
 يدور احلديث هذه الأيام عن م�صتقبل مدينة املو�صل ما بعد 
مالحظة  ي�صتطيع  املراقب  ولكن  التحرير،  بعد  ما  اأو  داع�ش 
ومل  فقط  ال�صيا�صي  امل�صتقبل  حول  يدور  املذكور  احلديث  اأن 
اأهمية  من  الرغم  وعلى  القت�صادي،  امل�صتقبل  اإىل  احد  ي�رش 
ل  القت�صادية  اجلوانـب  ان  نرى  اإننا  اإل  ال�صيا�صي  امل�صتقبل 
بالنفـط  الهتـمـام  وح�رش  اإهمـالـها  وان  عنها،  اأهمية  تـقـل 
فـي  والأمـنيـة  ال�صيا�صـية  الأزمـات  اأ�صبـاب  احـد  ،مـثـل  فـقـط 

ال�صنـوات ال�صـابقـة.
 وهذه احلقيقة اإن �صحت فهي تتطلب اإعادة النظر يف العالقة 
بني القت�صاد وال�صيا�صة مبا يجعل من الأخرية متغرياً تابعًا 

لالأول يف ر�صم م�صارات ال�صرتاتيجية امل�صتقبلية.
 ما الذي ميكن اأن يح�صل اقت�صاديا ما بعد داع�ش يف العراق؟ 
اإن يكون بحثا  الوقت الذي تت�صع فيه الإجابة ملا ميكن  ويف 
جمال  ففي  واملقام،  يتنا�صب  مبا  الخت�صار  �صنحاول  كامال 
من  طن  مليون  مقداره  ما  املو�صل  حترير  �صيعيد  الــزراعــة 
احلنطة وال�صعري اإىل �صلة الغذاء املنتج حمليا علما اإن اأرا�صي 

جميع  من  الزراعي  الإنتاج  رفع  يف  ت�صهم  اإن  ميكن  نينوى 
25 باملئة من احلاجة املحلية وكذلك  اإىل حدود  املحا�صيل 
م�صدر  اإىل  الــعــراق  يتحول  ان  قليلة  �صنوات  وخــالل  ميكن 
للمحا�صيل الرئي�صة )احلنطة، ال�صعري، الذرة ال�صفراء( اإذا ما مت 

ا�صتخدام بع�ش التقنيات احلديثة يف جمال الري.
 من جانب اآخر فان املوازنة ال�صنوية �صتتخل�ش من النفقات 
ال�صنوات  خالل  منها  باملئة   20 بحدود  �صكلت  التي  احلربية 
النفقات  اإىل  تتحول  ان  ميكن  النفقات  وهـــذه  املا�صية 
املحررة  املدن  التحتية يف  البنى  اعمار  واإعادة  ال�صتثمارية 

ما ي�صهم يف تعزيز عملية النمو القت�صادي.
عمل  فر�ش  �صيوفر  الذي  املو�صل  مطار  ت�صغيل  ميكن  كذلك   
اأهــايل  عــودة  فــان  ذلــك  عن  ف�صال  املحافظة  لأبناء  عديدة 
املو�صل وهم بحدود مليوين ن�صمة يعني عودة ن�صبة مهمة من 
العمالة العراقية وزيادة الإنتاجية بعد اإن تعطلت تلك العمالة 
مب�رشوع  جديا  التفكري  ويجب  كما  والنزوح،  التهجري  نتيجة 
القناة اجلافة التي تربط العراق بالدول الأوروبية عرب تركيا 
ان  العراقي، ع�صى  لالقت�صاد  ا�صرتاتيجيًا  تعد م�رشوعًا  والتي 

تكون تلك بداية جديدة لالقت�صاد العراقي.
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بعد األزمة السعودية المصرية.. العراق يعتزم تزويد مصر بحاجتها من النفط 
 يف 17 ت�رشين الأّول/اأكتوبر، دعا وزير النفط العراقّي 
امل�صاركة  اإىل  امل�رشّية  ال�رشكات  اللعيبي  علي  جبار 
ا�صتقباله  وخــالل  النفطّية.  ال�صتثمارّية  العقود  يف 
قال:  دروي�ش،  ح�صن  اأحمد  بغداد  يف  امل�رشّي  ال�صفري 
وم�رش،  العراق  بني  العالقات  تعزيز  ال�رشورّي  "من 

