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ظاهرة "الفضائيين" المتقاعدين وأضرارها على االقتصاد الوطني
وال  بولي�سية  لرواية  عنوانًا  لي�س  ف�سائي  متقاعد   
الف�ساد  اب��واب  من  ب��اب  هو  اإمن��ا  م�رسحية،  ق�سة 
ابطال  فيه،  العام  املال  لهدر  العراق  يف  امل�رسعة 
والبطاقة  التقاعد  وهيئة  )املتقاعد  هم  الف�ساد  هذا 
العراق على  الذكية( وكلمة ف�سائي باتت تطلق يف 
كل عمل او ا�سم وهمي يراد به التحايل و�رسقة املال 
العام فيوجد موظف وجندي ف�سائي وهم من توجد 
ا�ساموؤهم يف قوائم الرواتب وال وجود لهم على ار�س 
تتعامل  وهمية  وم�سارف  �رسكات  وتوجد  الواقع، 
املركزي،  البنك  مزاد  من  ال��دوالر  �رساء  او  بالعقود 
مفا�سل  كل  يف  يدخل  م�سطلح  اليوم  فالف�سائي 
ال�سوء  �سن�سلط  هذا  مقالنا  ويف  العراقية،  احلياة 
على ف�سائي من نوع اآخر، اإنه املتقاعد، فهل يوجد 
ف�سائيا؟  املتقاعد  ي�سبح  وكيف  ف�سائي؟  متقاعد 

ومن امل�سوؤول عن ذلك وكيف متكن معاجلته؟
يف  اجلبوري  م�سعان  النائب  ك�سف  ال�سياق  ويف   
متقاعد  الف   23 وج��ود  عن   2014 االول  كانون 
ف�سائي يتقا�سون رواتب من هيئة التقاعد الوطنية، 
ومن ثم عاد ليك�سف يف اآذار 2016عن وجود اكرث 
الف متقاعد ف�سائي يف حمافظات �سالح   16 من 
اقرت هيئة  والديوانية واالنبار ونينوى، كما  الدين 
متقاعد  ال��ف   16 من  اك��رث  بوجود  ذاتها  التقاعد 
املتقاعد  يتحول  كيف  بخ�سو�س  ام��ا  ف�سائي.  
اليها  يلجاأ  للتحايل  طرق  عدة  فتوجد  ف�سائي  اإىل 
التقاعدي  الراتب  �رسف  ا�ستمرار  اجل  من  البع�س 

رغم زوال مربرات �رسفه ومنها:
املتقاعد  عن  وكيل  ل�سخ�س  ذكية  بطاقة  �رسف   
النفو�س،  �سعاف  بع�س  ي�ستغله  ما  وهو  اال�سلي، 
املتقاعد  بوفاة  التقاعد  هيئة  اخطار  عن  فيمتنع 
الوكيل  ببطاقة  الراتب  ب�سحب  هو  وي�ستمر  اال�سلي 

اإىل  الوكيل  هذا  �سيتحول  وهنا  اعتيادية،  ب�سورة 
متقاعد ف�سائي.

حتى  املتويف  املتقاعد  ابنة  راتب  �رسف  ا�ستمرار   
التقاعد  هيئة  يبلغ  ال  البع�س  الأن  زواج��ه��ا،  بعد 
لعائلة  ال�سحيحة  االجتماعية  باحلالة  الوطنية 
لالبنة  التقاعدي  الراتب  �رسف  في�ستمر  املتقاعد 
حتى بعد زواجها واجنابها االطفال، وهنا �ست�سبح 

هذه املراأة متقاعدا ف�سائيا.
املتويف  املتقاعد  زوج��ة  رات��ب  ���رسف  ا�ستمرار   
ارامل  بع�س  تتزوج  اي�سا  هنا  زواجها،  بعد  حتى 
التقاعد  هيئة  تبلغ  وال  ال�سهداء  و�سيما  املتقاعدين 
لها من زوجها  راتب تقاعدي  بذلك وي�ستمر �رسف 

االول املتويف وبذلك تعد حالة تقاعد ف�سائي.
ل�سمان  االج���داد  با�سم  االح��ف��اد  بع�س  ت�سجيل   
يلجاأ  ما  وهو  التقاعدية،  رواتبهم  �رسف  ا�ستمرار 
بع�س  في�سجل  القانون  على  للتحايل  البع�س  اليه 

