
 ولكون ال�س��لطة قائمة على نظام تقا�سم ال�سلطة 
لذل��ك  والطوائ��ف،  والأع��راق  املكون��ات  ب��ن 
عج��زت احلكوم��ات الت��ي تعاقب��ت عل��ى احلكم 
منذ ني�س��ان 2003 عن اإيجاد احلل��ول الناجعة 
مل�ساكل البالد، وهي كثرية ما اأدى اإىل ات�ساعها 
وعمقها وحتوله��ا اإىل اأزمة لنظام احلكم، جتلت 
مظاهره��ا يف غي��اب ال��روؤى وال�س��راتيجيات 
البعي��دة، ويف اخلل��ل الكب��ري يف تطبي��ق مب��داأ 
ال�سخ���ص املنا�س��ب يف امل��كان املنا�س��ب، وما 
يرت��ب عل��ى ذلك م��ن ا�ستبع��اد العنا���ر ذات 
الكف��اءة واملوؤهالت اجليدة.  م��ع تف�سي الف�ساد 
الدول��ة  اأجه��زة  يف  والره��ل  والبريوقراطي��ة 
واىل �سلله��ا، وم��ن الظواه��ر القت�سادي��ة التي 
ميك��ن تلم�سه��ا يف العراق ب�س��كل وا�سح ظاهرة 
البطال��ة، فالعاط��ل ع��ن العمل ه��و كل �سخ�ص 
ق��ادر على العمل وراغ��ب فيه ويبحث عنه ولكن 
دون ج��دوى، وتعن��ي ظاه��رة البطال��ة العج��ز 
ع��ن اإيجاد فر�ص عم��ل منا�سب��ة للح�سول على 
دخ��ل ذي م�ست��وى معي�سي لئق، فل��كل �سخ�ص 
احل��ق يف العم��ل وحري��ة اختي��اره كم��ا اأن ل��ه 
ح��ق احلماي��ة م��ن البطال��ة، والعمل لي���ص فقط 
لزي��ادة الإنت��اج وحت�س��ن نوعيته، ب��ل هو حق 
من حقوق الإن�سان وتلبي��ة حلاجاته الأ�سا�سية.  
ويف ظ��ل املعان��اة التي �سهده��ا املواطن، جراء 
التغريات القت�سادية يف العراق خالل ال�سنوات 
املا�سي��ة، ب��داأت احلكوم��ة يف تنفي��ذ جمموعة 
م��ن الإ�سالح��ات املالي��ة والجتماعية، تهدف 
اإىل حت�سن حي��اة املواط��ن وم�ساندة حمدودي 
الدخ��ل، ويف مقدمته��ا زي��ادة الدع��م واإ�سالح 
منظومة التاأمن ال�سحي، عرب م�روع املوازنة 
العام��ة للدول��ة، وهن��اك ط��رق جدي��دة جلع��ل 
املواطن يف و�سع اأف�سل مما هو عليه يف الوقت 
احل��ايل، فق��د مت اختي��ار ج��دول لط��رح الأفكار 
القت�سادي��ة  املج��الت  كاف��ه  يف  املدرج��ة 
املنا�سب��ة  احلل��ول  وملعرف��ه  والجتماعي��ة. 
واإح��داث التغي��ري يف �سل��م امل�ست��وى املعي�س��ي 
للمواطن، وط��رح ومناق�سة بع�ص فر�ص التطور 

والتخطي��ط لتح�س��ن القت�ساد وزي��ادة فر�ص 
املعلوماتي��ة(،  النب��اأ  )�سبك��ة  قام��ت  العم��ل، 
بجول��ة ا�ستطالعي��ة لط��رح بع���ص الت�س��اوؤلت 
املتخ�س�سة على املخت�سن، واأ�سحاب ال�ساأن، 
لتو�سي��ح املقرح��ات واحلل��ول والعم��ل عليها 
بوج��ه �سحي��ح، ك��ي يت��م الرتق��اء باملجتم��ع 
اأك��رث فاأكرث، وتفعيل التط��ور وحت�سن امل�ستوى 
ال�س��وؤال  وكان  العراقي��ن.   جلمي��ع  املعي�س��ي 
الأول: )كي��ف ميكن حت�سن امل�ست��وى املعي�سي 
العراق��ي(؟ واأجابن��ا علي��ه م�سك��ورا  للمواط��ن 
الدكت��ور )اأيه��اب علي الن��واب( املتخ�س�ص يف 
الإدارة والقت�س��اد، قائ��ال:  اإن م�ساأل��ة حت�سن 
و�س��ع املواطن العراقي، لها ع��دة تفرعات فاإذا 
كان اله��دف كّم��ي مث��ل الق�س��اء عل��ى البطالة 
وم��ا �سابه، ف��اإن احلل يكم��ن يف تطوير القطاع 
اخلا���ص ودعمه، ليكون قادرا على احتواء كافة 
الأيدي العاملة العاطلة عن العمل ويف املجالت 
كاف��ة، ه��ذا م��ن ناحية وم��ن ناحية اأخ��رى اإذا 
كان اله��دف نوعّيًا اأي حت�س��ن نوعية امل�ستوى 

