
واك��ر م��ا ت�ستعمل ه��ذه العب��ارة " للرتويج 
للمح��ال التجاري��ة واملطاع��م" ال�سيم��ا تلك 
الكب��رية منه��ا، والت��ي يعمل فيه��ا عدد كبري 
م��ن العم��ال ، فيك��ون تنفيذ طلب��ات الزبائن 
م��ن اولوي��ات املح��ل او املطع��م ، وتو�سي��ة 
العامل��ن االلت��زام به��ذا ال�س��يء ول��و عل��ى 

ح�ساب راحتهم ووقتهم.
ح��ق"  عل��ى  دائًم��ا  "الزب��ون  عب��ارة  وتع��د 
هو �سع��ار وطن��ي لبع���ض ال��دول ال�سناعية 
واملتط��ورة، اأو عب��ارة تهيب بفري��ق اخلدمة 
اأولوي��ة كب��رية لر�س��اء العمي��ل.  اأن يعط��وا 
وق��د انت���ر ه��ذا ال�سع��ار عل��ى نط��اق وا�سع 
بوا�سط��ة بائعي جتزئ��ة م�سهورين وناجحن 
مث��ل ه��اري ج��وردون �سيلفري��دج، وج��ون 
واناميك��ر و مار�س��ال فيل��د. حيث دع��وا اإىل 
التعام��ل مع �سكاوى العم��اء بجدية حتى ال 
ي�سع��روا باأنهم خدع��وا اأو مت الن�س��ب عليهم. 
ولق��د كان هذا االجتاه جدي��ًدا وموؤثًرا عندما 
كان التحري��ف منت�ًرا وكان التحذير )اجعل 
امل�سرتي على وعي( مبداأً قانونًيا عاًما. ومن 
 le client التنويع��ات املختلف��ة لها �سع��ار
n'a jamais tort )الزبون ال يخطئ اأبًدا( 
والذي كان �سعار م�سوؤول الفندق �سيزار قال، 
"اإذا ا�ستك��ى الزبون من طب��ق اأو من النبيذ، 
فارفع��ه يف احل��ال وا�ستبدله، وال ت�س��األ اأي 

اأ�سئلة".
  قول��ة ظامل��ة للموظ��ف وت�سنيف��ه كمخطئ 
دائم��ا في��ه اجحاف كبري جلمي��ع املوظفن ، 
ال يعن��ي ذل��ك اأن املوظف ال يخط��ئ بل على 

العك�ض اخلطاأ وارد من كا الطرفن ..
 ويوؤكد بع�ض "اخلرباء االقت�سادين" اأن من 
يجلب االأرباح واخلدمة واأي�سًا ال�سمعة الطيبة 
للمن�س��اأة ه��و بالطب��ع املوظ��ف فلذلك يجب 
على االإداري امل�س��وؤول اأن يراعي احتياجات 
املوظ��ف ويحف��زه وي�سجع��ه وعلي��ه اأن يزيد 
من قدرات��ه يف تنظيم ال��دورات التدريبية له 
مبعن��ى اأن ي�ستثمر يف الي��د العاملة اأوال فهي 
من �ستجل��ب له العماء تالي��ا، وال يجعل كل 
�س��يء حتت �سع��ار "الزبون على ح��ق دائما" 

عل��ى ح�س��اب كرام��ة املوظف او تل��ف ال�سلع 
والب�سائع ، او الت�سبب بخ�سائر مادية، بينما 
هن��اك اأك��ر م��ن �سب��ب يجع��ل ه��ذه املقولة 
خاطئة، حن ي�ستغ��ل بع�ض الزبائن املوقف 
النته��از فر�سة ارجاع الب�ساعة مع تلفها او 

