
جمااًل  ال�شائعات  وج��دت  االإت�شال،  و�شائل  تطور  مع 
التوا�شل  مواقع  وي�شتخدم مروجوها،  لالنت�شار  خ�شبًا 
االأ�شلوب  عن  م�شتعي�شني  وا�شع،  ب�شكل  االإجتماعي 
اإنت�شارا كبرياً  الكال�شيكي )النقل �شفاها(، فنالحظ االآن 
واالأخبار  ال�شائعات  ت�شخ  التي  االلكرتونية  للمواقع 
تبث  والتي  اجل��ب��ارة  بال�شور  وت�شورها  امل�شخمة 
علم  يف  اجلامعي  اال�شتاذ  وي��رى  مبقاوميها،  الرعب 
ان  ل�)اجلورنال(  حديث  يف  �شعدون  االمري  عبد  النف�س 
ظل  يف  العراقي  املجتمع  يف  ازداد  ال�شائعات  تاأثري 
دور  وتطور  االت�شال  وتكنولوجليا  املعلومات  ث��ورة 
املواطن من خالل مواقع التوا�شل االجتماعي وحتوله 
اىل مر�شل وم�شتقبل للمعلومات ومنتج وموزع لها يف 
و�شائل  بها  تت�شم  التي  احلرية  خالل  من  الوقت  نف�س 
ال�شائعات  ا�شري  البع�س  ماجعل  االلكرتونية  االع��الم 
ظروف  ظل  يف  بامل�شداقية  التتمتع  التي  واالخبار 
واجتماعية  وامنية  �شيا�شية 

النار  ك�رسيان  ال�شائعات  ل�رسيان  �شاحلة  بيئة  تخلق 
يف اله�شيم وتداولها و�شعوبة تكذيبها ب�شبب التقنيات 
التكنولوجية التي تتالعب بالن�شو�س وال�شور ومقاطع 

الفيديو .
�شالح خفي

هي  العراقي  لالقت�شاد  املدمرة  اخلفية  اال�شلحة  من   
مفا�شل  حتطيم  يف  كبرياً  دوراً  تلعب  وهي  اال�شاعة، 
داعمًا  الكل  يكون  اأن  اأج��ل  وم��ن  الوطني  االقت�شاد 
الوعي  زيادة  �رسورة  اإىل  خمت�شون  يدعو  لالقت�شاد، 
اال�شاعة  �شماع  لتجنب  امل��واط��ن��ني  ل��دى  والثقافة 
االقت�شادية لبناء وتاأهيل مفا�شل الدولة والتحول من 
الباحث  ويقول   ، ال�شوق  اأقت�شاد  اإىل  الريعي  االقت�شاد 
غري  خرب  هي  اال�شاعة  "ان  ال�شليم  همام  االقت�شادي 
�شحيح او كاذب له اآثار �شلبية، تتناول حياة املواطنني 
عراقنا  ففي  منها،  االقت�شادية  و�شيما  جوانبها  بكل 
احلبيب تنت�رس اال�شاعات يف اال�شواق وتوؤثر فيها على 
اال�شاعة  م�شدر  كان  اإذا  و�شيما  وال�رساء،  البيع  حركة 
ف�شيكون  وال�شيا�شي  املايل  احلقلني  يف  العاملني  من 
املواطن  الأن  الوطني  االقت�شاد  على  خمرب  تاأثري  لها 

�شي�شدق تلك اال�شاعات.
 وي�����ش��ري خ��الل 

حديث ل�)اجلورنال( اىل اأن هذه اال�شاعات تنت�رس ب�شبب 
املواطنني  قبل  من  العراقي  باالقت�شاد  الثقة  �شعف 
وعدم متانة ودقة املعطيات واملعلومات عنه،  فالنا�س 
م�شارحتها  لعدم  احلكومة  �شد  يقال  ما  كل  ي�شدقون 

لهم .
وي�رسح الباحث االقت�شادي احلاالت ال�شلبية التي توؤثر 

فيها اال�شاعات على االقت�شاد ما ياأتي :
قدرتها  وعدم  احلكومة  عجز  ا�شاعة  ب�شبب   1-
�شيعزف  ا�شهر،  خ��الل  واالج���ور  ال��روات��ب  دف��ع  على 
املواطنني عن االنفاق ويلجوؤون  اإىل االدخار والتق�شف 
وال�رساء  البيع  على  �شلبًا  ينعك�س  ما  النفقات، وهو  يف 

