بالقول: اإن مدخن 
ال�سي�س��ة يعتق��د اأنه��ا اأقل ���ررا م��ن املدمنني على 
اأثبتت��ه  ال�سجائ��ر، وه��ذا الأم��ر غ��ري �سحي��ح كم��ا 
التج��ارب الطبي��ة، اذا تركن��ا جانب��ا م�ساأل��ة الغ���ض 
وا�ستخ��دام م��واد ذات �سمي��ة عالي��ة عن��د الحرتاق 
كن�س��ارة اخل�س��ب او بع���ض ان��واع احلب��وب املهدئة 
واملخ��درة التي ي�ستخدمها بع���ض املدخنني برميها 
يف اجلم��ر املتق��د لالركيلة، ف��ان غاز ث��اين اوك�سيد 
الكاربون الذي ي�ستن�سقه املدخن  ي�سكل خطرا �سحيا 
كب��ريا وه��و يلح��ق ���ررا بالرئت��ني وبقي��ة اجلهاز 

التنف�سي وي�سبب بع�ض انواع ال�رطانات التي تفتك 
بالأن�سجة واخلاليا يف ال�سعب الهوائية لالإن�سان.

اأك��رث عر�س��ة  ال�سي�س��ة  اأن مدخن��ي  اأك��د  اإ�سماعي��ل 
لالإ�ساب��ة بقرح��ة املعدة نظ��را لك��رثة الكولي�سرتول 
واحلمو�سة ب�سبب الرت�سبات التي ت�ستقر على جدران 
املعدة من القطران والنيكوتني التي ل ميكن ال�سيطرة 
عليه��ا كم��ا يف باق��ي الأن��واع  م��ن ال�سجائ��ر التي 
تخ�س��ع ل�سوابط الت�سني��ع، لفتا اىل ان هناك اي�سا 
الأمرا�ض اجللدية التي اأخذت بالنت�سار بني مدخني 
ال�سي�س��ة يف الأقبي��ة واملقاه��ي املغلق��ة ولتعاق��ب 
الفواه عليها من قب��ل اجلال�سني على طاولة واحدة، 
كم��ا ان بع�ض انواع ال�سي�س��ة يتم حت�سريها من قبل 
�سبية و�سباب يجهلون حقيقة املواد التي يتعاملون 
معها، ف�سي�سة الفواكه كما ي�سمونها والتي ت�سنع من 
دون ا�ستخ��دام التبغ وبالعتم��اد على ق�سور الفواكه 
هذا النوع تكمن خطورته يف املادة اللزجة املتكونة 
بعد الحرتاق والتي تخلف نوعا من الغازات ال�سارة 

التي لها عالقة مبا�رة مبر�ض �رطان املثانة.
ون�س��ح طبي��ب الأمرا���ض ال�سدري��ة اإخ�س��اع ه��ذه 
رقاب��ة  اىل  ال�سي�س��ة  تدخ��ني  وظاه��رة  ال�سناع��ة 
الأجه��زة ال�سحية ال�سارم��ة واإيجاد قوانني حتد من 
ا�ستخداماته��ا مع الأخذ بالتو�سع يف جميع املناطق 

ال�سكنية والتجارية وحتى ال�سناعية.
الطب النف�سي

اأ�ست��اذ عل��م النف���ض الدكت��ور رحي��م عب��د ال�ساحب 
حتدث عن ظاهرة انت�سار ال�سي�سة قائال: مل تكن هذه 

