
حتى وقت قريب كانت اأحوا�ض االأ�س��ماك يف االنبار 
وم��دن ح��زام العا�س��مة بغ��داد توؤم��ن ن�س��بة كبرية 
م��ن حاج��ة العا�س��مة وم��دن اخ��رى من االأ�س��ماك 
التي �س��هد �س��وقها ا�ستقراراً باالأ�س��عار، ب�سبب ال�سخ 
الدائ��م لها. لك��ن بعد دخول داع�ض تغري كل �س��يء اذ 
ا�س��توىل التنظيم على اغلب احوا�ض تربية االأ�س��ماك 
يف املحافظة و�س��ادر كل ما فيها من ا�س��ماك ت�سل 
اأعداده��ا اىل مئ��ات االآالف مبختل��ف االأحج��ام بدًء 
م��ن اال�س��بعيات وانته��اًء باأمه��ات اال�س��ماك كم��ا 

ي�سميها)ال�سّماكة(.
م�سادرة 500 األف �سمكة

حممد عبداهلل ، ميتلك اكرب حو�ض لرتبية اال�سماك يف 
ق�س��اء الكرمة ، حتدث عن م�س��اريع تربية اال�س��ماك 
خا�س��ته وكيف كان��ت تتكاثر ومت��ول الع�رشات من 
حمال بيع و�س��ّي اال�سماك. مبينا: ان اغلب االأحوا�ض 
جف��ت وحتولت اىل حف��ر كبرية ال فائ��دة منها اإذ ان 
اغل��ب االأحوا���ض مل تع��د �س��احلة لرتبي��ة وتكاث��ر 
اال�س��ماك. منوه��ا اىل ���رشورة االهتم��ام باإع��ادة 
االحوا���ض اىل العم��ل واالنت��اج خا�س��ة يف ق�س��اء 
الكرم��ة والت��ي تبل��غ م�س��احاتها قراب��ة اربعة االف 

دومن. 
واو�س��ح عبداهلل ان احوا�س��ها كانت تزود العا�سمة 
ومدنا جماورة باالأ�س��ماك من خمتل��ف االنواع مثل 

االكرا���ض وال��كارب وال�س��لفر وغريه��ا. م�س��ريا: اىل 
وج��ود قراب��ة 500 األ��ف �س��مكة يف اأح��د االحوا�ض 
التي �س��ادرها داع�ض وو�سلت خ�سارته اىل ملياري 
دينار كما كان م�رشوعه ي�س��م معمال الإنتاج اعالف 

اال�سماك ومفق�ض اي�سا.
االأ�سماك امل�ستوردة ت�سبب خ�سائر كبرية 

مل يبق جم��ال او قطاع انتاجي اال وغزاه اال�س��ترياد 
واخّل ب�س��وقه. احمد جا�سم، �ساحب احد مكاتب بيع 
اال�س��ماك )علوة(، بّي بحديثه ، اأن ا�سترياد اال�سماك 
امر خطري قد يت�س��بب بتدمري الرثوة ال�سمكية خا�سة 
ان اغلب تلك اال�س��ماك تدخل دون فح�ض او مراقبة. 
الفت��ا اىل: ان االهتمام بالرثوة ال�س��مكية من �س��اأنه 
اأن ي�س��اهم يف حت�سي االقت�س��اد العراقي واالكتفاء 
الذات��ي م��ن اال�س��ماك وت�س��دير ما يتبق��ى منها اىل 
اخلارج كما ان العراق يتمتع بوجود اأنواع مميزة من 
االأ�سماك، اأبرزها ال�سبوط والزبيدي والكطان والبني 
وال��كارب وانوع اخرى، لكنه��ا حتتاج اىل املزيد من 

االهتمام والرعاية. 
ا�س��حاب  تعوي���ض  اهمي��ة  عل��ى:  جا�س��م  و�س��دد 
االحوا���ض التي ت���رشرت بفعل االعم��ال االرهابية 
لداع���ض. متابعا: ان اعادة احلياة لتلك االحوا�ض من 
�ساأنها تدوير عجلة �سوق ال�سمك من جديد االمر الذي 
�سيقلل من ن�سبة البطالة كما ان تلك االحوا�ض كانت 

توؤم��ن فر�س��ا كث��رية ان كانت برتبيته��ا او نقلها او 
املتاجرة بالبيع وال�رشاء.