وحجم الدينار املدور .
�شحب  اإىل  املواطنني  بع�س  يلجاأ  اال�شاعة  ب�شبب   2-
امل�شارف خوفًا من حتديد حجم  املودعة يف  اموالهم 
بالقطاع  ي�رس  ما  وه��و  م�شتقباًل  امل�شحوبة  املبالغ 

امل�رسيف.
الرت تروج  )الدينار(  العملة  انهيار قيمة  -3 خوفًا من 
حتويل  اإىل  املواطنني  من  اخر  ق�شم  يلجاأ  ا�شاعة  لها 
مدخراتهم من الدنانري اإىل الدوالر وهو ما يزيد الطلب 
على العملة ال�شعبة وبالتايل رفع �شعر �رسف الدوالر 

وارتفاع اال�شعار يف اال�شواق املحلية .
اال�شاعات  هذه  مواجهة  اجل  من  اأنه  ال�شليم  ويوؤكد   
وحم�����ارب�����ت�����ه�����ا وع������دم 

وبالتايل  الوطني  االقت�شاد  يف  بالتاأثري  لها  ال�شماح 
على  الرتكيز  ينبغي  قوي  وطني  باقت�شاد  النهو�س 
ال�شائعات  تلك  على  م�شتمرة  ب�شورة  ال��رد  ���رسورة 
العاملني  و�شيما  احلكوميني  امل�����ش��وؤول��ني  قبل  م��ن 
املعلومات  وتوفري  وامل��ايل  االقت�شادي  املجال  يف 
وعدم  العامة  واملوازنة  الوطني  االقت�شاد  عن  الدقيقة 
اإىل  باال�شافة  لالإ�شاعات  عر�شة  االخرى  هي  تركها 
الفا�شدين  وابعاد  العام  املال  على  احلفاظ  اإىل  ال�شعي 
وتعزيز اال�شالح االقت�شادي  ف�شال عن ال�شيطرة على 
ومنع  االهلية  ال�شريفة  و�رسكات  االهلية  امل�شارف 
العاملني فيها من الرتويج الإ�شاعات ت�رس باالقت�شاد 
وزيادة  اموالهم  �شحب  على  املواطنني  وحتفز  الوطني 

طلبهم على الدوالر.
ج�شد  داخ��ل  قاتل  �شم  "اال�شاعة  بالقول  وي�شيف   
االقت�شاد الوطني وتوؤدي اإىل موته اإذا مل يتم الت�شدي 
املعلومات  على  املواطنني  واط��الع  ومواجهتها  لها 
االزم��ة  وامل�����رسيف.  امل���ايل  ال��و���ش��ع  ح��ول  الدقيقة 
االقت�شادية واملالية يف العراق كان احد عواملها هي 
اال�شاعة والرتويج لها، وقالت �شهام كامل، الباحثة يف 
ال�شائعات  تاأثري  ان  ل�)اجلورنال(  ال�شوق  بحوث  مركز 
كبري على اأو�شاع ال�شوق وا�شتقرار االأ�شعار فيه والقدرة 
اأن امل�شكلة هي �شعف الثقة بني  ال�رسائية، منوهة اىل 
�شبق  الأنه  الر�شمية،  والت�رسيحات  العراقي  املواطن 
للحكومة اأن �رسحت باأمور منها ان الرواتب خط احمر 

لن تقرتب منه ولكنها فعلت وخف�شتها.

