
زيادة  على  حتى  اأبدا  يح�صلوا  لن  اأنهم  يعني  هذا 
الدخل التي ال تزال توفرها ال�صهادات اجلامعية – 
ما يوجد دورة مرتاكمة من احلركة الهبوطية بني 

فئة ال�صكان االأكرث �صعفا يف البالد.
لعبت  املتطرفة  ال�صيا�صة  هنا؟  اإىل  و�صلنا  كيف 
مع�صكر  يخو�ض  امل��ت��ح��دة،  ال��والي��ات  يف  دورا. 
التمرد ال�رضيبي )بقيادة االأخوين كوت�ض وجروفر 
كل  يف  حربا  اجلمهوري  احلزب  من  نوركوي�صت( 
العامة:  للجامعات  احلكومي  التمويل  على  والية 
الواليات اليوم تدفع نحو األفي دوالر اأقل يف متويل 
التعليم العايل لكل طالب مما كان قبل عام 2008، 

وهو اأدنى معدل منذ 30 عاما.
يف الوقت نف�صه، االأزمة الكبرية خف�صت قدرة االآباء 
ملكية  حقوق  قرو�ض  ا�صتخدام  على  واالأم��ه��ات 
)ممار�صة  اأطفالهم  تعليم  مقابل  للدفع  امل�صاكن 
�صائعة يف ال�صابق(. هذا ترك جزءا كبريا من العبء 
معدالت  فيه  ترتفع  الذي  الوقت  يف  الطالب،  على 

البطالة بني ال�صباب يف جميع م�صتويات املهارات.
الواليات  على  يقت�رض  ال  االجت��اه  ه��ذا  بالطبع، 
التعليم  وخارجها،  املتحدة  اململكة  يف  املتحدة. 
املجاين بالكامل يف مرحلة ما بعد الثانوية اأ�صبح 
االأف��راد  حتمل  املرهقة  احلكومات  املا�صي.  من 
ب�صورة متزايدة امل�صوؤولية عن االأ�صياء التي جتعل 
التعليم  املتو�صطة؛  الطبقة  من  ج��زءا  ال�صخ�ض 

والرعاية ال�صحية والتقاعد.
اإىل  كثب  عن  النظر  لنا  ينبغي  بداية،  احللول؟  ما 
العجز  م��ع��دالت  حيث  للربح،  ال��ه��ادف  القطاع 
الكليات  يف  التي  تلك  �صعف  من  اأكرث  ال�صداد  عن 
تتلقى  امل��وؤ���ص�����ص��ات  ه��ذه  املتو�صطة.  اخل��ا���ص��ة 
جزءا  تنفق  ما  ع��ادة  لكنها  فيدرالية،  م�صاعدات 
الواليات  يف  التعليم.  على  ميزانيتها  من  �صئيال 
اإىل  يذهب  امل��ائ��ة  يف   50 ي��ق��ارب  م��ا  امل��ت��ح��دة، 
كبري  حد  اإىل  هذا  يبدو  اجل��دد.  للطالب  الت�صويق 
على  وال�صحك  الرتبوي  االحتيال  من  نوع  وكاأنه 

النا�ض.
ال�صفافية مهمة اأي�صا - �صوق قرو�ض الطالب ككل 
الدرا�صات  اإح��دى  يف  منه.  ميوؤو�ض  ب�صكل  مبهمة 
�صوى  يتمكن  مل  املتحدة  ال��والي��ات  يف  االأخ���رية 

التنبوؤ  من  االأول  العام  يف  اجلامعات  طالب  ربع 
بعبء ديونهم اإىل م�صتوى 10 يف املائة من املبلغ 
اأن  ميكن  االإقرا�ض  وثائق  يف  احلقيقة  ال�صحيح. 
تكون مفيدة، مثلما هي احلال بالن�صبة ال�صت�صارات 
االأ�صف،  الكليات. مع  التي تدفع مقابلها  القرو�ض 
اجلبهتني  كلتا  على  املعركة  تقود  التي  الوكالة 
تتعر�ض   - للم�صتهلكني  املالية  احلماية  مكتب   -