تدمري ال�سدود وح�سة العراق املائية
وعن قلة املياه وما ت�س��ببه من ا�رشار بي املهند�ض 
الزراع��ي املخت�ض يف تربية اال�س��ماك حميد �س��مري 
يف  ال�س��مكية  ال��رثوة  تعت��رب   ، حديث��ه  يف  الزي��دي 
العراق من اأهم املوارد التي تدعم االقت�س��اد العراقي 
انت���رشت  حي��ث  االنب��ار  حمافظ��ة  يف  وخ�سو�س��ا 
تربية اال�س��ماك ب�س��كل كبري ج��دا يف االآونة االأخرية 
وخ�سو�سا يف ق�ساء الكرمة. م�سيفا: لكنها تعر�ست 
اىل انتكا�سات عديدة ان كانت ب�سيطرة تنظيم داع�ض 
عليها او ل�س��ّح املياه ب�سبب تدمري الكثري من ال�سدود 
على نهر الفرات ما انعك�ض �سلبا على الرثوة ال�سمكية 
واحوا���ض تربي��ة وتكاث��ر اال�س��ماك. متابع��ا: كذلك 
التج��اوز عل��ى ح�س��ة الع��راق املائية م��ن قبل دول 
اجلوار االمر الذي ت�س��بب بخ�س��ارة اع��داد كبرية من 

اال�سماك. 
زراعة االأ�سماك

وفيم��ا يخ���ض الط��رق احلديث��ة يف تربية اال�س��ماك 
واملتبعة يف دول عدة، يذكر عقيل التميمي، �س��احب 
اأح��د امل�س��اريع احلديثة، هناك طرق��ا جديدة ادخلت 
لرتبي��ة اال�س��ماك تعرف بالنظام املغل��ق حتتاج اىل 
م��كان حمدد وب�س��يط وتك��ون الزراعة فيه��ا مكثفة. 
مبينا: ان املرت املكعب الواحد ميكن فيه زراعة ما ال 
يقل عن خم�س��ي او مئة �س��مكة يف البلدان املتطورة 
ذات املناخ املعتدل. م�س��تدركا: اما بالن�س��بة للبالد 
والظ��روف اجلوي��ة املتقلب��ة فين�س��ح فق��ط بزراع��ة 

خم�سي اىل �سبعي �سمكة. 
تدوير ماء االأحوا�ض

واو�سح التميمي: تكون اآلية عمل هذه الطريقة بو�سع 
احوا�ض كونكريتية او بال�س��تيكية ويعاد املاء فيها، 
اي ي�س��تهلك مرة اخرى وهذا ي�س��من تر�س��يد املياه. 
مردف��ا: وبع��د فلرتت��ه ميكانيكي��ا وبايولوجيا يعاد 
ا�س��تغالل املاء. والأن اال�س��ماك ت�ستهلك االوك�سجي، 
ل��ذا يتم �س��خ كميات اخرى ا�س��افية من��ه للماء كي 
تتمك��ن اال�س��ماك م��ن ا�س��تخدامه. موؤك��دا: ان ه��ذه 
الطريقة انتاجيتها عالي��ة ولكنها ذات كلف مرتفعة 
اي�سا ويف بع�ض الدول ت�ستخدم ا�سماك غالية الثمن 
لهذه الطريقة مثل الكافيري. اما يف العراق فت�ستخدم 
ا�سماك رخي�سة الن هذه الطريقة حتتاج اىل مولدات 
كهربائية كبرية، ولكن يف املقابل متتاز باالإنتاجية 
الكبرية جدا وتعد من امل�ساريع الناجحة لو مت توفري 

م�ستلزماتها ب�سكل مالئم.
اإهمال وزارة الزراعة

م��ن  اال�س��ماك  لنق��ل  �س��يارة  ميتل��ك  عل��ي،  كاظ��م 
االحوا���ض اىل املكات��ب واال�س��واق، او�س��ح بحديثه 
،انه :بعد �س��يطرة تنظيم داع�ض تعذر علينا الو�س��ول 
اىل مناط��ق االحوا���ض. م�س��ريا: االم��ر الذي ت�س��بب 
باإرباك الو�س��ع املعي�س��ي واالقت�س��ادي للكثري من 