ك�رها.
بينم��ا يف العراق فان تطبيق ه��ذا املبداأ وان 
الزبون على ح��ق دائما ال ميكن العمل به يف 
ظ��ل الفو�س��ى والتاع��ب باال�سع��ار وتزوير 
ال�سناع��ات  وتقلي��د  التجاري��ة  العام��ات 
الوطنية باأخرى جتارية من انواع رديئة، اما 
بالن�سب��ة للخ���روات والفواكه ف��ان الباعة 
دائم��ا ما يخلطون الب�ساعة اجليدة بالرديئة 

ويبيعونها باأ�سعار اجلديدة.
 وي�سي��ف مواطن اخر ،"بح�س��ب اعتقادي ان 
العمي��ل دائما على ح��ق الأنه يري��د احل�سول 
عل��ى منت��ج او خدمه حتق��ق ا�سباع��ه ولديه 
املق��دره عل��ى دف��ع الثمن ومن هن��ا ال بد ان 
تك��ون احد اه��م ر�سائل ال�رك��ة و�سيا�ساتها 
العام��ة تعتمد على اعتب��ار الزبون ) �ريكًا ( 

ولي�ض فق��ط �سخ�سًا يدفع ثمن��ًا مقابل �سلعة 
او خدم��ة مع االخذ بعن االعتبار عدم ا�ساءة 

العميل للموظفن ولل�ركة ككل.
ويق��ول املواط��ن ابو �سارة " كن��ت اعمل لدى 
احد ا�سحاب حمال العطارية وكان دائما ما 
يحرجني اأمام زبائنه ب�سبب تطبيقه للقاعدة 
االقت�سادي��ة "الزب��ون على ح��ق دائما" وانه 
كان يراع��ي الزبائ��ن كث��ريا لذل��ك كن��ت اقع 
كث��ريا يف امل�س��اكل م��ع بع���ض الزبائن.كما 
كنت غالب��ا ما اقع مب�ساكل مع بع�ض الباعة 
ال�سيم��ا اخل�روات والفواك��ه الذين يقومون 
بغ���ض النا�ض من خ��ال رب��ط االكيا�ض التي 
يعبئ��ون به��ا ب�ساعته��م وال ينتب��ه الزب��ون 

للب�ساعة التالفة اال يف البيت".
وُيعد �سعار "الزب��ون دائًما على حق" مبثابة 
�سع��ار خلدمة العم��اء، لكّن��ه ق��د ُي�سّبب لهم 
ا، فهو من جه��ة ُي�سجع ممثلي  امل�س��اكل اأي�سً
اخلدمة على تقدمي ما يفوق توقعات زبائنهم، 
وم��ن اجله��ة االأخ��رى، حتديًدا ح��ن ال يكون 
الزب��ون حمًقا، يظل ممثل��و اخلدمة م�سطرين 

اإىل تقدمي اأف�س��ل خدمة ممكنة، وُي�سلب منهم 
ح��قُّ الرف���ض. فمث��ا  ميث��ل تعط��ل الهاتف 
اأزم��ة كب��رية بالن�سب��ة يل ولك، لك��ن البع�ض 
�سيعدون��ه كارث��ة و�سي�سب��ون غ�سبه��م على 
موظف��ي خدمة العم��اء بال���راخ وال�سباب 
وطلب التعوي�س��ات )الأن الزب��ون دائًما على 
حق(. ففي اأغلب االأحيان �سيح�سلون على ما 
يري��دون. نعم، �سيدو�سون عل��ى ممثلي خدمة 
العم��اء غري اآبِهن بهم، وعلى الرغم من ذلك 
�سُيعاملون معاملة الزبائن املهذبن نف�سها.

يذك��ر اأن بع���ض املحال التجاري��ة واملوالت 
واي�س��ا ال�سيدلي��ات الكبرية ترف���ض ارجاع 
اال�سب��اب  كان��ت  مهم��ا  املباع��ة  الب�سائ��ع 
،وت�س��ع الفتات توؤك��د وت�سدد عل��ى الزبائن 
االختي��ار الدقي��ق للب�ساع��ة والتاأك��د منه��ا 
داخ��ل املحل، وغالبا ما حت��دث امل�ساكل يف 
حم��ال بي��ع الهوات��ف النقالة حي��ث ان �سعر 
اجلهاز ينخف�ض يف حال مت فتحه بعد ال�راء 
ال�سيم��ا االجهزة التي ي�س��ل �سعرها اىل اكر 

من مليون دينار.