للهجوم من ترمب نف�صه.
من  االختباء  على  ق��ادرة  تكون  لن  االإدارة  لكن 
الأزم��ة  غريب  �صدى  يف  ال��ط��الب.  دي��ون  فقاعة 
القطاع  من  االآن  منذ  تتدفق  ال��دي��ون  االإ���ص��ك��ان، 
اخلا�ض اإىل القطاع العام. قبل عام 2007 معظم 
اأو  امل�����ص��ارف،  ت�صطبها  كانت  ال��ط��الب  ق��رو���ض 
غريها من املوؤ�ص�صات املالية يف القطاع اخلا�ض. 
تاأتي  اجلديدة  القرو�ض  من  املائة  يف   90 اليوم 
للمخاطر  االجتماعي  التوزيع  التعليم.  وزارة  من 
اأمريكا  التي تتعامل بها  الطريقة  ي�صتمر يف كونه 

مع فقاعات الديون اخلا�صة بها.
اجلامعية جمانية،  الدرا�صة  نفكر يف جعل  ياليتنا 
�صاندرز. حتى داديل و�صف هذا  اقرتح بريين  كما 

باأنه "حديث معقول".

اأ�صحاب املطاعم مثل هذا  اأن يويل  ال عجب يف 
االهتمام بالتطبيق الفوتوغرايف.

بعد  هو  الوقت  هاتفه.  �صاتوف  لينويد  يخرج 
قهوة  يحت�صي  وهو  لندن،  يف  مبا�رضة  االإفطار 
بوب  مطعم  داخ��ل  اأخ�رض  رك��ن  يف  اال�صربي�صو 
بوب ريكارد، وهو مطعمه الذي يقع على تقاطع 

نا�صية �صارع جيم�ض و�صارع بيك يف �صوهو. 
وهذا النوع من املكان ال يتم ارتياده بكرثة قبل 
اجل��دران  جميل.  مكان  لكنه  الغذاء،  وقت  فرتة 
"ت�صيوجامي"  الكتب  جتليد  ب���اأوراق  مم��ل��وءة 
اليابان، وهنالك منط رق�صي من  امل�صتوردة من 
االأزرق  ليل من  التي تتحرك عرب  الف�صية  القطع 

الداكن. 
على كل طاولة يف املطعم، هنالك زر كتب عليه 
باالأحرف الكبرية: "ا�صغط هنا للح�صول على ما 
تريد". وهنالك باقة �صخمة من االأزهار الوردية، 
بدرجة  اجلميلة  الفودكا  تقدمي  الحقا  يتم  حيث 

حرارة 18 مئوية.
عاما،   50 العمر  من  يبلغ  الذي  املطعم  �صاحب 
رو�صي،  اأ�صل  من  )ن�صفها  بهيجة  بلكنة  ويتكلم 
لغته(،  يعتربها  التي  باالإجنليزية  ون�صفها 
ي�صتخدم اإن�صتجرام ليعر�ض �صورة ملجموعة من 

امل�رضوبات. 
كنت  ال�صباح،  ه��ذا  يف  "فقط  فخر:  بكل  يقول 
لن�رض  فران�صي�صكو  �صان  يف  �صخ�ض  عن  اأبحث 

�صورة الأحد مفار�ض امل�رضوبات لدينا". 
يف التعليقات التي ترد على ذلك املن�صور، يالحظ 
باأن  ا�صتنتج  قد  كان  اآخر  �صخ�صا  اأن  �صاتوف، 
ذلك النوع من املفار�ض كان ي�صتخدم يف مطعم 
بوب بوب ريكارد. وهذا املطعم لديه �صعار بلون 
"اآرت ديكو" يزين  ذهبي فاحت، من فن الزخرفة 
الكثري من الوالئم فيه، بدءا من ال�صحون وقائمة 