املعي�س��ي، فه��ذا يتم م��ن خالل حت�س��ن نوعية 
اخلدم��ات املقدم��ة للمواط��ن وب�س��كل يتنا�س��ب 
م��ع دخله ال�سخ�سي كخدم��ات ال�سحة والتعليم 
والنقل الخ، وهذا يتم من خالل تنمية القطاعات 
القت�سادي��ة والجتماعية والثقافية، وبوا�سطة 
منظوم��ة التخطي��ط ال�سراتيج��ي الناجح التي 
تكف��ل حتقيق ه��ذا اله��دف.  كيف ت��زداد القدرة 
ال�رائي��ة للمواطن؟  وطرحنا ال�سوؤال نف�سه على 
الأ�ست��اذ )عقيل عب��د ال��رزاق/ ادارة واقت�ساد/ 
جامع��ة كرب��الء املقد�سة(، فاأجابن��ا قائال: يتم 
حت�س��ن الو�س��ع املعي�س��ي للمواط��ن من خالل 
زيادة دخله وقدرته ال�رائية، وهذا يح�سل عند 
توفري فر���ص العمل يف القط��اع العام والقطاع 
اخلا���ص، واإعط��اء القرو���ص لك��ي يق��وم الفرد 
باإن�س��اء امل�ساريع ال�سغرية اأو املتو�سطة، �سمن 
اخت�سا�س��ات متع��ددة، وتك��ون ه��ذه القرو�ص 
طويلة الأجل للمقر�ص وذات فائدة قليلة، ومن 
جه��ة اأخرى يت��م اإ�س��دار التعليم��ات الإلزامية، 
من قب��ل احلكومة ل���ركات ال�ستثمار الأجنبي 

الداخل��ة للعراق، باأن توفر ن�سبة تزيد على %65 
م��ن الوظائ��ف لالأي��دي العامل��ة العراقي��ة، من 
خ��الل العم��ال واملهند�س��ن والإدارين وباقي 

الخت�سا�سات املتنوعة.
 فيم��ا اأجابن��ا الكات��ب الأ�ست��اذ )مه��دي نعم��ه 
عل��ي( متخ�س�ص بالتاريخ، قائال:  قبل الإجابة 
ع��ن املو�س��وع ب�س��كل مبا���ر، اعتق��د علين��ا 
تو�سي��ح ال�سورة الذهنية الرا�سخة يف ت�سورات 
املجتمع، وهي خا�س��ة باأ�سلوب تعاطي الأمور 
وزاوي��ة النظ��ر له��ا، حي��ث اأن الغالبي��ة العامة 
م��ن اأفراد املجتمع تنتظر توف��ري العمل من قبل 
الدول��ة لها، ع��ن طريق التعي��ري احلكومي، وهذا 
ح��ق م��ن احلقوق ل �س��ك فيه، لك��ن اخللل يكمن 
يف كيفي��ة اإدارة املو�س��وع ذاته حي��ث يختلف 
م��ن حكومة لأخ��رى ومن ع�ر لآخ��ر، كيف؟؟: 
هن��اك �سيء ي�سمى )فل�سفة الدول��ة(، وهذا عادة 
م��ا تفر�سه املرحلة ومتطلباته��ا وفق املعايري 
املو�سوع��ة وحجم احلاج��ة املفر�سة يف اإطار 

التخطيط املركزي.

    
  

تختل��ف اأ�سالي��ب العالنات احلديث��ة، وتتطور ب�سكل كب��ري يوميًا 
ل�سيم��ا تلك الت��ي تقف وراءها �ركات عاملي��ة كربى متخ�س�سة 
بالرويج للمنتوج��ات ال�سناعية املختلفة من ب�سائع ا�ستهالكية 
ومالب�ص وماأكولت ومفرو�سات واأي�سا اأجهزة كهربائية ومنزلية، 
وقد يكون هن��اك ترويج لتلك املنتجات اأو بالعك�ص التحذير منها، 
وم��ن ا�ستعماله��ا، من اأكرث ال�سالي��ب املنت���رة الن والذي ياأتي 
متخفي��ا وغري ظاهر مطلقا بحيث ل ي�سعر امل�ستهلك اأبدا بالرويج 
له��ا، حيث ينج��ذب اليها اجنذابا م��ن دون �سع��ور اأو ينفر من تلك 
الب�سائع، وهذا ال�سلوب هو التفاق مع بع�ص املواقع اللكرونية 
العاملي��ة على بث الدرا�س��ات الطبية التي تثبت مث��ال فوائد بع�ص 
املنتوج��ات الت��ي حتتوي عل��ى امل��واد الغني��ة بالفيتامين��ات اأو 
الغني��ة بزيت الزيتون اأو باملواد ال�سناعي��ة ، اأو بث درا�سات توؤكد 
اأن تن��اول بع���ص الفواكه مث��ال يوميا يوؤدي اىل ال���رار ب�سحة 
الطفال، ويوؤثر يف منوهم وم�ستوى ذكائهم، بينما توؤكد الدرا�سات 