املقاه��ي ذات انت�سار وا�سع يف اأغلب املدن العراقية 
حتى منت�سف ت�سعينيات القرن املا�سي، وانت�رت 
بع��د الع��ام 2003 ب�سك��ل كب��ري جدا حت��ى ل يكاد 
يخل��و اأي مقهى من )الأركيل��ه(، التي اأ�سبح روادها 
م��ن كافة الفئات العمري��ة ، لكن العاطلني ي�سنفون 
بالفئة الأكرث تعاطيا لها ب�سبب وجود الفراغ الكبري 
لديه��م، ه��ذه الظاه��رة ل توجد له��ا اأي��ة اإيجابيات 
تذكر �س��وى اللهو وق�ساء الوق��ت، و�سلبيات �سحية 
واقت�سادي��ة كب��رية ل حت�س��ى ول تع��د، الغ��ازات 
وال�سم��وم التي ي�ستمتع بها مدخن��و ال�سي�سة هي يف 
حقيقته��ا �سموم قاتلة، ولذل��ك يجب ان تكون ثقافة 
التوعية ال�سحية والنف�سية قائمة، ت�رف املاليني 
واآلف ال��دولرات على الدعاي��ة ملختلف املنتجات 
تنتب��ه  ول  يوم��ي،  وب�سك��ل  والأجه��زة  وال�سل��ع 
املوؤ�س�س��ة ال�سحي��ة اىل خطورة ه��ذه الظاهرة على 
�سح��ة املجتمع وما ت�سببه م��ن اأمرا�ض م�ستع�سية 
ب��ني فئات عمري��ة �سغرية من املفرت���ض ان تعتمد 
عليهم الدولة كجيل بن��اء يتمتع بال�سحة واللياقة، 
وهذه احلالة له��ا تاأثريات نف�سية تنعك�ض على قدرة 
الإجناب ل��دى املدخنني من ال�سب��اب ومت ت�سخي�ض 
ح��الت كثرية من ه��ذا الن��وع، واأعتق��د اأن �ساحب 
العم��ل ل يج��د الوق��ت الك��ايف ليق�سيه عل��ى اأرائك 
املقاهي، فالبطالة اأحد اأ�سباب انت�سار هذه الظاهرة 
الت��ي يج��ب اأن نحد م��ن انت�ساره��ا باإيج��اد برامج 
للت�سغي��ل والتوعي��ة الثقافي��ة وتنظي��م القت�س��اد 

املنزيل لالأ�رة.

 

 وبح�س��ب ثقاف��ة وتربي��ة �سائ��ق �سي��ارة الج��رة 
يك��ون جمرى احلديث مع الزب��ون او اجبارك على 
�سماع اغان رخي�سة او مواعظ دينية ، فيما يتفق 
اغل��ب �سائقي �سي��ارات الج��رة يف ان مهنتهم – 
الوقتي��ة- هذه هي لك�س��ب الرزق ملن ل �سنعة له 

وانها ارخ�ض انواع العمل وا�سهلها. 
جا�سم حم��ودي 33- عاما - �سائق �سيارة اجرة 
ا�س��رتى �سي��ارة �سف��راء ط��راز 2010 ليعمل بها 
بع��د ان ب��اع البا�ض ال��ذي ميلكه اآخ��ذاً بن�سيحة 
ال�سدقاء واملقربني، يقول: ان امتهان هذا العمل 
لي���ض بالأمر ال�سهل ال انه مرب��ح ملن اراد البحث 

عن الرزق بجدية.
 واأ�س��اف ،مع �سدي��د ال�سف فان بع���ض ال�سباب 
يلج��وؤون اىل ه��ذه الو�سيل��ة لي���ض طلب��ًا للم��ال 
وامنا له��در الوقت يف م�سايق��ة الفتيات، فرتاهم 
يتواجدون قرب اجلامعات بحثًا عن هذه الفر�سة.
واو�س��ح عامر عبد ال�ساحب – 24 عاما- خريج 
معه��د يعم��ل حاليا �سائ��ق �سيارة اج��رة ان عمله 
ك�سائ��ق �سي��ارة اجرة عزز ثقت��ه بنف�سه خ�سو�سا 

بعد ان ف�سل بالتعيني يف دوائر الدولة.
وتاب��ع "�سحي��ح ان اخت�سا���ض عمل��ي احل��ايل 
يل  يق��دم  ان��ه  ال  الدرا�س��ي  لتخ�س�س��ي  مغاي��ر 
عل��ى  العتم��اد  املعي�س��ة دون  �سب��ل  ولعائلت��ي 
الخرين "، موؤكدا ان��ه مل يياأ�ض يف احل�سول على 
عم��ل حكومي وانه دائ��م التقدمي لأية دائرة تطلب 

اخت�سا�سه.
احل��اج اب��و ف��ادي 57 عام��ا ب��ني ان��ه يعمل يف 
�سيارته منذ ثمانيني��ات القرن املا�سي وان لديه 
اخل��ربة والخت�سا���ض يف مناط��ق ووق��ت وفرة 
الزبائ��ن، م�س��ريا ،ك��رثة الزحامات الت��ي ت�سببها 
نق��اط التفتي�ض وان�سداد بع���ض ال�سوارع هما اهم 