الطعام واملفر�ض واملحفظة. 
متييز  على  قادر  �صخ�ض  لوجود  قيمة  "هنالك 
اإن�صتجرام عن مطاعم  بحثت من خالل  اإن  ذلك. 
ال�صور  م��ن  الكثري  ل��ك  يظهر  وال��ط��ع��ام،  لندن 
ال  ل��ك��ن  اجل��م��ي��ل��ة،  ال�صيني  لقطع  امللتقطة 
العالمات  اإىل  النظر  ميكنك معرفة موقعها دون 

اجلغرافية لتحديد املكان بكل �صهولة".
اإن�صتجرام  يف  كبري  بحث  مو�صوع  هو  الطعام 
تعليق  اإىل نحو 208 ماليني  االإ�صارة  - فقد مت 
خالل  من  ال�صور  م�صاركة  تطبيق  عرب  من�صورة 
ها�صتاق "طعام" منذ اإطالقه يف العام 2010- 
فهذه  �صاتوف،  مطعم  مثل  ملطعم  وبالن�صبة 
وتعني  التجارية.  فر�صة ذهبية لرتويج عالمته 
وجود  اأث��اره��ا  التي  بالهاتف  الت�صوير  ث��ورة 

اأن  الداخلية،  الكامريات  ذات  املحمولة  الهواتف 
فهم  اإىل  يتو�صلون  امل�صتهلكني  من  كبريا  عددا 
من  جذابة  ال�صورة  يجعل  اأن  ميكن  ملا  دقيق 

خالل من�صة مثل اإن�صتجرام. 
التوا�صل  نطاق  ي�صبح  بينما  متزايد،  ب�صكل 
ي�صبح  وا�صتخداما،  ازدحاما  اأكرث  االجتماعي 
التحدي الذي يواجهه �صاحب املطعم هو التنبوؤ 
الب�رضية  الزبائن  باأذواق  م�صبقا  �صحيح  ب�صكل 
لتكون  ت�صلح  واأماكن  واأطباق  ماآدب  الإعداد   -
ما  دائما  الحقا.  التقاطها  يتم  ل�صور  م�رضحا 
�صفحة  يف  املن�صورة  ال�صور  �صاتوف  ي�صتخدم 
التقطها  التي  باملطعم  اخلا�صة  اإن�صتجرام 

الزبائن اأنف�صهم. 
ال�صخ�ض  ���رضور  على  ي��دل  راأي���ا  يعطي  وه��ذا 
املطعم،  ذل��ك  يف  ق�صاه  ال��ذي  الطيب  بالوقت 
ال�صخ�صية  الهوية  اأي�صا  يعزز  نف�صه  الوقت  ويف 
ا�صتهر  ن�صبيا ميتلك 176 مفر�صا،  ملطعم �صغري 
بتلك االأزرار التي كتب عليها �صعار )ا�صغط هنا 
للح�صول على م�رضوبك املف�صل( وجالونات من 
اأي م�رضوب يتم ا�صتهالكها فيما بعد - "اأكرث من 
ثالثة اآالف زجاجة خالل �صهر واحد"، بح�صب ما 

يقول �صاتوف. 
التوا�صل  و���ص��ائ��ل  ت��اأك��ي��د  بكل  نحب  "نحن 
للمطاعم،  الدعاية  حيث  وم��ن   – االجتماعي 

ف����������اإن ه����ذا 
ي��ع��ط��ي ف��ر���ص��ة 
رائ���ع���ة ل��ل��ت��ك��اف��وؤ 
وبتم  اجل��م��ي��ع.  ب��ني 
ب��ال��ك��الم  ت�صخيمه 

الذي تتناقله االأل�صن. 
ت�����ص��وي��ه ذل��ك  ال مي��ك��ن��ك 
ب�صهولة، لكن التطبيق ي�صمح 
الكثري من و�صائل  لك بتجاوز 