العوائ��ل. كم��ا ان �س��يطرة التنظيم ت�س��ببت بارتفاع 
ا�س��عار اال�س��ماك يف بع���ض املناط��ق املعتمدة على 
احوا���ض ق�س��اء الكرمة.  وا�س��تطرد عل��ي: ان الرثوة 
ال�س��مكية تتعر���ض اىل تهديدات عدة ان كان ب�س��بب 
ال�س��يد اجلائر او االعم��ال االرهابية او �س��ّح املياه، 
حتى ال�س��يد احلر يف االنهار والبح��ريات ت�رشر هو 
االخر ب�س��بب التلوث البيئي وع��دم جدية عمل وزارة 
الزراع��ة ومتابعته��ا ل�س��وؤون ال��رثوة ال�س��مكية التي 
حتت��اج اىل جمهود اكرب ومن املعروف ان اال�س��ماك 

العراقية متتاز بالطعم اللذيذ وتنوعه.
تعوي�ض اأ�سحاب مزارع االأ�سماك

 واثق حمود، احد امل�س��وؤولي يف دائرة زراعة ق�ساء 
الكرم��ة، ب��ّي يف حديث��ة ،ان حج��م الدم��ار ال��ذي 
تعر�س��ت تلك املزارع اثناء العمليات الع�سكرية كبري 
جدا. كما ان دائرة الزراعة يف ق�ساء الكرمة بداأت يف 
الك�س��ف عن جميع املزارع املت���رشرة وتقييم حجم 
الدم��ار ال��ذي حلق به��ا وذل��ك لتعوي���ض املزارعي 
املت�رشرين. م�س��يفا: ان هناك جهودا كبرية تبذلها 
وزارة الزراع��ة وخ�سو�س��ا زراعة االنب��ار من خالل 
اي�س��ال املي��اه اىل بع���ض امل��زارع. م�س��تدركا: لكن 
هناك م�س��كلة تواجه الزراع��ة متمثلة بالدمار الكبري 

لل�سدود والقنوات االإروائية يف الق�ساء.
م�ساعب وخ�سارات كبرية

تتع��دد م�س��اعب وعقب��ات مربي اال�س��ماك وب�س��كل 
خا�ض اجلانب االأمني. يقول مروان �س��لمان ، بعد ان 
حت��ررت مناطقنا من تنظيم داع���ض  تعذرت عودتنا 
ب�سبب بع�ض االإجراءات االأمنية. مروان ميتلك مزرعة 
لرتبي��ة وتكاثر اال�س��ماك مت��ت م�س��ادرتها من قبل 
داع���ض اذ انه��م قام��وا ببيع اال�س��ماك عل��ى االهايل 

وو�سلت خ�سارته اىل مئات املاليي من الدنانري.
وا�س��اف �س��لمان: انه من ال�س��عوبة يف ظل االجواء 
احلالي��ة ا�س��تعادة انت��اج امل��زارع واالحوا���ض من 
اال�س��ماك. عازي��ًا �س��بب ذل��ك اىل �س��ّح املي��اه اوال 
وتخ��وف االه��ايل م��ن ع��ودة التنظي��م االرهاب��ي. 
مطالبا ب�رشورة توفري البيئة املنا�س��بة واالجراءات 
التي ت�س��هل ع��ودة احلي��اة اىل االحوا���ض واملزارع 
اخلا�سة برتبية اال�سماك ا�سافة اىل معامل االأعالف 

التي دمرت هي االخرى.
داع�ض يتاجر باالأ�سماك

�سبق وان ك�سفت ال�سلطة الق�سائية ان داع�ض ا�ستوىل 
على قرابة 2500 مزرعة وحو�س��ا لرتبية اال�سماك، 
وذكر قا�س��ي حمكم��ة التحقيق املركزي��ة جبار عبد 
احلجيم��ي اأن االج��راءات التحقيقي��ة قادتن��ا موؤخراً 
اإىل نح��و 2500 بح��رية ا�س��ماك يف مناطق �س��مال 
العا�س��مة م�س��احة الواح��دة منه��ا 500 م��رت مربع 
تذه��ب عوائده��ا املالي��ة اإىل التنظيم، الفت��ًا اإىل: اأن 