يف  له  )ين�سبهم  ابيه  با�سم  البنات  و�سيما  ابنائه 
االوراق الثبوتية( كي ي�سمن ا�ستمرار �رسف الراتب 
التقاعدي لوالده بعد وفاته )ي�رسف للحفيد كاأبن( 

وهذه حالة تقاعد ف�سائي.
وفاته  وبعد  امل�سن  لالب  التقاعد  يكون  واحيانا   
او  قا�رسين  اطفال  لهما  ولي�س  امل�سنة  لالم  ينتقل 
ابنائها  احد  ي�سبح  ذلك  ومع  متزوجات  غري  بنات 
وكياًل لها وت�رسف له بطاقة ذكية ولكن بعد وفاه 
با�ستالم  هو  وي�ستمر  التقاعد  ابالغ  عن  ميتنع  االأم 
�رسعًا  م�رسوعيته  ع��دم  رغ��م  التقاعدي  ال��رات��ب 
الف�سائي  املتقاعد  ه��ذا  يكون  واحيانا  وقانونًا 

موظفًا يف الدولة.
املتقاعدين  اع��داد  ك��رثة  م�سوؤولية  ويتحمل  ه��ذا   
الوطنية  والهيئة  نف�سه  املتقاعد  الف�سائيني كل من 
للتقاعد ل�سعف رقابتها وتدقيقها و�سعف تن�سيقها 
عن  ف�ساًل  وال�سحة،  والعدل  الداخلية  وزارات  مع 

�رسكة البطاقة الذكية )كي كارد( التي تعمل باأنظمة 
واجهزة قدمية وم�ستهلكة يعاين املتقاعدون ب�سببها 
االجهزة  رداءة  ب�سبب  ب�سماتهم  ظهور  ع��دم  من 
نظام  اعتماد  اإىل  يوؤدي  ما  وهو  التوزيع  منافذ  يف 
نهاية  يف  ي���وؤدي  رمب��ا  وال���ذي  للمتقاعد  الوكيل 

املطاف اإىل متقاعد ف�سائي.
التو�سيات

وملعاجلة هذه الظاهرة نو�سي مبا ياأتي:
الغبية  كارد  كي  �رسكة  احتكار  احلكومة  تنهي  ان   
تقدمي  بغية  مناف�سة  ل�رسكات  رخ�سا  ومتنح  للعمل 
القدمية  االجهزة  وا�ستبدال  للمواطن  خدمة  اف�سل 
باأخرى احدث ال يعاين معها املتقاعد من عدم ظهور 
لكي  حكومية  ال�رسكة  تكون  ان  ويف�سل  ب�سماته، 

تعيد االرباح اإىل خزينة الدولة العامة .
 ايقاف العمل بنظام املتقاعد الوكيل وعدم �رسف 
بطاقة الكرتونية للوكيل اإال يف حاالت ق�سوى ك�سلل 

اجلاد  التن�سيق  ذلك.   �سابه  ما  او  اال�سيل  املتقاعد 
مع وزارتي الداخلية والعدل حول احلالة االجتماعية 
والوفاة،  احلياة  حول  ال�سحة  وزارة  ومع  وتغريها 
للمتقاعد وافراد عائلته، وا�سدار قرار يق�سي بفر�س 
غرامات مالية عالية بحق كل من ينطبق عليه و�سف 
خارج  تقاعدي  راتب  له  وي�رسف  ف�سائي  متقاعد 
اإىل  ت�سل  ان�سباطية  القانونية، وعقوبات  ال�سوابط 
حد ف�سل املتقاعد الف�سائي اذا كان موظفا حكوميا 

لتحايله على القوانني واالنظمة.
التي يتحول من  الطرق  ان  اال�سارة اىل  اود   ختامًا 
خاللها املتقاعد اإىل ف�سائي والتي ذكرت اعاله وان 
�سلوكا  ت�سكل  ال  انها  اإال  الواقع  يف  موجودة  كانت 
ال  الأنا�س  فردية  حاالت  هي  وامنا  عاما  اجتماعيا 
يتحرون احلالل واحلرام يف ارزاقهم وعلى احلكومة 
مالية  وغرامات  وعقوبات  ب��اإج��راءات  تردعهم  ان 

كبرية.