االإعالم التقليدية. 
مهمة  تكون  ال  التي  املوا�صيع 
و�صائل  ع��رب  ت��رد  ك��ي  يكفي  مب��ا 
االإعالم التقليدية �صوف تلقى ازدهارا 
التوا�صل  و�صائل  ع��رب  اأك��رب  وجن��اح��ا 
بالن�صبة  جدا  مهم  اأمر  وهذا  االجتماعي، 

لنا".
ولهذا ال�صبب فاإن �صاتوف، الذي اأ�ص�ض وكالة 
 2007 عام  يف  باعها  رو�صيا  يف  لالإعالنات 
العام  يف  اآر  بي  بي  مطعم  وافتتح  الأوجليفي، 
كخطوة  عنه  يك�صف  مل  مبلغ  با�صتثمار   ،2008

جلعل مطعمه اأكرث قابلية للرتويج عرب اإن�صتجرام. 
االأط��ب��اق،  بنظافة  اأك��رب  اهتماما  يعني  وه��ذا 
جديدة  اأطباق  وا�صتخدام  ال�صعارات،  وتو�صيح 
كييف  بو�صفة  الدجاج  مثل  جديدة  بو�صفات 
واللنب  الكماأ،  ب�صل�صة  وال�صب�ض  بونيه،  وب�صكل 
تبدو  التي  بال�صمندر  واملقبالت  املاعز  بلحم 

وكاأنها بيتي فور باري�صي. 
يالحظ �صاتوف قائال: "دائما ما كان يح�رض اإىل 
املطعم اأ�صخا�ض يقومون بالتقاط �صور للطاولة 
البقر  حلم  طبق  خ��الل  من  الطعام"،  طلب  بعد 
جلوري  �صوكوالتة  وخيارات  ولنجتون  بطريقة 
باإدخال  قمنا  اأن  مبجرد  ذل��ك،  "مع  املرغوبة، 
اأنواع جديدة من االأطباق، �صعر النا�ض باحلما�ض، 

ونحن نعلم باأننا اتخذنا خطوة �صحيحة".
بداأ اإن�صتجرام ب�صورة لكلب اأ�صفر رقيق يقف يف 
وال�صورة  املك�صيك.  يف  التاكو  بيع  اأك�صاك  اأحد 
االأوىل التي ن�رضت عرب هذا التطبيق مت التقاطها 
يف تودو�ض �صانتو�ض من قبل املوؤ�ص�ض امل�صارك 
للتطبيق كيفن �صي�صرتوم، لكلب البرادور م�صتلق 

ب�صكل الفت للنظر على قدم �صديقه كيفن. 
ظهر  اختباري،  موقع  عرب  حتميلها  مت  اأن  بعد 
ت�رضين  يف  الوجود  حيز  اإىل  وال�صورة  التطبيق 
االأول )اأكتوبر( من عام 2010. قال �صي�صرتوم اإن 
الباقي هو "من املا�صي" - انبهر النا�ض بفكرة 
ال�صكل ميكن معاجلتها عرب  التقاط �صور مربعة 
هواتفهم املحمولة من خالل "م�صفيات" خمتلفة 
يوجد  ما  خمتلفة،  موؤثرات  الإيجاد  وحتريرها 
األبومات عامة من كل ال�صور وامل�صاهد التي اأراد 
ال�صور  )با�صتثناء  اإظهارها من حياته  ال�صخ�ض 

العارية متاما(.
فهو  بكثري:  ذلك  من  اأكرث  يعني  االآن  اإن�صتجرام 
والطعام  االأزي���اء  جم��ال  يف  لل�رضكات  من�صة 
جديد  اهتمام  توليد  اأجل  من  االإع��الم  وو�صائل 
العالمة  هوية  يف  وللتالعب  منتجاتها،  يف 
عندما  ف��وري  دائ��م  تاأثري  والإي��ج��اد  التجارية، 
حتتاج ال�رضكات اإىل حتديث �صورتها االآخذة يف 