وزارة النقل توافق على تأسيس 

شركة طيران العراق

2

3

4
journaliraq.comملحق اقتصادي يومي يصدر عن صحيفة الجورنال

االحد

اقتصاديات العراق
داعين لتجنبها حرصا على اقتصادنا 

باحثون: اإلشاعة سالح مغرض مخاطره تقلق استقرار 
االقتصاد الوطني 

بغداد – علي كريم أذهيب

القطارات.. الوسيلة األفضل 

واألخطر للتنقل في العالم 

عمان ساحة مركزية في سوق 

القروض بالشرق األوسط

Sun. 9 Oct. 2016 issue no 204  9 تشرين االول 2016 العدد

البياتي: عجز موازنة 2017 
مسيطر عليه

 اأعل��ن وزي��ر النفط جبار لعيب��ي، اأم�س ال�شبت، عن ط��رح م�رسوع اإعادة 
تاأهي��ل م�شف��ى بيجي لال�شتثم��ار قريبا وذل��ك بعد اأن تعر�ش��ت اأجزاء 
وا�شعة منه اإىل التدمري جراء معارك على مدى اأ�شهر بني القوات العراقية 

وم�شلحي تنظيم داع�س االرهابي .
 وق��ال لعيبي يف ت�رسيح �شحف��ي ورد )اجلورنال( اإن “الدوائر املعنية 
يف وزارة النف��ط ت�شع اللم�ش��ات النهائية مل���رسوع م�شفى بيجي الذي 
م��ن املوؤمل طرح��ه لال�شتثمار املحلي واخلارجي خ��الل الفرتة القريبة 

املقبلة وفق قانون ا�شتثمار امل�شايف”.
 و�ش��دد لعيب��ي على “حر�س ال��وزارة على اإعادة احلي��اة مل�شفى بيجي 
يف حمافظ��ة �ش��الح الدي��ن وف��ق اح��دث املوا�شف��ات الفني��ة العاملية 
والتكنولوجي��ا احلديث��ة”. واأع��رب وزير النفط عن “اعت��زازه بالعاملني 
يف م�شف��ى بيجي”، وا�شف��ا اإياهم باأنهم “جزء مهم م��ن اأبناء القطاع 
النفط��ي حي��ث ميثل��ون احد اأعم��دة قطاع امل�ش��ايف ويحظ��ون برعاية 

امل�شوؤولني يف الوزارة”.

 دعا م���رسف الرافدين، امل�شمولني ب�شلفة ال���10 ماليني دينار اىل مراجعة 
فروع��ه ال�شتكمال اجراءات منحها.  وذكر بي��ان للم�رسف، ورد )اجلورنال( 
"مت ن�رس الوجبة االوىل من ا�شماء موظفي مركز وزارة الرتبية على موقعه 
االلك��رتوين للذي��ن مت �شمولهم بال�شلف��ة"، داعيا اإياه��م اىل "مراجعة فروعه 
وبالتحدي��د فرع �ش��ارع فل�شطني، والقد���س ال�شتكمال االإج��راءات القانونية 
ملنحه��م ال�شلف��ة".  واأو�شح، انه "�شيتم االعالن ع��ن الوجبات االأخرى خالل 

االأيام املقبلة بعد االنتهاء من فرز اأ�شماء املتقدمني".
 وكان م�رسف الرافدين، اأعلن عدم �شمول املوظفني الذين تتجاوز اعمارهم 
50 عامًا ب�شلفة ال�10 ماليني دينار، فيما اأو�شح ان املوظفني امل�شمولني 
بال�شلف��ة هم م��ن لديهم بطاقة ذكي��ة ومفعلة ال�شتالم الرات��ب، ولي�س لديهم 

�شلف اأو قرو�س �شابقة.

 وافق��ت تون���س على من��ح تاأ�شريات الدخ��ول جلميع العراقي��ني الراغبني يف 
زيارتها بح�شب ما اأعلنته جلنة العالقات اخلارجية يف الربملان، م�شرية اىل 

قرب ا�شتئناف الرحالت اجلوية بني البلدين.
 وذكر بيان �شادر عن اللجنة ورد )اجلورنال( ان نائب رئي�س جلنة العالقات 
اخلارجية ورئي�س جلنة ال�شداقة العراقية حممد نوري عبد ربه التقى ال�شفري 
التون�شي يف العراق �شمري جماعي.  واأ�شاف البيان ان الطرفان بحثا تفعيل 
جلنة ال�شداقة يف الربملانيني ال�شقيقني كما وطالب عبد ربه ت�شهيل اجراءات 

منح �شمات الدخول اىل االرا�شي التون�شية.