خ�صو�صًا يف املجال النفطّي".
 ويف اليوم ذاته، الذي التقى فيه جبار علي اللعيبي مع 
العراقّية  احلكومة  رئي�ش  هاتف  دروي�ش،  ح�صن  اأحمد 
ال�صي�صي.  الفّتاح  عبد  امل�رشّي  الرئي�ش  العبادي  حيدر 
العالقات  يف  بينهما،  جــرى  الــذي  الّت�صال،  وبحث 
مكافحة  يف  اجلهود  وتوحيد  البلدين  بني  الثنائّية 

الإرهاب.
 ويبدو اأّن حيدر العبادي املن�صغل يف معركة املو�صل، 
مل متنعه م�صاغله من الإ�رشاع اإىل الّت�صال بعبد الفّتاح 

ال�صي�صي، وهذا ما يوؤّكد اأهمّية م�رش بالّن�صبة اإىل العراق 
ظّل  يف  وك�صبها  معها  العالقة  حت�صني  يف  والهدف 

اأزمتها التي تعي�صها مع اململكة العربية ال�صعودّية.
اأ�صبوع من توّتر العالقة   هاتان اخلطوتان جاءتا بعد 
ل�صالح  م�رش  ت�صويت  ب�صبب  والقاهرة  الريا�ش  بني 
�رشعة  واإّن  ال�صورّية.  الأزمـــة  حــول  رو�ــصــّي  م�رشوع 
الّتوا�صل العراقّي مع احلكومة امل�رشّية توؤّكد اأّن العراق 

يرغب يف اإعادة ترتيب اأوراقه على امل�صتوى العربّي.
 اإّن �صعي العراق اإىل تعزيز العالقة مع م�رش يف املجال 
اأّن  خ�صو�صًا  ذلك،  يف  م�رشّية  رغبة  قابلته  النفطّي، 
الأخرية تعي�ش عالقة غري اإيجابّية مع اململكة العربّية 
ال�صعودّية. ولذا، يبدو اأّن العراق �صيكون حمّطتها كدولة 

نفطّية.
مع  اإيجابّية  بعالقة  الآخر  هو  يرتبط  ل  الذي  العراق،   
ال�صعودّية، يريد ا�صتثمار الأزمة بني الريا�ش والقاهرة 
اأو�صاعها القت�صادية  ومنح م�رش فر�صة عدم تدهور 

يك�صب  وبهذا،  ال�صعودّية.   ال�صابقة  حليفتها  دون  من 
العراق دولة عربّية مهّمة مثل م�رش، وي�صتفيد اأي�صًا من 

خ�صارة ال�صعودّية حلليفة عربّية مهّمة مثل م�رش.
 ويف 14 ت�رشين الأّول/اأكتوبر، ك�صف م�صدر حكومّي 
لت،  تو�صّ القاهرة  اأّن  عن  هوّيته،  تعرف  مل  م�رشّي 
اتفاق مع احلكومة  اإىل  اإيرانّية،  بعد و�صاطة رو�صّية - 
العراقّية لتغطية احلاجات النفطّية امل�رشّية وتعوي�ش 

النق�ش يف م�صلتزمات ال�صوق امل�رشّية.
 وجاء التفاق العراقّي – امل�رشّي، بعد اأن اأعلنت �رشكة 
البرتولّية  املواّد  اإيقاف  ال�صعودّية  النفطّية  "اآرامكو" 
مل�رش، وهو ما اأتاح الفر�صة للعراق لإر�صال ر�صالة غري 
مبا�رشة اإىل ال�صعودّية حول قدرته على دعم م�رش وكّل 
م�رش  ميّد  العراق  وكان  العربّية.  الدول  من  خ�صومها 
ف�صي�صاعف  اليوم  اأّما  �صهرّيًا.  نفط  برميل  األف  بـ200 
تلك الّن�صبة اإىل خم�صة اأ�صعاف لي�صل اإىل مليون برميل 
من  )م�رش(  حاجاتها  ل�صّد  كافيًا  هذا  ويبدو  �صهرّيًا، 