 يف ظ��ل م��ا يعاني��ه البلد من ف�س��اد م��ايل واداري على مدى 
ال�سن��وات املا�سي��ة والت��ي ت�سبب��ت به��در ملي��ارات الدنانري 
وتهري��ب كمي��ات كبرية م��ن العملة ال�سعب��ة اىل اخلارج عرب 
عق��ود و�ركات وم�ساريع وهمي��ة نتيجة تلكوؤ عمل او تواطئ 
املوؤ�س�س��ات الرقابي��ة يف حما�سب��ة املق�ري��ن واملتورط��ن 

بذلك.
ب��داأت احلكوم��ة احلالي��ة بالتحرك نح��و حما�سب��ة املف�سدين 
وا�ستع��ادة االموال املهربة ، واعلنت هيئ��ة النزاهة ا�ستحداث 
ناف��ذة الكرتونية للتبلي��غ عن حاالت الف�س��اد وعن املف�سدين 
االج��راءات  واتخ��اذ  ال�ستعادته��م  اخل��ارج  اىل  الهارب��ن 

القانونية بحقهم العادة االموال العراقية امل�روقة.
ويق��ول مقرر اللجن��ة املالية احم��د حاج��ي، ان العراق خ�ر 
ملي��ارات ال��دوالرات بع��د ع��ام 2003 ب�سب��ب الف�س��اد ال��ذي 

ا�ست�رى يف ظل احلكومات ال�سابقة .
وا�س��اف حاج��ي  يف حدي��ث �سحفي ان احلكوم��ات ال�سابقة 
تتحم��ل م�سوؤولي��ة الهدر الكب��ري باالموال ، داعي��ا اىل تفعيل 
االج��راءات القانوني��ة ملحا�سب��ة املت�سببن به��ذا الهدر الذي 
ا���ر االقت�س��اد العراق��ي وجع��ل البل��د على حاف��ة االفا�ض 

بالرغم من ثرواته وخرياته الكبرية.
م��ن جهت��ه، اك��د ع�س��و اللجن��ة املالي��ة م�سع��ود حي��در ، ان 
الربملان ب��داأ حتريك العديد من امللفات حول م�ساألة ا�ستعادة 
املبال��غ امل�روقة واملهربة خارج الباد والتي تقدر مباين 

الدوالرات.
وق��ال حي��در يف حديث �سحف��ي ان تقاري��ر الرقاب��ة املالية 
واال�ستخب��ارات وجلن��ة النزاهة ك�سفت عن تهري��ب 20 مليار 
و400 ملي��ون دوالر، م�س��ريا اىل ان ق�سم��ا م��ن ه��ذه املبالغ 
والت��ي تق��در ب��� 14 ملي��ار دوالر مت �سبطه��ا يف الوالي��ات 

املتحدة.
وا�س��اف ان ا�ستعادة هذه االموال اىل العراق حتتاج اىل قرار 

�سيا�سي دقيق من قبل رئي�ض الوزراء حيدر العبادي.
وا�سارع�س��و اللجن��ة املالية اىل انه 

يجب ت�سكي��ل جلنة من املوؤ�س�سات العراقية بح�سور نواب عن 
جلنتي املالي��ة والنزاهة يف الربملان، والعمل على هذا امللف 

وايجاد خارطة طريق ال�ستعادة هذه االموال.
وذك��ر بي��ان لهيئ��ة النزاه��ة اأن دائ��رة اال�س��رتداد يف الهيئة 
ًة على املوقع الر�سميِّ للهيئة لتلقي  ا�ستحدث��ت نافذًة اإلكرتونيَّ
الباغ��ات واملعلومات الت��ي تخ�ضُّ ملفَّ امُلتَّهم��ن بالف�ساد 