 اأعلنت وزارة العمل وال�شوؤون االجتماعية، ت�شجيل اكرث 
من 57 األف باحث عن العمل خالل العام اجلاري.

 وذكر مدير عام دائرة الت�شغيل والقرو�س عزيز ابراهيم 
بح�شب بيان لوزارة العمل ورد )اجلورنال(، ان "الدائرة 
�شجلت 57 الفا، و63 باحثا عن العمل للمدة من الثاين 
من كانون الثاين املا�شي، ولغاية 31 من اآب املا�شي، 

منه��م 47 الفا و946 من الذكور، و 9 االف و117 من 
االناث".

 واأ�ش��اف، ان "عدد زي��ارات فرق اال�شتق�ش��اء التابعة 
للدائ��رة اىل امل�شاري��ع بل��غ الف��ا، و466 زي��ارة منها 
266 زيارة اىل القطاع العام، و الفا و200 زيارة اىل 

القطاع اخلا�س".
 وا�ش��ار ابراهي��م اإىل ان، "ع��دد الفر���س امل�شتح�شل��ة 
للزي��ارات اال�شتق�شائية للم�شاري��ع ومواقع العمل بلغ 

الف��ا و197 فر�شة عمل منه��ا 319 فر�شة يف القطاع 
العام و878 فر�شة يف القطاع اخلا�س".

 وب��ني، ان "ع��دد الزي��ارات التفتي�شية الت��ي قامت بها 
فرق الدائرة ملواقع العمل بلغت 18 الفا، و626 زيارة، 
بل��غ ع��دد امل�شاري��ع امل�شمون��ة منه��ا 5 االف و77 
م�رسوع��ًا، وع��دد العاملني امل�شمونني اجل��دد بلغ 44 

الفا و785 عامال".
 وتاب��ع براهي��م بح�ش��ب البي��ان ال�شحف��ي، ان "ع��دد 

زي��ارات ق�ش��م اخلدمات ال�شناعية بل��غ 7 االف و685 
زي��ارة وع��دد االج��ازات املمنوحة 651 اج��ازة عمل، 
وع��دد الك�شوف��ات الف��ا، و1692 ك�شف��ا، يف ح��ني بلغ 
عدد ا�شحاب العم��ل الذين مت اختبارهم 554 �شاحب 

عمل".
 ون��وه اإىل ان، "ع��دد املقرت�ش��ني �شم��ن برنامج دعم 
امل�شاري��ع امل��درة للدخ��ل خ��الل العام احل��ايل بلغ 3 

اآالف، و811 مقرت�شا".

 اأك��د النائب عن التحالف الوطن��ي عبا�س البياتي ان العجز احلا�شل يف 
موازنة العام 2017 م�شيطر عليه.

 وقال البياتي خالل ت�رسيحات �شحفية تابعتها )اجلورنال( اإن موازنة 
2017 مازال��ت تخ�ش��ع اإىل مراقب��ة م��ن قبل احلكوم��ة وهناك بع�س 
التعدي��الت وناأمل بعد ي��وم العا�رس من �شهر حمرم احل��رام اأن ت�شلم اىل 
جمل���س الن��واب". وا�ش��ار اىل ان "موازنة 2017 م��ازال فيها عجز كبري 
ولكن م�شيطر عليه". وناق�س جمل�س الوزراء يف االأ�شبوع املا�شي موازنة 
2017، واعلن رئي�س الوزراء حيدر العبادي يف موؤمتر �شحفي تخفي�س 

العجز احلا�شل فيها من 32 ترليونًا اإىل 15 ترليون دينار.

 بعد اأن قامت منظمة اليون�شكو باأدراج مناطق االهوار 
يف الع��راق �شمن الئحة ال��رتاث العاملي، ا�شتبعد وزير 
امل��وارد املائي��ة، ح�شن اجلناب��ي، اخراج االه��وار من 
الالئح��ة موؤكدا ان "الوزارة ملتزم��ة ب�رسوط اليون�شكو 
وتعمل عل��ى حماية االهوار وتوف��ري احل�ش�س املائية 
له��ا".  وذكر اجلنابي يف ت�رسي��ح تابعته )اجلورنال(: 
نحر�س على تاأمني احل�ش�س املائية لالأهوار املدرجة 
عل��ى الئحة الرتاث العاملي، والتي توؤمن ادامة االهوار 
وانتعا�شها، وهناك خطوات فعلية باإدارة توزيع املياه، 