النفط.
دعا   ،2016 عام  من  الأّول/اأكتوبر  ت�رشين   16 ويف 
دعم  اإىل  الأ�صدي  عدنان  العراقّي  الربملان  يف  النائب 
احلكومة امل�رشّية من خالل بيعها النفط بالآجل، اإ�صوة 
مبذّكرة العراق والأردن. وقال عدنان الأ�صدي يف بيان 
�صحايّف: "اإّن احلكومة امل�رشّية ت�صهد هذه الأّيام حملة 
العربّية  الدول  لدعم  مواقفها  جّراء  من  �صعودّية  ابتزاز 
ندعو  لذا،  امل�صّلحة.  واملجاميع  التطّرف  مواجهة  يف 
جمل�صي الوزراء والنّواب العراقّيني اإىل الوقوف بجانب 
ال�صيا�صّي  البتزاز  لكّل  ومنعًا  ملواقفها  دعمًا  م�رش، 

الذي تتعّر�ش له".
باقر  ال�صابق  النقل  لوزير  �صبقتها دعوة  الدعوة   وهذه 
بتفعيل  العبادي  حكومة  طالب  الــذي  الزبيدي،  جرب 
والتي  وم�رش،  العراق  بني  املوّقعة  التفاهم  مذّكرة 
وو�صف  العراقّي.  اخلاّم  بالنفط  م�رش  بتزويد  تق�صي 
 - العراقّي  التقارب  العربّية  ــالم  الإع و�صائل  بع�ش 

العراق  اأّن  اعتبار  على  لل�صعودّية،  بامل�صتفز  امل�رشّي 
عبد  البع�ش  حّذر  كما  اإيرانّية.  لإرادة  خا�صعة  دولة 
الفّتاح ال�صي�صي من مغّبة تعميق العالقة مع العراق على 
يتعّلق  ما  يف  خ�صو�صًا  ال�صعودّية،  مع  الأزمة  اأ�صا�ش 

بالعمالة امل�رشّية يف دول جمل�ش الّتعاون اخلليجّي.
وميكن القول اإّن العراق وم�رش يحتاجان اإىل بع�صهما، 
فبعد اأن اأوقفت �رشكة النفط ال�صعودّية "اآرامكو" ت�صدير 
عن  امل�رشّية  البرتول  وزارة  بحثت  م�رش،  اإىل  النفط 
بديل لها، لكّن العراق هو من بادر اإىل ذلك، فهو يحتاج 
الع�صكرّية،  اخلربات  م�صتوى  على  خ�صو�صًا  م�رش،  اإىل 

مثلما هي حتتاج اإىل النفط.
العراق  بني  النفطّي  التقارب  عن  بعيدة  اإيران  تكن  مل   
ال�صيا�صّي، عندما رف�صت  التقارب  وم�رش، ورمّبا حّتى 
ت�رّش  والآن،  العراق.  يف  الرتكّية  القّوات  توّغل  م�رش 
مباحثات  �صمن  القاهرة  وجود  �رشورة  على  طهران 
لوزان حول �صوريا، لك�صب اأكرب عدد من املوؤّيدين ول�صّم 

م�رش اإىل خانة حتالفات اإيران حول الأزمة ال�صورّية.
 وبكّل تاأكيد، لن يكون العراق هو امل�صتفيد الوحيد من 
طهران  فاإّن  القاهرة،  اإىل  فاإ�صافة  بالنفط،  م�رش  مّد 
تقوية  اإىل  حتتاج  فهي  الأكــرب،  امل�صتفيدة  تكون  رمّبا 
اإذا كانت  ال�صعودّية، خ�صو�صًا  العربّية �صّد  حتالفاتها 

دولة حليفة �صابقة للريا�ش.
واإن كانت  ال�صعودّية،   وي�صّكل خروج م�رش من عباءة 
اإىل نفطها، �رشبة قوّية ل�صيا�صة الريا�ش التي  حتتاج 
ال�صيطرة  من  تتمّكن  مل  عندما  الأوىل  مّرتني:  خ�رشت 
على م�رش، والثانية من خالل موؤ�رّشات ان�صمام م�رش 
واإيران و�صوريا، واإن كان يف �صكل  العراق  اإىل حتالف 
اأمام فر�صة  العراق  فاإّن  غري مبا�رش.  وعلى كّل حال، 
بناء  الأقــّل  على  اأو  العربّي  امل�صهد  ت�صّدر  اإىل  العودة 
من  ويعّزز  وجوده  بها  يقّوي  جديدة  قومّية  حتالفات 
مكانته العربّية، والّلعب بورقة م�رش يف احل�صول على 

ما يريد من اململكة العربّية ال�صعودّية.