نف�سها هذه.
ويق��ول مراقبون بال�ساأن القت�س��ادي ان اكرث هذه الدرا�سات التي 
تن���ر حاليا على املواقع اللكروني��ة او يف ن�رات الخبار على 
القن��وات الف�سائية او تلك الدرا�سات التي تتداولها مواقع التوا�سل 
الجتماع��ي وال�سو�سال ميديا والقنوات ال�سخ�سي��ة والدعائية، ما 

هي ال ا�سبه باعالنات مدفوعة الثمن تقوم بها بع�ص ال�ركات 
امل��وردة او امل�سدرة واي�س��ا امل�سنعة للمواد 

وا�س��ح  واله��دف  الغذائي��ة، 
الرويج  وهو 

مل��ا تري��ده و�رب بع�ص املنتج��ات وان كانت جي��دة وامل�ستهلك 
يث��ق بها متاما وله��ا رواج حملي .وقد زعزعت اكرث هذه الدرا�سات 
ثق��ة املواط��ن العراقي يف اقبال��ه على ا�ستهالك بع���ص املنتجات 
امل�ست��وردة، فمث��ال قب��ل ا�سهر مت الروي��ج عن م��ادة "الندومي" 
امل�ستورد باأنه غري �سالح لال�ستهالك الب�ري وانه م�ر بال�سحة 
العام��ة وي�سبب م�ساعفات يف املفا�سل وق��د ن�رت درا�ست حول 
ذلك، بينما جتد ان اكرث املنتجات املحلية غري �ساحلة لال�ستهالك 
الب���ري حي��ث ع��دم تواف��ر ال���روط ال�سحي��ة الالزمة ل��ه وعدم 
وج��ود قواعد �سناعية لتل��ك املنتجات، فمث��ال �سناعة املعجنات 
واملخل��الت املحلي��ة تتغا�سى عنها تل��ك الدرا�س��ات العلمية ، فلو 
ب�رن��ا مب��ا تفعل��ه تلك املعام��ل املنزوي��ة داخل الزق��ة القدمية 
ملنعن��ا اطفالنا من تناولها، كذلك هو احل��ال مع بع�ص املنتجات 
الخ��رى، واي�س��ا تدخل ال���ركات مع عق��ود اعالنات م��ع بع�ص 
املواقع اللكرونية او مع مراكز درا�سات علمية لرويج منتجاتها 
الريا�سي��ة او الكهربائي��ة ، فمثال توؤكد بع���ص الدرا�سات اأن جهاز 
ط��رد احل���رات ل�سيما البعو���ص وال��ذي يعتمد على �سائ��ل ا�سبه 
بال�س��م ق��د اثبت ف�سل��ه حاليا ب�سب��ب امل�سار الت��ي ينتجها ومنها 

ح�سا�سي��ة الق�سبات والربو عند الطف��ال خا�سة، بينما 
م��ن جهة اخرى اثبت��ت بع�ص الدرا�سات 

اجله��از  ان  الخ��رى 

الكهربائ��ي الط��ارد للبعو�ص هو الف�سل لنه يعتم��د على الطاقة 
الكهربائي��ة يف قتل تلك احل�رات وبوا�سط��ة ال�سعة ال�سينية التي 
ت�سدره��ا تل��ك الجهزة، وبعد ف��رة من الزمن تنت��ج �ركة اخرى 
او تل��ك ال�ركات نف�سه��ا منتوجا اخر وتطرح��ه يف ال�سوق وتقوم 
بت�سويه �سورة املنتوج ال�سابق بالطريقة القدمية نف�سها من خالل 
التف��اق مع بع�ص ال�ركات الدعائية.مع انه يجب القول ان هناك 
بع�ص الدرا�س��ات حقيقية وعلمية وتوؤكد حقيق��ة امل�سار والفوائد 