بغداد - همام السليم

مؤشرات الصحة في االقتصادات العربية النامية
بلد  الأي  ال�سحية  املوؤ�رسات  ان  الطبيعي  من   
متثل اأحد العوامل املهمة يف تطوير االقت�ساد 
ال�سحية  امل��وؤ���رسات  ان  اي  العك�س  وك��ذل��ك 
االقت�ساد من تخلفه،  تتوقف على مدى تطور 
�سيدعم  ومتينا  متطورا  االقت�ساد  كان  فكلما 
ما  وه���ذا  اك��رب  ب�سكل  ال�سحية  امل���وؤ����رسات 
�سينعك�س على االقت�ساد ب�سكل اكرب اي�سًا، اي 
ان العالقة بينهما عالقة �سببية احدهما يوؤثر 

يف االآخر.
الفرد  دخل  ي��زداد  عندما  املثال  �سبيل  فعلى   
�سيزيد  الفرد  فان  االقت�ساد،  لتطور  كنتيجة 
من االنفاق على نوعية الغذاء اجليدة التي تزيد 
ال�سلع  انتاج  من  تزيد  التي  البدنية  قوته  من 
تزيد  وكذلك  واملجتمع،  االقت�ساد  تخدم  التي 
االبتكارات  من  تزيد  التي  الذهنية  قوته  من 
تزيد  ان  �ساأنها  من  والتي  املجاالت  كافة  يف 
من رفاهية االن�سان، كما ان زيادة دخل الفرد 
يقع  التي  االمرا�س  معاجلة  �رسعة  اىل  توؤدي 
بقائه  ف��رتة  تطيل  والتي  االن�سان  �سحيتها 
حالة  يف  دخلة  انخفا�س  نتيجة  ال�رسير  يف 
لتخلف  كنتيجة  دخ��ل��ه  م�ستوى  انخفا�س 

االقت�ساد  ان  اىل  اال�سارة  وتنبغي  االقت�ساد. 
يعتمد  ال  اي  املتنوع  االقت�ساد  هو  املتطور 
على م�سدر معني كالنفط مثاًل وكما هو احلال 
يف دول اخلليج والعراق، وبالتايل هذا امل�سدر 
يجعل دخول االفراد ال تت�سم باال�ستقرار وهذا 
وعلى  ال�سحي  اجلانب  على  �سلبًا  ينعك�س  ما 
بنا  دف��ع  م��ا  وه��ذا  واح���د،  اآن  يف  االقت�ساد 

للت�ساوؤل الذي �سيطرح يف نهاية املقال.
 اجمايل االنفاق على ال�سحة كن�سبة من 

الناجت املحلي االجمايل
املرتبة  فل�سطني  احتلت   2013 ع��ام  يف    
االوىل يف اجمايل االنفاق على ال�سحة كن�سبة 
ان  يعني  وهذا  االجمايل،  املحلي  الناجت  من 
%10 من الناجت املحلي االجمايل الفل�سطيني 
ال�سحي،  ب��اجل��ان��ب  االه��ت��م��ام  على  ي��ذه��ب 
والتي  الثانية  املرتبة  يف  جيبوتي  وت��اأت��ي 
%8.9 من  كانت نفقاتها على ال�سحة ت�سكل 
دول  ثالثة  كانت  كما  املحلي،  الناجت  اجمايل 
وهي  الثالثة  املرتبة  على  للح�سول  تتناف�س 
التي  وتون�س   ،7.2% �سكلت  التي  االردن 
نفقاتها  �سكلت  التي  ولبنان   ،7.1% �سكلت 
ناجتها  اج��م��ايل  م��ن   7.2% ال�سحة  على 
كانت  التي  ال���دول  وام��ا  االج��م��ايل.  املحلي 

اجلزائر  من  كل  فهي  الرابعة  املرتبة  حتتل 
ت�سكل  التي  وال�سودان  و،   6.6% ت�سكل  التي 
%6.5، واملغرب التي ت�سكل %6.0. يف حني 
العربية االخرى مل تتجاوز ن�سبة  الدول  كانت 
ال� %5 با�ستثناء جزر القمر %5.8، والعراق 