بغداد - متابعة

جرائم التسويق االلكتروني .. الوجه األخطر للحرب المعلوماتية

ات�صال  و�صيلة  اكــرب  هي  النرتنت  �صبكة  ان   
ت�صهل نقل املعلومات وامللفات بني ال�صخا�ش 
باي  معاناة  اي  وبدون  و�صل�صلة  �صهلة  بطريقة 
والطريقة  وبال�صورة  التكاليف  وباأقل  وقــت 
ا�صبح  حتى  انــت،  تختارها  والتي  حتب  التي 
اليوم عبارة عن قرية �صغرية واخلرب ل  العامل 
مواقع  ظهور  ب�صبب  �صاعة  اخفاءه  على  يبقى 
التوا�صل الجتماعي هذه ال�صبكات جعلت العامل 
اكرث �صهولة يف التعامالت ونقل الخبار وعلى 
التعارف وبناء امل�صالح امل�صرتكة بني الفراد 
الفراد  ان  حيث  الطرق  وا�صهل  التكاليف  باقل 
على  قادرين  �صاروا  ال�صبكات  هذه  خالل  من 
وكذلك  وت�صوراتهم  وافكارهم  اآرائــهــم  ــداء  اب
على  الطالع  خالل  من  خمتلفة  ثقافات  ك�صب 
معها  التوا�صل  ج�صور  وبناء  الخرى  الثقافات 
ول  الربامج  بهذه  مهوو�صا  العامل  بــات  حتى 
ي�صتطيع مفارقة اجهزة احلا�صوب واملوبايالت.

التي  العديدة  املميزات  هــذه  من  الرغم  على   
من  هناك  ولكن  للعامل،  "الإنرتنت"  قدمها 

ول  اخلاطئة  بال�صور  اخلدمة  هــذه  ا�صتخدم 
التي  واملـــوؤامـــرات  املناكفات  اي�صا  تخفى 
اىل  ادت  والــتــي  ال�صا�صة  هــذه  خلف  حتــدث 
الغريبة  والظواهر  اجلرائم  من  الكثري  انت�صار 
املعلوماتية  والأنظمة  ال�صبكات  مت�صللي  بني 
ومن  الجتماعي،  التوا�صل  مواقع  رواد  وبني 
جرائم  وانت�صارا  خطورة  الكــرث  اجلرائم  بني 
اأ�صبحت  والتي  اللكرتوين  والحتيال  الن�صب 
وا�صكال  وبطرق  الإرهـــاب،  جرائم  من  اأخطر 
على  وال�صتيالء  للن�صب  ومدرو�صة  متنوعة 
طريق  عن  مت  ما  اأبرزها  ولعل  الخرين  اموال 
مواقع التوا�صل الجتماعي خا�صة "في�ش بوك" 
بالآخرين  للتالعب  �صهلة  اأداة  كونه  و"تويرت"، 
الكثري  وقوع  اىل  اأدى  ما  وهذا  اأموالهم  ل�رشقة 
الحتيال  فري�صة  املواقع  هذه  م�صتخدمني  من 

والن�صب عليهم.
جريدة  ن�رشتها  التي  الح�صائيات  وت�صري   
حول  مار�ش/2016  يف  القت�صادية  لو�صيل 
عرب  اللــكــرتوين  الحتيال  او  اجلرائم  خ�صائر 
العاملي  اإجمايل الحتيال املايل  اأن  اإىل  العامل 
من  جعلت  التي  احلديثة  التكنولوجيا  عــرب 
الإنرتنت  ب�صبكة  واملعنية  �صغرية  قرية  العامل 

اجلرائم  واأن  �صنويا  دولر  مليار   312 يفوق 
العامل  تكلف  اأ�صنافها  مبختلف  الإلكرتونية 
اأنه  حتى  �صنويا،  دولر  مليار   400 من  اأكــرث 
املجال  يف  ــن  الأم خــرباء  تقديرات  بع�ش  يف 
يتم  ثانية   14 كل  يف  اأنــه  اأكـــدوا  الإلــكــرتوين 
ت�صجيل ما يزيد على 400 مليون عملية احتيال 