التي تنتج من الغذاء وت�سنيع بع�ص الفواكه او تعليبها.
وقد ظهرت هناك بع�ص الدرا�سات التي تروج اىل عدم �راء اجهزة 
"املايكروفيل��م" الذي يقوم بت�سخن الطع��ام البارد ويرجعه اىل 
حالت��ه الطبيعية ،اظهرت اأن تلك الجهزة م���رة ب�سحة الن�سان 

ب�سكل كبري بينما تظهر بع�ص الدرا�سات العك�ص متاما.
ويق�س��د بروي��ج املبيعات وال��ذي هو جزء من املزي��ج الرويجي 

باأن���ه جمي��ع الأ�س�اليب غي�ر املعت��ادة يف عملية 
م��ن  يدخ��ل  ل  وال��ذي  الروي��ج 

عملي��ة  �سم��ن 
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كا���ص"  "البيتكوي��ن  عمل��ة  و�سع��ت 
مكا�سبه��ا خ��الل تعام��الت اجلمعة، 
لت�سع��د باأك��رث م��ن %50، وحت�سد 
300 دولر، وترفع قيمتها ال�سوقية 

بزيادة 5 مليارات دولر.
وبحلول ال�ساعة 8:35 م�ساًء بتوقيت 
جرينت�ص زاد �سع��ر عملة "البيتكوين 
كا�ص" بن�سبة %51م�سجلة م�ستوى 
دولر   300 لتح�س��د  دولر،   958

خالل التعامالت.

ت�سوية  عند  النفط  �سعر  ت��راج��ع   
ت��ع��ام��الت ع��ق��ب اإع�����الن ارت��ف��اع 
النفط  ع��ن  التنقيب  من�سات  ع��دد 
مكا�سب  حقق  ولكنه  الأم��ري��ك��ي��ة، 
عقود  �سعر  وهبط   .2% اأ�سبوعية 
دي�سمرب  ت�سليم  "ناميك�ص"  خ��ام 
 56.74 %0.8 عند م�ستوى  مبقدار 
�سجل  ح��ن  يف  ل��ل��ربم��ي��ل،  دولر 
 .2% اأ���س��ب��وع��ي��ة ب��ن��ح��و  م��ك��ا���س��ب 
وبحلول ال�ساعة 7:42 م�ساًء بتوقيت 
الآجلة  العقود  �سعر  تراجع  جرينت�ص 
من  باأكرث  القيا�سي  "برنت"  خل��ام 
63.58 دولر للربميل. اإىل   0.5%

م��ع��اودة  ال��ي��وم  بيانات  واأظ��ه��رت 
م��ن�����س��ات ال��ت��ن��ق��ي��ب ع���ن ال��ن��ف��ط 
خالل  لالرتفاع  املتحدة  بالوليات 
 9 مبقدار  لتزيد  اجل��اري،  الأ�سبوع 
 738 مل�ستوى  وت�سل  من�سات، 

من�سة.

 ارتفعت مبيعات �ركة "على بابا" 
الت�سويق  جمال  يف  العملة  ال�سينية 
دقيقة   15 م��ن  ب��اأك��رث  الإل��ك��روين 
داي".  "�سنجل�ص  املبيعات  يوم  يف 
وذكرت ال�ركة ال�سينية العاملة يف 
اجلمعة،  اللكروين،  الت�سويق  جمال 
�سعود مبيعاتها يف يوم اخل�سومات 
5 مليارات  "�سنجل�ص داي" مل�ستوى 
وب��داأ يف  فقط.  دقيقة   15 دولر يف 
الحتفال  اجلمعة  ال��ي��وم  منت�سف 
ال�سن املعروف  بيوم املبيعات يف 

با�سم "�سنجل�ص داي"،

األساليب الحديثة في الترويج اإلعالني ودورها في تسويق المنتجات المحلية

هذه الخطوات اإلجرائية لتحسين مستوى المعيشة في العراق؟

يتميز العراق برثواته 
الطبيعية املتنوعة مما يجعل 
منه منتميا للبلدان الغنية، اإال 
اأن هذه الرثوات غري م�ستغلة 

بال�سكل االأمثل، وبال�سكل 
الذي يحقق امل�ستوى املعي�سي 

اجليد على االأقل، اإن مل يكن 
حتقيق الرفاهية ل�سعبه، وكل 

ذلك يعود اإىل �سوء اإدارة 
�سوؤون البالد من قبل اجلهات 

املعنية، وعدم قدرتهم على 
حل م�ساكل البالد االقت�سادية 

واالجتماعية، واىل النظام 
املقيت الإدارة �سوؤون البالد 

االقت�سادية وال�سيا�سية.
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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

2250
1250
1000
2000
1500
1500
2000
2000
1500
1250
3500

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