.5.4% %5.1، واليمن  %5.2، وم�رس 
 االنفاق العام على ال�سحة كن�سبة من 

اجمايل االنفاق العام
  اما بالن�سبة للموؤ�رس الثاين وهو االنفاق العام 
على ال�سحة كن�سبة من اجمايل االنفاق العام، 
فيالحظ ان االردن حتتل املرتبة االوىل من بني 
وجيبوتي   ،17.8% ت�سكل  اذ  العربية  الدول 
 ،14.1% ت�سكل  حيث  الثانية  املرتبة  حتتل 
 ،13.3% ت�سكل  التي  تون�س  تاأتي  حني  يف 
املرتبة  يف   13.1% ت�سكل  التي  القمر  وجزر 
الثالثة، كما تاأتي كل من ال�سودان التي ت�سكل 
املرتبة  يف   10.0% وفل�سطني   ،10.6%
العربية  ال��دول  جميع  ان  حني  يف  الرابعة، 
االخرى مل تتجاوز نفقاتها على ال�سحة 10% 
ي�سري  ما  ه��ذا  العامة،  النفقات  اجمايل  من 
املال  براأ�س  العربية  ال��دول  اهتمام  عدم  اإىل 
ا�سا�س  احلا�رس  الوقت  يف  ُيعد  الذي  الب�رسي 
دول  طبقته  م��ا  وه��ذا  االقت�سادية  التنمية 

جنوب �رسق اآ�سيا.
 االنفاق على 

ال�سحة ح�سب نوع 
االنفاق عام وخا�ص

  ومن اجل مالحظة مدى 
واالهتمام  ال��دول��ة  تدخل 
البد  الب�رسي  امل���ال  ب��راأ���س 
على  االنفاق  ن�سب  معرفة  من 
انفاق  ن�سب  ما هي  اأي  ال�سحة، 
ال��دول��ة )االن���ف���اق ال��ع��ام( على 
ن�سب  العك�س  وكذا  ال�سحي  القطاع 
ال�سحة،  القطاع اخلا�س على  انفاق 
فكانت اعلى ن�سبة لالإنفاق العام على 
ال�سحة يف قطر والتي �سكلت 83.8%، 
ثم   ،80.0% وُعمان   ،82.6% والكويت 
اجلزائر  من  كل  الثانية  املرتبة  يف  تاأتي 
وليبيا  واالم����ارات   ،74.2% ت�سكل  التي 
التي  والبحرين   ،70.3% ت�سكالن  اللتان 
كل  الثالثة  املرتبة  وحتتل   ،70.2% ت�سكل 
وال�سعودية   ،66.0% ت�سكل  التي  االردن  من 
ت�سكل  التي  واجلزائر   ،64.2% ت�سكل  التي 
تاأتيان  ولبنان  تون�س  من  كل  وان   ،60.0%

يف املرتبة الرابعة اإذ بلغت يف االوىل 59.3% 
ويف الثانية %50.7، وان الن�سب املكملة لهذه 
يف  اخلا�س  القطاع  م�ساركة  اىل  ت�سري  الن�سب 
االنفاق على ال�سحة. وان جميع الدول العربية 
االخرى كان القطاع اخلا�س هو القائم بتنمية 

راأ�س املال الب�رسي.
الن�سبة املئوية لل�سكان الذين يح�سلون على 

خدمات �سحية
االف��راد على    كما ميكن معرفة مدى ح�سول 
ناحية  م��ن  ع��ام  ب�سكل  ال�سحية  اخل��دم��ات 
ال�سحية  اخلدمات  توزيع  يف  العدالة  ومعرفة 
ناحية  من  خا�س  ب�سكل  واحل�رس  الريف  بني 
لل�سكان  املئوية  الن�سبة  خ��الل  م��ن  اخ���رى، 
ومن  �سحية،  خدمات  على  يح�سلون  الذين 
خالل توزيع الن�سب بني �سكان الريف و�سكان 
كلما  كبري  بينهما  الفرق  كان  فكلما  احل�رس، 
باملوازنة  الدولة  اهتمام  عدم  على  ذلك  دل 
ما  ودائمًا  الريف،  و�سكان  احل�رس  �سكان  بني 
�سكان  من  اكرث  الريف  ب�سكان  االهمال  يكون 
احل�رس، وهذا ما يزيد من امل�ساكل االجتماعية 
كالبطالة واالقت�سادية كانخفا�س منو الناجت 
االقت�سادي  التقرير  ي�سري  وغريها.  الزراعي، 
عربية  دول  خم�س  وجود  اىل  املوحد  العربي 
يح�سل كامل مواطنوها على اخلدمات ال�سحية 
ال�سعودية وفل�سطني  %100 وهي كل من  اي 
ان  يعني  ما  وه��ذا  ولبنان،  والكويت  وقطر 
�سكان الريف يف هذه الدول يح�سل على كامل 
�سكان  عليها  يح�سل  التي  اخلدمات  ونف�س 
واالردن  البحرين  دولة  مواطني  وان  احل�رس، 
واجلزائر  وتون�س  وم�رس  وُعمان  واالم���ارات 
ترتاوح  �سحية  خدمات  على  يح�سلون  وليبيا 
ن�سبها ما بني %90 و%99، وباملقابل هناك 
دول عربية يعاين اغلب مواطنوها من احل�سول 
التفاوت  عن  ف�ساًل  ال�سحية،  اخلدمات  على 
تتمثل  واحل�رس،  الريف  بني  ما  توزيعها  يف 
وال�سومال  ال�سودان  من  كل  يف  ال��دول  ه��ذه 
و23%   24% الن�سب  كانت  اإذ  وموريتانيا، 
و%27 على التوايل. اما مواطنو الدول العربية 
ال�سحية  اخل��دم��ات  على  يح�سلون  االخ���رى 