الرتاجع. 
غري اأنه لي�ض كل عالمة جتارية ت�صتخدم التطبيق 
ب�صكل جيد، لكن اإن�صتجرام ي�صتاأثر ب� 600 مليون 
م�صتخدم ن�صط �صهريا يف جميع اأنحاء العامل ومت 
بيعه لفي�صبوك مقابل مبلغ مليار دوالر يف عام 
2012.  العام املا�صي، وملواكبة الروؤية اجلمالية 
املناف�ض  التطبيق  بها  يتميز  التي  �صبابا  االأكرث 
ميزة  باإدخال  اإن�صتجرام  قام  ت�صات،  �صناب  اأي 
من  امل�صتخدمني  متكن  �صمة  وهي  "املوا�صيع"، 
حتميل ق�صا�صات فيديو و�صور قاموا بالتقاطها 
تختفي  والتي  املا�صية،   24 ال�  ال�صاعات  خالل 
بعد مرور يوم واحد - لتكون بذلك مذكرة �صئيلة 
تتال�صى ب�صكل ذاتي ت�صبه نافذة اإ�صافية وتدخل 

من خاللها اإىل حياة �صخ�ض ما. 
االجتماعي،  التوا�صل  و�صائل  من  الكثري  ومثل 
من  نوعا  اإن�صتجرام  ا�صتخدام  ي�صبح  اأن  ميكن 

االإدمان.
يجعل  ال��ذي  ال�صبب  من  ج��زء  هو  االإدم���ان  ه��ذا 
اإن�����ص��ت��ج��رام  يف  االآن  ي��ف��ك��رون  امل�����ص��م��م��ني 
اأف��روداي��ت��ي  عملت  ال��ب��داي��ة.  منذ  وا�صتخدامه 

اخلا�ض  الت�صميم  ا�صتوديو  متتلك  التي  كرا�صا، 
بها يف لندن، مع عمالء كرث من �رضكة هي�صتون 

بلومينثال اإىل دور �صينما كريزون. 
 15 منذ  ال�صناعة  ه��ذه  جم��ال  يف  تعمل  وه��ي 
امل�صمم  مثل  خربتها،  ف���اإن  وب��ال��ت��ايل  ع��ام��ا 
اآر، ت�صبق تاريخ  الداخلي االأ�صلي ملطعم بي بي 
ينبغي  هل  االجتماعي.  التوا�صل  و�صائل  ظهور 
بناء  ا�صرتاتيجية  من  جزءا  يكون  اأن  الإن�صتجرام 

مطعم حديث؟ 
يف  جتل�ض  وهي  املائة"،  يف   100 "نعم  تقول: 
الرغيف  ي�صبه  ما  يقدم  الذي  املقهى  بايا،  باال 
فيه  واال�صتثمار  بت�صميمه  قامت  والذي  العربي 

يف بريموند�صي. 
�صكة  اأ�صال  كان  مكان  يف  املبني  املطعم،  هذا 
اأمامية  ومن�صة  مفتوح،  مطبخ  فيه  ح��دي��د، 
�صخمة  وثريا  االأبي�ض،  الرخام  من  م�صنوعة 
القرميد  م��ن  امل�����ص��ن��وع  ال�����ص��ق��ف  يف  معلقة 
املكونة  املميزة  الغذاء  وجبة  وخالل  الفكتوري. 
من الدجاج املقلي بالربتقال والهري�صة واملغلف 
كرا�صا  تو�صح  الطازجة،  العربي  اخلبز  بلفائف 
االجتماعي  التوا�صل  و�صائل  يف  نظرها  وجهة 
الو�صيلة  تزال  "ال  ال�صيافة:  ت�صويق  يف  ودورها 
هي  امل�صتخدمة  اللغة  لكن  العميل،  �صهادة  هي 