العقبات التي تقف امام �سائق �سيارة الجرة.
وجوابا ع��ن �سوؤالنا بتاأثري ك��رثة �سيارات الجرة 
عل��ى دخله اليومي، قال ابو فادي "ان الرزق على 
اهلل ف�س��واء ك��رثت �سي��ارات الج��رة او قل��ت فان 
ال��رزاق واحد " مبين��ا ان معدل م��ا يجنيه يوميا 
35 األ��ف دينار ويكفي جلمي��ع متطلبات العائلة 

من �سكن وكهرباء وغذاء وت�سليح وبنزين. 
 كث��رية ه��ي الأحاديث الت��ي يتم تناوله��ا داخل 

�سيارة الجرة ب�سبب طول الوقت جراء الزحام.
تق��ول زينة جرب 22 �سنة طالبة جامعية، اذا كان 
الزبون فتاة يبداأ اغلب ال�سائقني ال�سباب باحلديث 

عن احلياة الجتماعية ليت�ساءلوا بعدها، هل انت 
متزوج��ة وماذا تعملني ويف اي كلية در�ست واين 

ت�سكنني؟ مئات ال�سئلة وبع�سها حمرجة !.
ام��ا اذا ك��ان الزبون رجال ف��وق مرحل��ة ال�سباب 
فاحلديث �سيدور عن الو�ساع ال�سيا�سية والمنية 
واخلدم��ات، وكما قال �سع��د ح�سن 38 �سنة، لفتا 
اىل ان��ه لو كان الزبون مراهق��ا او يف مقتبل عمر 
ال�سب��اب ف�سيكون احلديث عن اخر الغاين ونتائج 

مباريات بر�سلونة وماجن�سرت والريال .
ان  �سن��ة،   55 فرا���ض  ام  احلاج��ة  بين��ت  بينم��ا 
اغل��ب �سائق��ي �سي��ارة الج��رة يتحدث��ون مع��ي 
يف املوا�سي��ع الديني��ة وع��ن الرج��ال ال�ساحلني 

والئمة والنبياء وغالء ال�سعار.

واتف��ق اغلب الزبائ��ن الذين التقين��ا بهم على انه 
عندم��ا ل يوج��د مو�س��وع للحدي��ث يق��دم �سائق 
�سي��ارة الج��رة عل��ى ادارة الراديو نح��و الخبار 
او اجب��ار الزب��ون على �سماع املواع��ظ الدينية او 

الغاين الرخي�سة من جهاز الت�سجيل .
يقول �سائ��ق �سيارة الجرة �سلم��ان عبد علي 29 
عام��ا -خريج كلية العلوم، انه ل يبداأ احلديث مع 
الزب��ون مطلقا، ويكتفي باملذياع ل�سماع الخبار 

من قنوات غري متطرفة.
م��ن  وال�سج��ر  الزحام��ات  ك��رثة  ان  وا�س��اف" 
طول وق��ت النتظار يجربان بع���ض الزبائن على 
اخلو���ض يف موا�سيع خمتلفة، م��ا يجعل ال�سائق 
يخت��زن يف ذاكرته كمي��ات هائلة من املعلومات 

والخب��ار والتقاري��ر وتك��ون نتيجته��ا ح�سويل 
على جريدة يومية فيها اخبار متكاملة مع الآراء 

املختلفة.
 خمالفات مرورية 

انظمة املرور توؤكد ���رورة النتباه اثناء قيادة 
املركبة لتاليف وقوع احلوادث املرورية.

�رط��ي امل��رور �سع��د �ساج��ب ي��رى ،ان ان�سغ��ال 
ال�سائ��ق باحلدي��ث اثن��اء القيادة ي�ست��ت انتباهه 
م��ا ي�سب��ب ح��وادث ال�س��ري احيان��ًا او الوقوع يف 
خمالفات مرورية، م�سريا ، المر يعود اىل ال�سائق 
نف�سه يف اث��ارة الحاديث غري النفعالية او التي 
ل تتطل��ب  اللتف��ات وتغيري م�ست��وى النظر بعيدا 

عن ال�سارع.