بن�سب ترتاوح ما بني %50 و80%.
عدد االطباء لكل 100 األف ن�سمة

ن�سمة  الف   100 لكل  االطباء  عدد  موؤ�رس  اما    
اذ  باملجتمع،  الدولة  اهتمام  مدى  اىل  يف�سي 
كلما يزداد عدد االطباء لكل 100 الف ن�سبة كلما 
دل ذلك على اهتمام الدولة يف بناء جمتمع �سليم 
و�سليم،  فعال  ب�سكل  االقت�ساد  بناء  على  قادر 
االقت�ساد متخلف  �سيبقى  العك�س  لكن يف حالة 
ب�سبب  وذهنيًا  بدنيًا  املجتمع  ل�سعف  كنتيجة 
عدم اهتمام الدولة باجلانب ال�سحي. �سمن هذا 
املوؤ�رس حتتل لبنان املرتبة االوىل، اإذ يبلغ عدد 
االطباء فيها 319 لكل 100 الف ن�سمة، وتاأتي 
بعدها كل من االردن والبحرين وال�سعودية وقطر 
لكل  االط��ب��اء  ع��دد  ك��ان  حيث  وليبيا  والكويت 
286 و279 و268 و253  100الف ن�سمة هو 
الدول  ان  حني  يف  التوايل.  على  و200  و270 
التي حتتل املرتبة الثالثة هي كل من االمارات 
عدد  وك��ان  ُعمان  و�سوريا  واجل��زائ��ر  وتون�س 
178 و168  الف ن�سمة هو   100 اطباوؤها لكل 

و120 و 158 و199 على التوايل.
  ام��ا ال���دول االخ���رى وه��ي االأ����س���واأ ح���ااًل يف 

وال�سودان  جيبوتي  من  كل  وهي  االطباء  عدد 
وال�سومال والعراق وم�رس واملغرب وموريتانيا 
و  و3   42 و   21 هو  االطباء  عدد  فكان  واليمن 
88 و85 و64 و10 و30 على التوايل لكل 100 

الف ن�سمة.
عدد املمر�سات لكل 100 األف ن�سمة

  كما ان عدد املمر�سات لكل 100 الف ن�سمة قد 
بلغ 1030 ممر�سة يف ال�سعودية، وتاأتي كل من 
وُعمان  واالردن  والبحرين  والكويت  ليبيا وقطر 
يف  املمر�سات  عدد  كان  اذ  الثانية  املرتبة  يف 
513 و  و   560 و   581 و   670 الدول هو  هذه 
486 و 457 على التوايل لكل 100 الف ن�سمة. 
كل  فهي  الثالثة  املرتبة  احتلت  التي  الدول  اما 
اذ كان  من االمارات و لبنان وتون�س وفل�سطني 
العدد هو 336 و 331 و 325 و 250 ممر�سة 
الدول  اما  التوايل،  على  ن�سمة  الف   100 لكل 
كالعراق و�سوريا واجلزائر وم�رس التي كان عدد 
لكل   143 و   190 و   192 و   195 ممر�سيها 
100 الف ن�سمة هو اف�سل من عدد ممر�سي دول 
ال�سودان واملغرب واليمن وموريتانيا وجيبوتي 
وال�سومال الذي بلغ 95 و 90 و 72 و 70 و 51 