ن�س��بة قليل��ة منها جم��ازة اأما البقي��ة فتعمل خالف 
ال�س��وابط. كما اإن ق�س��مًا من هذه البحريات اأن�س��اأها 
التنظيم وو�س��ع فيه��ا عماال لغر�ض البي��ع، واأخرى 
الأ�س��خا�ض تركوه��ا ب�س��بب االأح��داث االأمني��ة ومت 
اال�س��تيالء عليها. مو�س��حًا: اأن بع�ض اأ�س��حاب هذه 
البح��ريات اتف��ق م��ع التنظيم عل��ى تقا�س��م االأرباح 
اأن ورادات  اإليه��م. م�س��ددا:  مقاب��ل ع��دم التعر���ض 

البحريات ت�سل اإىل مليارات الدنانري �سهريا.
العمل على االكتفاء الذاتي

 م��ن جهتها، اأعلنت وزارة الزراع��ة اأن حاجة العراق 
م��ن االأ�س��ماك تبل��غ 150 األف طنا ، فيم��ا ينتج 63 
ال��ف طنا متث��ل %42 من احتياجه الكل��ي. علمًا اأن 
البلد "ي�ستورد 87 الف طنا ل�سد حاجته من اال�سماك.
وذك��ر املتح��دث با�س��م وزارة الزراعة حمي��د نايف 
ان ه��ذه االرق��ام متغ��رية تبع��ا للظ��روف الت��ي ال 
ميك��ن التكه��ن بحدوثها كاالأمرا���ض وغريها والتي 
ت�س��هم يف تغي��ري املعادل��ة ولك��ن ه��ذه االرقام هي 
يف الظ��روف الطبيعية ال�س��ائدة وعند توافر الظروف 
ق��د تتح�س��ن وت�س��ل يف بع�س��ها لالكتف��اء الذات��ي. 
زي��ادة  يف  خططه��ا  و�س��من  ال��وزارة  اأن  م�س��ددا: 
االنتاج ملنتج��ات الرثوة احليوانية حتاول النهو�ض 
والو�س��ول باملجمل اىل االكتفاء الذاتي وخا�سة يف 

جمال اال�سماك.

 "عل��ى الرغ��م من تعر�س��ي اىل الن�س��ب واالحتيال 
اإال اأنني م�س��طرة اىل التعام��ل معهم "بهذه العبارة 
اخلا�س��ة  ال�س��فحات  اإح��دى  �س��احبة  ا�س��تهلت 
باملنا�س��بات حديثها راف�س��ة اال�س��ارة اىل ا�س��مها 
واأ�سافت: "هناك بع�ض االأ�سخا�ض الذين يتالعبون 
مب�س��اعر النا�ض وال يقدرون التعب واجلهد املبذول، 
فاأغلب ما اأتعر�ض له وب�سكل كبري االحتيال بطريقة 
�س��بيانية من قبل بع�ض الن�س��اء وال اأق��ول اأغلبهم، 
واالإخال���ض  بالثق��ة  يتمتع��ون  اأ�س��خا�ض  فهن��اك 
يف التعام��ل ولك��ن هناك م��ن يجد متع��ة يف اإذالل 
املحتاجي خا�س��ة بع��د االتفاق عل��ى عمل معي، 
وما اأن يتم االت�س��ال يرف�سون ت�سلم الطلب اخلا�ض 
بهم او يتعمدون غلق الهاتف او تاأخري املندوب وال 
اأمل��ك اأي �س��يء يثبت حقوق��ي، فتعاملي مبني على 

اأ�سا�ض الثقة". 
�سورة ح�سارية 

وقال الباح��ث االجتماعي الدكت��ور خالد حنتو�ض: 
"خدم��ة التو�س��يل املج��اين هي نوع م��ن الثقافة 
اال�س��تهالكية يرتب��ط  باأ�س��ل القي��م االقت�س��ادية 
ال�سائدة وبالنظام امل�رشيف وب�سوق العمل واالنتاج، 
واملنظومة القانونية املرتبطة باالقت�ساد، لذلك اذا 
مل تتكام��ل هذه العنا���رش مع بع�س��ها ال ميكن لنا 
�سمان ان�س��يابية خدمة التو�س��يل ب�سال�سة وبدون 
م�س��كالت، وه��ي ما زال��ت جتربة حديثة ن�س��بيا يف 
الع��راق وحتتاج لوقت لكي يت��م االعتياد والتثقيف 
عليها لت�س��بح جزًء من احلركة ال�سو�سيواقت�سادية، 
وم��ن الطبيعي اأن تالقي �س��عوبات وم�س��كالت يف 
بداي��ة تطبيقها، واأن الق�س��ية القيمي��ة االجتماعية 
مهم��ة ج��دا، فه��ذه التجرب��ة ترتبط اأ�س��ال مبجتمع 
ع��ايل التح�رش وال تنا�س��ب املجتمعات منخف�س��ة 
التح���رش او ذات القي��م الريفي��ة، وجمتم��ع بغ��داد 