ومكافحة زهرة النيل ملنعها من الدخول اىل االهوار". 
وتاب��ع "نح��ن ال نتعام��ل بع�شوائية يف توزي��ع املياه 
عل��ى االهوار وال نعط��ي ح�شة لهور م��ن االهوار دون 
اآخ��ر، ونتعامل معه��ا باعتبارها وح��دة هيدرولوجية 
واح��دة". واكد "نحن ملتزمون ب���رسوط اليون�شكو التي 
و�شعته��ا الدراج االه��وار على الئحة ال��رتاث العاملي 
ونعمل عل��ى تطبيقها ومن امل�شتبع��د ان يتم ا�شتخراج 
العراق منها".  وكانت جلنة الرتاث العاملي يف منظمة 
االأمم املتح��دة للرتبية والعلوم والثقافة }اليون�شكو{ 
�شوت��ت خ��الل اجتماعها �شم��ن دورتها ال���40 الذي 
عق��د يف ا�شطنب��ول يف ال� 17 ع�رس م��ن متوز املا�شي، 

باملوافق��ة على �شم االهوار وعدد من املناطق االأثرية 
العراقية اإىل الالئحة }الرتاث العاملي{، لتوؤمن بذلك 
حمايته��ا دوليًا ف�شال عن توفر ح�شتها املائية، االأمر 

الذي يحول دون تعر�شها للجفاف والتجفيف جمددا.
 لك��ن برزت موؤخرا ازمة انت�ش��ار نبتة زهرة النيل التي 
تت�شب��ب با�شته��الك كمي��ات كبرية من املي��اه وتعرقل 
�ش��ري ال��زوارق، وت�ش��كل ه��ذه الزه��رة تهدي��دا لالهوار 
واالنه��ر وامل�شطح��ات املائية، ما ح��دا باحلكومة اىل 

تخ�شي�س مبالغ مالية اإ�شافية ملكافحة النبتة.
يف �شي��اق مت�ش��ل، ك�شف رئي�س جلن��ة الزراعة واملياه 
وااله��وار النيابي��ة ف��رات التميم��ي، ع��ن حج��م زهرة 

النيل يف املي��اه التي انت�رست فيها والتي تقدر بحدود 
22 ملي��ون م3. وق��ال التميمي يف ت�رسيح �شحفي ، 
اأم���س ال�شبت ان "امل�شاح��ة التي اخ��ذت ت�شغلها زهرة 
الني��ل بح��دود 22ملي��ون م3، ام��ا ال��ذي مت معاجلته 
كان بح��دود 5 ملي��ون م3 تقريب��ا %28 ، م�ش��ري اىل 
"ال�شيطرة على النبتة مت ب�شورة �رسيعة من قبل الفرق 
الت��ي تعمل على ذلك".  وا�شاف ان "املعاجلات التزال 
دون امل�شت��وى املطلوب حلاجته��ا اىل االموال الالزمة 
بح�شب وزير املوارد املائية ح�شن اجلنابي"،  الفتا اىل 
ان "احللول يف معاجلة الزهرة اقت�رست على املعاجلة 

املكيانكية فقط لغاية االن".

الجنابي: األهوار باقية 
ضمن التراث العالمي

النفط تطرح قريبا مصفى بيجي 
لالستثمار

الرافدين يدعو المشمولين بالسلف 
لمراجعة فروعه

تونس تقبل جميع طلبات “الفيزا” 
للعراقيين

العمل: تسجيل أكثر من  57 الف عاطل خالل 2016

اسعار العمالت 
االجنبية بالدينار

131.5133 1,5543213,912533 1,2943151,651 303,1330.727
دينار اردنيدينار بحرينيدرهم إماراتيريال سعوديجنيه مصريتومان ايرانيجنية استرلينييورودوالر امريكي ليرة سوريةليرة لبنانية دينار كويتي 

بغداد - متابعة

بغداد - خاص

بغداد - خاص

بغداد - خاص

بغداد - متابعة

بغداد - خاص