و 8 على التوايل.
عدد ال�سكان مقابل كل �سرير

يف  �رسير  لكل  ال�سكان  ع��دد  مالحظة  وميكن    
ذا  االقت�ساد  يكون  كلما  اإذ  العربية،  ال���دول 
وتوفري  االهتمام  ي�ستطيع  كلما  عالية  كفاءة 
اال���رسة  ع��دد  ومنها  مواطنوه  يحتاجه  ما  كل 
كان  كلما  عددها  يزداد  فكلما  امل�ست�سفيات  يف 
وهذا  ميكن،  ما  اقل  الواحد  لل�رسير  ال�سكان  عدد 
ولبنان  ليبيا  ان  فنالحظ  بالتاأكيد،  االف�سل  هو 
احتال املرتبة االوىل يف عام 2012 عندما بلغ 
على  و209   270 هو  �رسير  لكل  ال�سكان  عدد 
التوايل، فيما تاأتي كل من القمر والكويت وتون�س 
وُعمان  واجلزائر  واالردن  البحرين  وال�سعودية 
 454 ال�سكان  الثانية حيث بلغ عدد  يف املرتبة 
و 455 و 472 و 478 و 481 و 528 و 594 
التوايل مقابل كل �رسير، وح�سلت  604 على  و 
والعراق  جيبوتي  من  كل  الثالثة  املرتبة  على 
وفل�سطني وقطر واالمارات فكان العدد مقابل كل 
�رسير هو 704 و 769 و 782 و 833 و 935 
املغرب  وهي  االخ��رى  ال��دول  اما  التوايل.  على 
وال�سودان واليمن وال�سومال وموريتانيا وم�رس 
والتي بلغ عدد ال�سكان فيها مقابل كل �رسير هو 
1176 و 1220 و 1389 و 1429 و 1892و 
2023 على التوايل، وهذه اعداد كبرية ت�سري اىل 

عدم االهتمام برا�س املايل الب�رسي.
العمر املتوقع للحياة عند الوالدة

   ُيعد هذا املوؤ�رس من املوؤ�رسات املهمة جداً، اإذ 
الب�رسية  التنمية  تقارير  يف  ُي�ستخدم  ما  دائمًا 
التي ت�سدرها االمم املتحدة، فهو ُي�سري اىل عدد 
جديد  مولود  يعي�سها  ان  يتوقع  التي  ال�سنوات 
ح�سب  امل�سجلة  الوفاة  معدالت  امناط  بقيت  اذا 
الفئات العمرية عند والدته على حالها طيلة فرتة 
املوؤ�رسات  تقريبًا كل  املوؤ�رس يج�سد  حياته. هذا 
اىل  ت�سري  االن�سان  عمر  زي��ادة  ان  اإذ  ال�سابقة، 
الريف  قبل  م��ن  ال�سحة  على  االن��ف��اق  زي���ادة 
اخلدمات  على  ال�سكان  اغلب  وح�سول  واحل�رس 
لكل  واملمر�سني  االطباء  عدد  وزي��ادة  ال�سحية 
يقلل  مما  اال�رسة  عدد  وزيادة  ن�سمة  الف   100

عدد ال�سكان لكل �رسير.

بغداد - حامد عبد الحسين الجبوري

اقتصاد الترويح.. مشاريع ناجحة

 راق��ت يل مفردة التقطتها من برنام��ج اجنبي و�سفت 
فيه مقدمة الربنامج مبادرة ملجموعة قدمت م�رسوعا 
خرييا و�سفته  باالقت�ساد الرتويحي ومفاده م�ساعدة 
انا���س للرتوي��ح عنه��م بت�سغيله��م مبنتوج م��ا ويكون 
مردوده لتلك املجموعة.  وانا اراجع اهداف هذه الفقرة 
بالتحدي��د برزت امامي ظاهرة ن�س��ري �سمة املو�سيقار 
واملاي�س��رتو العامل��ي كيف يفك��ر، ويخط��ط ويقنع يف 
م�ساريع ترويحية هي بالنتيجة م�ساريع لها مردودات 
اقت�سادية. وذهبت اىل ابعد من ذلك  فوجدت فيه قدرة 
عالية عل��ى ربط الفن باالقت�س��اد حمققا خطوة مهمة 
يف ت�سويق اال�ستثم��ار، ومعروف ان لال�ستثمار فنًا يف 
ت�سويقه كما هناك ف��ن للتفاو�س، لكن لال�سف ان مثل 
ه��ذا الفن �سعيف بل مفقود رغ��م ان يف العراق قانونا 

متقدما يف اال�ستثمار.
 ان اختيار ن�سري �سمة الإن�ساء نافورة راق�سة يف جانب 
الر�سافة م��ن بغداد والعمل على تنفيذها تطوعيا دون 

ان يكل��ف الدولة �سنتا واحداً امنا ي�ستدعي الرتكيز على 
ظاهرة ن�سري �سمة هذه ودرا�ستها ودعمها.