ومعظم مدننا هو مزيج ريفي ح�رشي".
 وبعد اأن اأخذت نف�سا عميقا بينت �ساحبة ال�سفحة 

اخلا�سة باملنا�سبات:
فزوج��ي  احلاج��ة،  واالأخ��ري  االأول  �س��ببه  "عمل��ي 
خري��ج كلي��ة الهند�س��ة ومل يحالف��ه احل��ظ بالعم��ل 
�س��من جمال��ه، فا�س��طر اىل العمل ك�س��باغ، وهذا 
م��ا دفعن��ي اىل االعتم��اد عل��ى االعم��ال اليدوي��ة 
مل�س��اندته، ولك��ن م��ع االأ�س��ف يف كل عم��ل هن��اك 
�سعوبة، وكانت ال�س��عوبة االأكرب اخل�سارة؛ خا�سة 
يف القطع التي ال ميكن بيعها حتى بن�س��ف ال�س��عر 
وهي حتمل اأ�س��ماء و�س��ور اأ�س��خا�ض بعينهم، لذلك 
ا�س��طر اىل بي��ع الذي ميك��ن بيعه وات��الف الباقي، 

ولك��ن على الرغ��م م��ن كل التاأمينات الت��ي اأعملها 
لت��اليف حاالت كهذه اإال اأنهم يجدون منفذا كاإغالق 
الهات��ف او تاأخ��ري املن��دوب او رف�ض ت�س��ليم مبلغ 
التو�س��يل وغريه��ا من االأم��ور ويف بع�ض االأحيان 
ا�س��طر اىل عر�ض املرا�س��الت على �س��فحات البيج 

لتحذيرهم من مثل هكذا مناذج".
م�سداقية ال�سلوك

واأ�س��ارت الباحث��ة واالكادميية يف عل��م االجتماع 
الدكت��ورة نه��ى الدروي�ض اإىل اأن: "خدمة التو�س��يل 
املج��اين هي عالج من عالج��ات البطالة الأن كثريا 
م��ن ال�س��باب يري��د زيادة م��ورده او ال يوج��د عنده 
م��ورد اأ�س��ال، ومن املمكن اأن ي�س��اعده �س��خ�ض ما 
مببل��غ وه��ذا اأمر اختي��اري ولي���ض اإجباري��ا، وهي 
ت�ساعد الزبون الإي�سال الب�ساعة اليه ب�سهولة وتوفر 
الراحة، وحتتاج اىل ثقافة وم�س��داقية يف ال�س��لوك، 
االن�س��ان عندما يريد ب�ساعة معينة عليه اأن ي�ستقر 
على اإرادة �رشائها واأن يكون �ساحب الب�ساعة لديه 
���رشح واٍف عن ب�س��اعته ومقاطع فيدي��و للتعريف 
مبميزاته��ا، فمث��ال يف كثري م��ن املواق��ع االأجنبية 
العاملي��ة توف��ر كل املعلوم��ات اخلا�س��ة باملنتوج 
ع��ن القيا���ض واالل��وان واال�س��عار واي موا�س��فات 
اأخرى، فنجد كثريا من امل�س��وقي يعطي موا�سفات 
لب�س��اعته عن تخفي�س��ات كذا باملئة او ب�س��اعتنا 
حمدودة لكن هذه تعد عرو�سا حمرية الأنها ال تذكر 
ال�س��عر بل تذكر تكلفة التو�س��يل فقط، وان �ساحب 

الب�س��اعة علي��ه اأن يحدد مدة التو�س��يل خالل يوم 
او يومي خالل 24 �ساعة وغريها من العرو�ض".