اإن�صتجرام. 
كان اأ�صحاب الفنادق هم ال�صباقني يف اللعبة - 
حيث يبيعون منتجاتهم من خالل ال�صور. وكانوا 
اأو �صت �صنوات:  اأول من قال ذلك قبل خم�ض  هم 
الطعام،  جم��ال  يف  ذلك؟"  ت�صوير  ميكن  كيف 
التوا�صل  و���ص��ائ��ل  ا�صتخدم  م��ن  اأول  يكن  مل 
بيع  اأماكن  بل  الفاخرة،  املطاعم  االجتماعي 
التي  ال�صوارع،  يف  املنت�رضة  العادية  الطعام 

حتظى بعمالء اأ�صغر �صنا".
كيف  وكمثال   - مهمة  الدقيقة  التفا�صيل  كل 
ميكن اأن ي�صبح ت�صميم املطعم اأمرا مهما متاما، 
املك�صيكية،  باربوريتو  مطاعم  ب�صل�صلة  ت�صت�صهد 
اململكة  اأنحاء  جميع  يف  فرعا   14 متتلك  التي 
لهذا  �صور  التقاط  يف  هو�ض  "هنالك  املتحدة. 

املطعم والطعام الذي يقدمه. 
الق�صدير-  ب��ورق  اأ�صكاال  النا�ض  ي�صنع  حيث 
املنتج".  لهذا  جتارية  عالمة  اتخذت  وبالتايل 
عندما تنظر اإىل تعليقات اإن�صتجرام التي ين�رضها 
اأ�صخا�ض يتناولون طعامهم يف اخلارج، ت�صيف 
للطعام  تكون  ال�صور  املائة من  "90 يف  قائلة: 

ولي�ض للمكان". 
الق�صدير  لفائف  ت�صبح  اأن  يف  ال�صبب  هو  وهذا 
يعترب  اأن  يف  وال�صبب  مهمة،  جت��اري��ة  عالمة 
حجم االأطباق ولون الكا�صات مهما اأي�صا. "اأرى 
الطاولة باالأ�صلوب نف�صه الذي يتعامل فيه الفنان 

مع قطعة القما�ض". 
من  ال�صور  يلتقطون  النا�ض  جتعل  اأن  اأردت  اإذا 
ما  �صيء  اإي��ج��اد  عليك  يتعني  املطعم،  خ��ارج 
خارجا عن املاألوف - ما ت�صميه كرا�صا "جاذبية 
ال�صواية  بت�صميم  قامت  �صوهو،  يف  كريب". 
ن�صبيا  �صئيلة  ومبيزانية   - �صوفالكي  اليونانية 
يونانية  ق�صيدة  وتخطيط  ر�صم  فكرة  اإىل  جلاأت 

على واجهة املطعم. 

ال�صوؤال الثاين: ملاذا مل تبذل حكومات ما بعد )2003( 
يعد  وه��ل  اخلا�ض  القطاع  الأحياء  املرجوة  اجلهود 
ال�صلطة  اح��زاب  لدن  من  مق�صودا  احلكومي  االهمال 
مل�صالح حملية ودولية وهل هناك ق�صد الإبقاء الو�صع 

على ما عليه؟.
عام  ومنذ  ال��ع��راق  ال��واق��ع  ان  ي��رى   " جويد  احمد   _
يف  ا�صتقرار  عدم  حالة  يعي�ض  هو  االن  واىل   )2003(
كافة القطاعات، وبالتايل هناك ثمة عوامل خارجية 
اخلا�ض،  بالقطاع  االهتمام  عدم  اىل  ادت  وداخلية 
خا�صة  اال�صتقرار  يف  اث��ر  له  االقت�صاد  ان  وطبعا 
موجودة  العمل  فر�ض  كانت  فلو  االمني  اال�صتقرار 