 كل ال��ذي طلبه �سمة تخ�سي�س قطعة ار�س خالية وما 
اكرثها، واغلبه��ا عبارة عن مكب للنفايات، و�سيحيلها 

اىل مدين��ة اح��الم يف وق��ت ق�س��ري كم��ا حت��دث اىل 
و�سائل االع��الم.  ثم ان هذا املوق��ع �سيتحول تدريجيا 
اىل م��دن جتاري��ة تدر ماليني ال��دوالرات وبذلك يحقق 
اهداف��ًا عدة يف مقدمتها تطوي��ر املوقع وتوفري فر�س 

عم��ل للعاطل��ني وحت�س��ني البيئ��ة ا�ساف��ة اىل جدواها 
اال�سم��ى واالب��رز م��ن ه��ذا  واله��دف    . االقت�سادي��ة 
امل���رسوع هو تفعي��ل وتن�سي��ط امل�سوؤولي��ة املجتمعية 
لل�رسكات حيث �سي�سهم القطاع اخلا�س هنا يف حتقيق 
التنمي��ة املجتمعي��ة خ�سو�سا وان للفن��ان ن�سري �سمة 
���رسكاء حقيقيني دعم��وا مبادراته اخلا�س��ة وا�سهموا 
العراقي��ة  يف جناحه��ا كرابط��ة امل�س��ارف اخلا�س��ة 
وجمل���س االعم��ال الوطني ورجال اعم��ال بارزين.  ان 
ه��ذه امل�ساري��ع الناجحة مقدم��ا هي من وح��ي افكار 
القط��اع اخلا�س ما يوؤكد وجود رغبة حقيقية لال�سهام 
يف لع��ب دور تنم��وي هادف يف البل��د.  نتطلع ان تلقى 
مثل هذه املبادرات دعما قويا من قبل الدولة وال �سري 
يف ان تق��وم منظم��ات املجتم��ع املدين به��ذا الدور ما 
دام��ت احلكومة من�سغلة يف �س��د االعتداءات االرهابية 
الغا�سمة وحترير كل �سرب من البالد. ال�سوؤال هل �ستكون 
ظاهرة ن�سري �سمة او باالأح��رى جتربته الرائدة ر�سالة 
للقائم��ني على اال�ستثمار يف كيفي��ة التعاطي مع �سبل 

ت�سويق اال�ستثمار والبناء واالعمار؟

بغداد - ياسر المتولي

سوق العراق
لالوراق المالية

ملخص

كمية

قيــــمة

اســــعار

المؤشر العام

التغير

نسبة التغير

القيمة المتداولة

األسهم المتداولة

عدد الصفـقات

الشركات المتداولة

أسهم ارتفعت

أسهم انخفضت

األسهم الثابتة

571.55
3.17
0.56%

908,737,266
1,426,736,080

468
32
16
6
10

0.39
678,491,189.00

0.37
280,600,000.00

0.78
163,795,650.00

0.46
54,706,894.00

0.90
41,571,508.00

)BMFI( موصل

)BIME( اوسط

)BBOB( بغداد

)BCOI( أهلي

)BSUC( سومر

0.39
264,611,568.00

5.65
160,098,432.00

0.78
127,760,608.00

0.37
103,892,000.00

0.90
37,414,356.00

)BMFI( موصل

)TASC( اسيا

)BBOB( بغداد

)BIME( اوسط

)BSUC( سومر

السعر بالمثقال الواحد

سعر الذهب عيار 24

سعر الذهب عيار 22

سعر الذهب عيار 21

سعر الذهب عيار 18

سعر الذهب عيار 14

سعر الذهب عيار 10

دينار عراقي

47678.87
43705.63
41719.01
35759.15
27812.67
19866.20