الهاربن خارج العراق وعن االأ�سول امُلهرَّبة.
ودع��ت الدائرُة املواطن��ن اىل االإخبار عن املدان��ن بالف�ساد 
اأو االأم��وال املهرب��ة ، الفت��ة االنتب��اه اىل اأنَّ ذل��ك ي�سه��م يف 
تعق��ب املجرمن ، وي�ساعد يف ا�س��رتداد اأموال ال�سعب املهربة 
، م�س��رية اىل اأنه باإم��كان االأ�سخا�ض الذي��ن يرومون االإباغ 
ع��ن امُلتَّ�همن بق�سايا ف�ساٍد الهاربن خارج البلد اأو االأ�سول 
ة اأن يتَّبع��وا التعليمات امُلدرجة  امُلهرَّبة يف البن��وك اخلارجيَّ

يف النافذة االإلكرتونيَّة.
وتعه��د رئي�ض الوزراء حيدر العب��ادي، خال كلمته يف موؤمتر 
امل�س��اورات الوطني��ة ملكافح��ة الف�ساد وتعزي��ز ال�سفافية يف 
القط��اع العام الذي عق��د يف بغداد، بحماية م��ن يتقدم باأدلة 

على الف�ساد يف موؤ�س�سات الدولة.
ودع��ا العب��ادي  م��ن ميتلك اأدلة عل��ى الف�س��اد ان يقدمها اىل 

اجلهات الرقابية التي �ستقوم بتوفري احلماية الازمة له. 
وك�سف��ت هيئة النزاهة، يف وقت �سابق عن اأن االأموال املهربة 
املوج��ودة يف ال��دول امل��راد ا�سرتجاعها بلغ��ت ترليونًا و14 
ملي��ون دوالر، يف حن اأ�سارت اإىل وجود بع�ض املعوقات يف 
مو�س��وع ت�سلم املتهم��ن وا�سرتداد االأم��وال الختاف النظم 

الداخلية
وق��ال املدير العام لدائ��رة ا�سرتداد االأم��وال يف الهيئة حممد 
عل��ي يف حدي��ث  �سحفي اإن "االأم��وال العراقية املوجودة يف 

ال��دول املراد ا�سرتدادها تبل��غ ترليونًا و14 مليون 
دوالر"، م�س��رياً اإىل "وج��ود اأموال 

مهرب��ة يف االأردن 

ولبن��ان واالإم��ارات ومت احلج��ز عليه��ا لغر���ض اإعادته��ا اىل 
الع��راق". واأ�ساف عل��ي اأن "الهيئة عملت عل��ى تهيئة ملفات 
الوزراء الذين اُتهموا بالف�س��اد للمطالبة باإعادتهم اىل العراق 
ومنه��م وزير الكهرباء االأ�سبق اأيهم ال�سامرائي ووزير التجارة 
ال�ساب��ق عب��د الفاح ال�س��وداين ووزي��ر الدف��اع االأ�سبق حازم 
ال�سع��ان وزير االت�س��االت ال�سابق حممد توفي��ق"، مبينًا انه 

اإ�سعار الدول التي يوجدون فيها متهيدا لت�سليمهم. "مت 
واأ�س��ار عل��ي اىل "وجود بع���ض املعوق��ات يف مو�سوع ت�سلم 
املتهم��ن وا�سرتداد االأموال الختاف النظم الداخلية، اإ�سافة 
اإىل ازدواج اجلن�سي��ة واأح��كام ق�سائي��ة ُيختل��ف عليه��ا ب��ن 
ال��دول"، موؤكداً �سعي الهيئة اإىل"عقد مذك��رات تفاهم مع تلك 