ا�صتقرار يف جذب  القطاع اخلا�ض، لكان هناك  �صمن 
وبالتايل  العاملة  االي���دي  م��ن  للكثري  القطاع  ه��ذا 
املخدرات  �صيوع  منها  امل�صاكل،  الكثري  من  اخلال�ض 
اجلرمية انخراط البع�ض يف عمليات ارهابية من اجل 

جني املال".
عن  االقت�صادية  الروؤية  غياب  اي�صا   " جويد  ي�صيف 
 )2003( بعد  العراق  حكمة  التي  احلكومات  جميع 
وال توجد خطة �صنوية، لذا على احلكومة ان تفكر مليا 
�صيا�صة  النهو�ض بالقطاع اخلا�ض وحماولة ر�صم  يف 
الت�رضيعات  وطاأة  من  والتخفيف  وا�صحة،  اقت�صادية 

التي توؤدي اىل روتني قاتل". 
_ حيدر اجلراح، قال)اذا كنا �صابقا نعاين من االقت�صاد 
 ،) املافيوي  الريعي  االقت�صاد  من  نعاين  االن  الريعي 
الغاية  غايتني  حتقيق  ه��و  ع��ادة  االقت�صاد  ه��دف 
والغاية  البلد  خ��ارج  املنتج  ت�صدير  هي  اخلارجية 

الداخلية هي ا�صباع احلاجات، فيما يتعلق باالقت�صاد 
العراقي ال يوجد لدينا �صلعة ممكن ت�صديرها وتناف�ض 
حمائية  منظومة  لدينا  توجد  ال  واي�صا  اخ��رى،  �صلع 
من  حلمايتها  ال��ع��راق  يف  امل��وج��ودة  لل�صناعات 

الب�صائع االجنبية".
ومنذ  العراقية  احلكومة  ان  يرى   " ح�صني  قحطان   _
على  ���رضاع  بحالة  مت��ر  االن  واىل   )2003( ال��ع��ام 
ال�صلطة اوال بني املكونات و�رضاع على الوجود اي�صا 
بني املكونات، وبالتايل رتبت اولوياتها حتى جاءت 
االولويات،  ذيل  يف  اخلا�ض  القطاع  تن�صيط  ق�صية 
م�صلحة  حتقق  مبدى  مرتبطة  عدمها  من  اجلدية  وان 
هناك  كانت  فاذا  اخل�صو�ض،  بهذا  احلكومة  مكونات 
م�صلحة ملكونات احلكومة يف تن�صيط القطاع اخلا�ض 
�صبيل  فعلى  املجال،  بهذا  تتاأخر  لن  احلكومة  حينها 
املهمة  امل�صانع  من  بابل  حمافظة  يف  ال�صكر  م�صنع 

التجارة  وزارة  بعد رف�صت  لفرتة معينة  انه تعطل  اال 
التعاقد معه ل�صالح جهات اجنبية، وبعد تدخل العديد 

من اجلهات حتى عمل هذا امل�صنع من جديد".
_ حمد جا�صم " يت�صور ان االهمال الذي طال القطاع 
اي�صا  اجل���وار،  دول  ل�صالح  مق�صود  ك��ان  اخل��ا���ض 
التق�صيم الطائفي واملحا�ص�صة مل يطال فقط ال�صيا�صة 

بل حتى االقت�صاد".
_ حامد عبد احل�صني خ�صري " يرى ان وزارة التخطيط 
لكن  االقت�صادية  والربامج  اخلطط  من  الكثري  اع��دت 
يف  اال  يفكر  ال  الذي  االقت�صادي  النظام  يف  امل�صكلة 
تنفيذ  امام  عائق  يقف  مما  وهذا  اخلا�صة،  م�صاحله 

القطاع اخلا�ض لرباجمه".
االنتخابات  ان  يجد   " معا�ض  مرت�صى  ال�صيخ   _
على  يعتمد  لل�صلطة  ال�صلمي  والتداول  والدميقراطية 
وجود اقت�صاد م�صتقل، فعلى �صوء االقت�صاد امل�صتقل 