ترويج للمنتج
وبين��ت زينب علي "�س��احبة اإحدى بيج��ات الكيك 
واملعجنات يف بغداد": "من اأجل التو�س��ع يف عملي 
وت�س��هيل ت�س��ليم الطلب��ات اىل املواطن��ي مت توفري 
خدم��ة التو�س��يل املج��اين جلمي��ع مناط��ق بغ��داد 
م��ن خالل االتف��اق مع �س��ائق �س��يارة اأج��رة يقوم 
بتو�س��يل "االوردر" اىل الزب��ون بعد اإعطاء العنوان 
وعالم��ة دالة مقاب��ل مبلغ مايل يت��م االتفاق عليه 
م�س��بقًا بي الزبون وبين��ي، وقد ب��داأت العمل بهذه 
املهن��ة منذ �س��نتي، وهذه اخلدمة �س��هلت اي�س��ال 
املنتوج اىل عدد كبري من الزبائن وروجت كثريا له، 
ولكن لالأ�س��ف حدثت معي حالت��ان او ثالث تخلف 
فيه��ا الزب��ون عن ت�س��لم طلب��ه، ومب��ا اأين اأعمل يف 
جمال الكي��ك فقمت باإهداء الكيك اىل االأ�س��دقاء او 

ن�ستخدمه يف البيت، فال م�سكلة يف رف�ض الزبون
 ت�سلم طلبه".

دورة اقت�سادية متكاملة
وق��ال اخلبري املايل عبيد حم��ل: "اإن م�رشوع وزارة 
التج��ارة االأخ��ري للتو�س��يل املج��اين هو ن��وع من 
الرتوي��ج  لت�رشي��ف ب�س��ائعها، وهذا االمر ي�س��هل 
ت�س��ويق الب�س��اعة ويحقق موارد بدال من االعتماد 
عل��ى اأخذ القرو�ض من الدولة وال�س��لف وهذه موارد 
اأ�سا�س��ية، وينعك���ض االمر كله على االقت�س��اد مثال 

�س��وف يفع��ل ا�س��تخدام امل��واد االولية م��ن جهات 
اأخرى وايجاد فر�ض عمل من خالل ت�سغيل عدد من 
ال�سائقي لل�س��يارات، وكذلك يقوم بع�ض املوظفي 
بعملي��ة البيع وبهذا تكون دورة اقت�س��ادية كاملة، 
وه��و عم��ل جي��د ول��ه اآث��ار ايجابي��ة عل��ى ال�رشكة 
القط��اع  و�س��بق  عموم��ا،  واالقت�س��اد  واملواط��ن 
اخلا���ض القط��اع احلكوم��ي يف خدم��ة التو�س��يل 
املج��اين، ومن �س��لبيات هذه اخلدمة اأنه��ا قد تدفع 
املواطن اىل زيادة اال�س��تهالك وخا�سة الن�ساء الأن 
الب�ساعة ت�سل املواطن ب�سهولة وتبقى ايجابياتها 
اأك��رب من ه��ذا االمر، ونتمنى م��ن وزارة التجارة اأن 
تو�سع م�رشوعها وتعممه يف مناطق عدة من بغداد، 
وتق��وم ���رشكات حكومي��ة اأخرى به��ذه اخلدمة من 
اأج��ل ت�رشي��ف االنت��اج املحلي مثل �رشك��ة املواد 
االن�سائية وغريها، وان التناف�ض بي ال�رشكات يتم 
م��ن خالل جودة الب�س��اعة وتبق��ى للتناف�ض بينها 
اأوجه خمتلفة يقوم بها امل�س��وق اذا و�س��ع هدية او 
يبلغ ان خدمة التو�س��يل جمانية وهي كلها و�سائل 
ت�س��ويق الن الت�س��ويق عل��م وان ح�س��ن التعامل هو 

املروج  االأكرب".
 ذوق واأخالق

وقالت مديرة بيج )pink shop(  اخلا�ض بتوفري 
م�س��تلزمات اأعي��اد املي��الد وخمتل��ف املنا�س��بات: 
"ب��كل تاأكيد خدمة التو�س��يل املجاين تفتح جماال 
اأك��رب للزبائن ك��ي يطلب��وا بحرية ويت�س��جعوا على 

ذل��ك، ولهذا ت�س��لنا الكثري م��ن الطلبات م��ن بغداد 
ونح��ن موقعن��ا يف اأربي��ل، ون��وزع منتجاتن��ا اىل 
ع��دد كبري م��ن حمافظات الع��راق ونتحم��ل نفقات 
التو�س��يل م��ن اأربي��ل اىل تل��ك املحافظة م��ن اأجل 
الرتويج لب�س��اعتنا وتو�س��يع عملنا، وهذا ما حدث 
فعال، وقد ي�س��ل مبلغها اىل35 األفا واأحيانا ي�س��ل 
اىل 70 األف��ا وح�س��ب حج��م الطلبي��ة ونتحم��ل كل 
هذه النفقات من اأجل اي�س��ال ب�ساعتنا اىل الزبون 