الدول لغر�ض االإ�راع يف اإعادة املتهمن واالأموال".
ي�س��ار اإىل اأن عدداً من ال��وزراء ال�سابقن متكنوا من ال�سفر اإىل 
خارج العراق بع��د اتهماهم بالف�ساد املايل واالإداري، اإ�سافة 
اإىل عدد من املوظفن يف بع�ض دوائر الدولة الذين متكنوا من 
اختا�ض بع���ض االأموال وتهريبها اإىل خارج العراق، يف وقت 
مازالت احلكومة العراقية غري قادرة على اإرجاع هذه االأموال 

اإال يف نطاق حمدود.
يذكر اأن الف�ساد املايل واالإداري ينت�ر يف العراق ب�سكل كبري، 
اإذ اأن منظم��ة ال�سفافي��ة العاملي��ة �سنفت��ه كثال��ث اأكر دولة 
ف�س��اداً يف الع��امل بع��د ال�سوم��ال وال�س��ودان، اإال اأن احلكومة 
العراقية غالبًا ما تنتقد تقارير املنظمة ب�ساأن الف�ساد وتعّدها 
غ��ري دقيقة وت�ستن��د اإىل معلومات ت�سلها ع��ن طريق �ركات 

حملية واأجنبية اأخفقت يف تنفيذ م�ساريع خدمية 
يف العراق.
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اأك��رب  ورو�سي��ا،  ال�سعودي��ة  اتفق��ت 
عل��ى  الع��امل،  يف  النف��ط  منتج��ي 
���رورة متدي��د العم��ل بتخفي�سات 
اإنت��اج النفط ملدة ت�سع��ة اأ�سهر اأخرى 
حت��ى مار���ض اآذار 2018 يف م�سعى 
لتقلي���ض تخم��ة اخل��ام يف االأ�س��واق 

العاملية ودفع االأ�سعار لارتفاع
ومبوج��ب االتف��اق احلايل ال��ذي بداأ 
يف االأول م��ن يناي��ر كان��ون الث��اين، 
امل�س��درة  البل��دان  منظم��ة  تعه��دت 
للب��رتول )اأوب��ك( ومنتج��ون اآخرون 
بينه��م رو�سيا بخف���ض االإنتاج بنحو 
خ��ال  يومي��ا  برمي��ل  ملي��ون   1.8

الن�سف االأول من العام.   

ارتفع الذهب مع تنامي الطلب على 
ال�سيا�سية  للتوترات  نتيجة  املعدن 
ال�ساروخية  والتجربة  االأمريكية 
ال��ن��اج��ح��ة ل���ك���وري���ا ال�����س��م��ال��ي��ة 
وا�سعة  االل��ك��رتون��ي��ة  وال��ه��ج��م��ات 
بيانات  دف��ع��ت  ح��ن  يف  ال��ن��ط��اق 
التوقعات  م��ن  اأ���س��ع��ف  اأم��ريك��ي��ة 

الدوالر وعائدات ال�سندات للهبوط
ونزل الذهب يف املعامات الفورية 
دوالر   1231.49 اإىل  باملئة   0.3
ال�ساعة  بحلول  )االأون�سة(  لاأوقية 
لتحقيق  �سبيله  يف  لي�سبح   1101
التوايل  على  الثالث  لليوم  مكا�سب 
بعد اأن �سجل اأقل م�ستوى يف ثمانية 
اأ���س��اب��ي��ع االأ���س��ب��وع امل��ا���س��ي عند 

1213.81 دوالر لاأوقية

ت�سدير  اأ���س��ع��ار  اإن  حمللون  ق��ال 
القمح الرو�سي ا�ستقرت اإىل حد بعيد 
االأ�سبوع املا�سي وحددت اأنه �سوف 
ت�سليم  �سعر املح�سول اجلديد  يكون 
 171 يوليو متوز واأغ�سط�ض اآب عند 
االأ�سبوع  عن  تغري  دون  من  دوالرا 
ال�سابق اأما اإيكار فرفعت ال�سعر 0.5 
دوالر اإىل 173 دوالرا وقالت وزارة 
 31.5 �سدرت  رو�سيا  اإن  الزراعة 
االأول  بن  احلبوب  من  طن  مليون 
مايو  من  والعا�ر  متوز  يوليو  من 