من  نوع  فيه  �صيا�صي  نظام  لديك  يت�صكل  ان  ميكنك 
حقيقي  اقت�صاد  وج��ود  عدم  ب�صبب  فاليوم  املهنية، 
نظام  ام���ام  ان��ت  ب��ال��ت��ايل  ري��ع��ي  اقت�صاد  ووج���ود 
بالنتيجة  م�صوهه،  دميقراطي  ونظام  م�صوهه  �صيا�صي 
بالدولة  النا�ض  وتفكري  ا�صوات  تعني  االنتخابات 
ثقة  لديهم  ولي�ض  التموينية،  وبالبطاقة  الريعية 

بالقطاع اخلا�ض ومتعلمني على ال�صناعة الوطنية".
خاطئ  اقت�صادي  تفكري  هناك  لذا   " معا�ض  ي�صيف 
عن  نبحث  اننا  امل�صكلة  ال�صلطة  وعند  النا�ض  عند 
الربح ال�رضيع، وهذا هو اهم ا�صباب مر�ض الراأ�صمالية 
وتدمري  كبرية  واقت�صادية  مالية  الزم��ات  وانتاجها 
النخب  اي�صا  لالقت�صاد،  ال�صليمة  احلا�صنة  البيئات 
لديها  ولي�صت  اقت�صاد  تفكري  لديها  لي�صت  ال�صيا�صية 
اقت�صادية، فلم يوفرا بنية  خطط ولي�صت لديها عقيدة 
وحا�صنة حقيقية لالقت�صاد ذهب خلف الربح ال�رضيع 

ذلك  اىل  باالإ�صافة  القوى،  مراكز  وتكوين  واملنافع 
نحن ا�صتهالكني ولدينا قلق وخوف من امل�صتقبل". 

التو�صيات
العراقي من خالل  اخلا�ض  القطاع  _ البد من متكني 

توفري املالذات االمنية والقانونية
ان  جيدا  يعوا  ان  اخلا�ض  والقطاع  احلكومة  على   _
القطاع  بغياب  تتم  ان  ميكن  ال  بلد  اي  يف  التنمية 

اخلا�ض
مع  واقت�صادية  ا�صتثمارية  �رضاكات  لنا  تكون  ان   _

دول اخرى 
_ ال��ق��ط��اع اخل��ا���ض رك���ن ا���ص��ا���ص��ي ل��ب��ن��اء ال��دول��ة 

الدميقراطية
_ بناء مناخ ا�صتثماري جاذب يحفز القطاع اخلا�ض 

على قيادة االقت�صاد العراقي
_ نحتاج اىل �صيا�صي حتمي املنتوج الوطني
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الجزء  الثالث واألخير

إنستجرام.. من صور على تطبيق إلى منصة عالمية للتسويق
ناتالي ويتل

رنا فوروهار
الجزء الثاني واألخير

سوق العراق
لألوراق المالية

ملخص

كمية

قيــــمة

أســــعار

المؤشر العام

التغير

نسبة التغير

القيمة المتداولة

األسهم المتداولة

عدد الصفـقات

الشركات المتداولة

أسهم ارتفعت

أسهم انخفضت

األسهم الثابتة

667.91
0.73
0.11%

900,128,653
1,028,524,385

310
32
5
6
21

0.95
235,816,256.00

0.90
176,735,680.00

0.70
147,104,992.00

14.10
64,835,000.00

0.57
57,909,304.00

)BBOB( بغداد

)BSUC( سومر

)BIIB( اسالم

)HPAL( النور

)BIME( اوسط

0.94
251,133,259.00

0.70
210,150,000.00

0.90
196,372,985.00

0.57
101,595,268.00

0.47
56,500,000.00

)BBOB( بغداد

)BIIB( اسالم

)BSUC( سومر

)BIME( اوسط

)BGUC( خليج
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