ودعا ال�سواق خ�سو�س��ا ا�سحاب �سيارات الجرة 
اىل ع��دم اطال��ة الأحاديث والنتب��اه على ا�سلوب 
القيادة حفاظ��ا على ارواح الرك��اب وم�ستخدمي 

الطريق.
التنفي�ض الداخلي 

لمته��ان عم��ل قيادة �سي��ارة الج��رة ) التك�سي( 
تف�س��رياً م��ن الناحي��ة القت�سادي��ة يق��ول اخلبري 
القت�س��ادي  اأ. د. يحيى النج��ار: ان القبال على 
ه��ذه املهن��ة يع��ود اىل كونه��ا عم��اًل مربح��ًا، ل 
يتطل��ب راأ�ض مال �سخ��م فالكثري من ال�سائقني ل 
ميلكون تلك ال�سيارات وامنا يعملون باأجر يومي، 
وهذا يتنا�سب وطبيعة ال�سباب يف الوقت احلا�ر 
ال��ذي ميي��ل اىل ال�سع��ف يف بذل اجله��د من اجل 
حت�س��ني الو�سع املعا�س��ي، وهو امر امت��د لي�سمل 
املتقاعدي��ن وحملة ال�سه��ادات اجلامعية والعليا 
احيان��ًا كو�سيلة لمت�سا�ض البطال��ة ولهذا المر 
انعكا�ض �سلبي ج��راء عدم الإفادة من معلوماتهم 
و بالت��ايل خ�س��ارة �سخ���ض انفق��ت الدول��ة على 
تعليم��ه دون ا�ستثم��اره او احل�س��ول على  مردود 

جراء تعلمه. 
وب��ني النجار "ان هذا العمل م��ا هو ال نقل اموال 
من ط��رف اىل اخر دعم��ًا للقط��اع التجاري دون 
القت�س��ادي او الإنتاج��ي وهذا ي�س��ري اىل �سعف 
ا�ستثمار الموال يف جمال التنمية القت�سادية ".

ثقافة ال�سائق
ام��ا التف�س��ري النف�س��ي ملناق�س��ات ال�سائق��ني مع 
الزبائ��ن وا�سبابه��ا ق��ال الباحث يف عل��م النف�ض 
م�سطفى دكل��ه، البيئة التي ينتم��ي اليها ال�سائق 
ه��ي التي تر�سم له احلدود التي يتوجب عليه عدم 
جتاوزه��ا مع الركاب، فكلما كان ينحدر من بيئة 
ثقافي��ة ب�سيطة زاد ت�س��وره ان تبادل احلديث مع 
الزبائ��ن هو ام��ر مقبول دون التفك��ري يف انطباع 

املقابل ومدى تقبله لالأمر.
وا�س��اف "من منظور نف�سي فان املتحدث احيانًا 
ل يج��د �س��ري يف التكلم عن امور كث��رية حتى لو 
كان��ت �سخ�سية باعتب��ار امل�ستم��ع اىل حديثه ل 
يعرفه جيداً وبالتايل لن يدخل معه يف مناق�سات 
عميق��ة وه��ذا يعترب نوعا م��ن التنفي���ض الداخلي 

للمتحدث ".
 وب��ني دكل��ه ، يف الم��ر ايجابي��ات اي�س��ًا فه��و 
)اي املتح��دث( كاأمن��ا يراجع ب�سوت ع��اٍل اراءه 
وت�سورات��ه ما يولد لدي��ه روؤى وت�سورات جديدة 
عن افكاره عما لو بقي غري معرب عنها وهذا ميكن 
ان يق��ود اىل نوع من التعدي��ل الفكري وال�سلوكي  

لدى الفرد. 

المعسل والفحم.. سموم قاتلة تفتك بالمدخنين

داخل السيارة الصفراء.. أحاديث وآراء وقراءة سريعة للواقع!

بغداد ـ متابعة 

بغداد ـ متابعة 
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�صيارات �صفراء تتزاحم 
مع �صيارات ملونة 

ترفع فوق �صقفها عالمة 
»لالأجرة« يف ال�صارع، 

تت�صمر امامك عند اول 
بادرة منك لتاأجري 

�صيارة!.
ال�صباب واملراهقون 

وكبار ال�صن يجوبون 
ال�صوارع ب�صياراتهم 

بحثا عن رزقهم من 
خالل نقل الزبائن اىل 

املناطق التي يرغبونها 
يف ظل غياب الت�صعرية 

او مراقبة دائرة النقل 
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