اأيار بزيادة 1.1 باملئة 

 المفسدون نهبوا 20 مليار دوالر.. وخطط حكومية الستعادتها 

الزبون على حق دائمًا... لكن ليس في العراق

دائما"  حق  على  "الزبون 
من ا�شهرالعبارات العاملية 
رواجًا يف عامل الت�شوق ، 
والتي جتعل من الزبون 

قيمة مالية ال يجب التفريط 
بها حتى ولو على ح�شاب 
اخل�شارة بب�شاعة ما، من 
اأجل ك�شب ود هذا الزبون 

وجعله دائم الرتدد على 
املحل بداًل عن انقطاعه 

عنه وا�شتبداله مبحل اخر 
ومن ثم �شياع الفر�شة على 

البائع.

بغداد – متابعة 

    بغداد – متابعة 

بغداد ــ متابعة

المــواد

المــواد

الغذائية

اإلنشائية

رز كيلو غرام  

حمص كيلو غرام

فاصولياء يابسة كيلو غرام

لوبياء كيلو غرام

عدس كيلو غرام

سكر كيلو غرام

معجون طماطه 830غرام

شاي ليبتون 450 غرام

شاي حصه كيلو غرام

زيت مستوردلتر واحد

طبقه بيض مستورد

حديد تسليح مستورد 
لكافة القياسات

حديد تسليح مستورد 
قياس 12  ملم

حديد تسليح مستورد 
قياس 16  ملم تركي

حديد تسليح مستورد 
قياس 16  ملم اوكراني

حديد زاوية مستورد 
قياس دون 50 ملم

حديد زاوية عراقي  
قياس كافة القياسات

حديد راسطه كافة 
القياسات مستورد

حديد ساقية عراقي

سيت حمام ابيض 
موديل انتيك /تركي

سيت حمام ملون 
موديل انتيك /تركي

سيت حمام مشجر 
موديل انتيك /تركي

ابواب جاهزه داخليه

ابواب جاهزه خارجية 
مختلفة المناشئ

طخم حمام اردني /
موديل سان ريمو

طخم حمام اردني / 
ابيض وملون  ايكو

طخم حمام تركي 
)نارين ( بدون بانيو

طخم خالطات كامل  
موديل لونا

خالطات مغسله 
جسري لبناني

خالط سنك لبناني

خالط بانيو عمودي 
لبناني 

سيراميك ارضيات 
زنوبيا

طن

طن

طن

طن

طن

طن

طن

طن

سيت

سيت

سيت

عدد

عدد

طخم

طخم

طخم

طخم

طخم

طخم

طخم 

م 2

1500
1250
1000
2000
2500
1750
2500
3000
2000
2000
5500

470000

450000

440000

470000

510000

250000

500000

500000

157000

160000

170000

70000

150000

25000

210000

250000

50000

15000

11500

20000

4300

حركة 
الطائرات

FZ211 IA966QR458IF762 Z4100 RJ810IA244IA124 ABY368 TK1202IA124IRA3427 IA152 IA948IA102IA918
دبي القاهرةالبحرين-نجفسليمانية باكودبيعمان الشارقه طهراندوحهاسطنبول اربيل سلميانيةدبيستوكهولماربيل

الرحلة 

المدينة

09:50 15:0015:30 15:00 12:3010:0017:00 16:30 10:3016:1015:45 10:00 11:1511:0010:0015:00 وقت المغادرة

09:15 12:0015:1013:00 14:00 11:0009:0009:00 15:50 09:009:0013:30 09:30 11:0000:1012:00 وقت القدوم