باأف�سل �سورة"
"ب��داأ م�رشوعن��ا بفك��رة  البي��ج:  واأ�س��افت مدي��رة 
ب�س��يطة م��ن خ��الل توف��ري م�س��تلزمات عي��د ميالد 
ابنتن��ا، وتط��ورت الفك��رة اىل ه��ذا البي��ج واأ�س��بح 
االآن م�رشوع��ا كب��ريا ويعمل معنا ع�رشة اأ�س��خا�ض 
م��ن بغ��داد واأربيل، وم��ن اجلوان��ب االيجابية التي 
تتميز بها خدمة التو�س��يل املج��اين هو ج�رش الثقة 
ب��ي الزب��ون وبي �س��احب املنتوج ك��ي يطلب ما 
يري��د ب�س��هولة، وم��ن �س��لبياتها اأن )1( باملئة من 
الطلبيات ال يت�س��لمها اأ�س��حابها ونك��ون قد كلفتنا 
اإح��دى  او  بغ��داد  اىل  ونقله��ا  وتغليفه��ا  اإعداده��ا 
املحافظ��ات، وعن��د رف�س��ها نلت��زم باإرجاعها اىل 
املخ��زن وتفكيكها وم��ن ثم ترتيبها وار�س��الها من 
جدي��د عن��د طلبه��ا، لك��ن امل�س��كلة ترتكز يف �س��وء 
الت���رشف واالحتيال والكذب يف رف���ض الطلب اأما 
باالإخب��ار بوف��اة اأح��د االأقرب��اء او اإغ��الق الهاتف 
اجلوال وغريها من الت�رشفات التي ال تنم عن ذوق 
واأخالق". وبينت الدروي�ض: "على �ساحب الب�ساعة 
درا�س��ة كل اجلوان��ب قبل لوم الزب��ون، نحن نحتاج 
اىل ن���رش الوعي للزبون، وعل��ى الزبون اأن يفهم هذا 
ال�س��خ�ض الذي يو�س��ل الب�س��اعة فهو يعمل مقابل 
مبلغ وعليه اأن ي�س��اعده يف ت�س��لم الب�ساعة، واإرادة 
ال���رشاء مرهونة يف جزء كبري منه��ا بالعرو�ض من 
قبل �س��احب الب�ساعة، وهناك �سفات يف �سخ�سية 
الف��رد العراق��ي نتيج��ة ال�س��غوطات املوجودة يف 
ارادة االن�س��ان  جمتمعن��ا والتغ��ريات جعل��ت م��ن 

�سعيفة الأن 
�سعوره بامل�س��وؤولية �س��عيف جتاه قراره، وانت�سار 
ثقاف��ة الكذب والتحاي��ل من باب النكتة وال�س��حك 

ويقوم بها بع�ض ال�سباب املراهقي، 
ففي بع�ض الدول توجد �س��وابط اإذ يوجد )�س��تيكر( 
يو�س��ع ليوؤكد جميئه��م ومل يجدوا �س��احب الطلب، 
وال ب��د من ثمن م��ن اأجل فهم هذه اخلدمة ب�س��كلها 

ال�سحيح فهي تفيدنا باخت�سار
 الوقت وم�س��اعدة �سخ�ض عاطل عن العمل، ويف�سل 
عدم اي�سال مواد فيها ا�سياء حمددة من اجل تقليل 

اخل�سائر على �ساحب الب�ساعة".

بعد أن صادرها داعش وخربها..

من يعيد الحياة ألحواض تربية األسماك في مناطق حزام بغداد؟

منتشرة بشكل الفت.. التوصيل المجاني.. خدمة أساسها الثقة
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اعتمدت وزارة التجارة 
يف الآونة الأخرية  

يف ترويج ب�ضاعتها 
ومنتجات اأخرى على 

خدمة التو�ضيل املجاين 
من خالل توفريها عددا 

من ال�ضيارات التي حتمل 
الب�ضائع وتو�ضلها 

اىل املواطن يف مناطق 
خمتلفة من بغداد، 

وجنحت التجربة من 
خالل اليرادات املالية 

التي حققتها ومن املوؤمل 
تعميم التجربة على اأكرب 

عدد من املناطق
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