مايل.
الن�صب عرب املواقع اللكرتونية   تعترب جرمية 
من  البع�ش  اإن  حيث  تطوراً  اجلرائم  اأكــرث  من 
وي�صعى  حــاد  بذكاء  يعمل  املجرمني  هــوؤلء 
التطورات  مع  تتنا�صب  وطــرق  حيل  خلق  يف 
طرق  ظــهــرت  حتى  املــبــذولــة  والحــتــيــاطــات 
و�صائل  عــرب  لــالحــتــيــال  ومــتــنــوعــة  مــتــعــددة 
الإجرامية  اأعمالهم  مترير  ــل  لأج التوا�صل، 
اأعمالهم  اأن  الآخرين  به  يوهمون  غطاء  حتت 
املعلوماتية  النباأ  �صبكة  ر�صدت  وقد  م�رشوعة. 
يف هذا التقرير اأ�صهر حالت الن�صب عرب مواقع 

التوا�صل الجتماعي:
الحتيال يف الت�صوق اللكرتوين

الجتماعي  التوا�صل  مواقع  عرب  الت�صويق  ان   
ب�صبب  موؤخرا  انت�رشت  التي  الظواهر  اهم  من 
واىل  النــرتنــت  عــرب  اليها  الــو�ــصــول  �صهولة 

املطلوب  املــواد 
ا�صافة  ــا  ــرشاوؤه �
انـــخـــفـــا�ـــش  اىل 
ــول  ــص ال�ــصــعــار وو�
غاية  اىل  الــبــ�ــصــاعــة 
ــح  ــب ــص بـــيـــتـــك. لـــقـــد اأ�
�صهولة  بكل  و  باإمكانك 
قطعة  اأو  كتابًا  تطلب  اأن 
اي  او  هدية  اأو  اإلكرتونية 
ــاجــه مـــن خــالل  �ــصــيء حتــت
ال  اللكرتوين  الت�صوق  املواقع 
عن  وتطور  تعدى  املو�صوع  ان 
انت�صار  اىل  اللكرتونية  املــواقــع 
الت�صويق  ــن  ع خــا�ــصــة  �ــصــفــحــات 
اللــــكــــرتوين واعــــالنــــات املــتــاجــر 
وال�رشاء  البيع  وجمموعات  واملحالت 
ح�صب  وكــل  ا�صواق  و�صط  تتجول  كاأنك 
�صخ�ش  وكــل  ب�صاعته،  وح�صب  منطقته 
يف  بعر�صها  يبداأ  للبيع  معينه  �صلع  ميتلك 
هذه املجموعات كبيع العقارات وبيع اغرا�ش 
احــدث  تــعــر�ــش  املــحــالت  وحــتــى  م�صتعملة 
عن  اعالنات  واي�صا  دعاية  كو�صيلة  الب�صاعة 
اىل  بالإ�صافة  وغريها.  وتنحيف  جتميل  مواد 
ن�رش العمال اليدوية وبيعها عرب هذه ال�صواق 
اليدوي  الكرو�صيه  اعمال  مثل  املجموعات  او 

اليدوية  الإك�ص�صوارات  عمل  واي�صا  واخلياطة 
او  لديه خربه  ال�رشيعة واي �صخ�ش  والطبخات 

�صنعه باأي �صيء ن�رشها هناك.
الن�صب  بحالت  كثرياً  املجالت  هذه  ترتبط   
لي�صت  عرو�ش  �ــرشاء  خالل  من  الإنرتنت  عرب 
عرو�ش  وهمية،  تكون  �ــرشكــات  اأو  حقيقية 
الربح ال�رشيع هي اأكرث املو�صوعات التي يقبل 
عليها الأ�صخا�ش، وتغري الكثري من املحتالني 
بها حيث  الآخرين  اإيقاع  اأجل  ل�صتخدامها من 
ب�صبب  فو�صى  اإىل  الإلكرتونية  التجارة  حتولت 
الهوية  جمهولة  ال�رشكات  بع�ش  ممار�صات 
والن�صابني الذين يروجون �صلعًا رديئة واأحيانًا 
على  امل�صتهلكني  تطارد  اإعالنات  عرب  وهمية 
تتعلق  امل�صكلة  الجتماعي  التوا�صل  مواقع 
مغرية،  تكون  قد  اأ�صعار  اأو  ال�صخية  بالعرو�ش 
عليها،  لالإقبال  الأ�صخا�ش  يدفع  قد  ب�صكل 
ويتم  املحتالني  لبع�ش  فري�صة  يجعلهم  مما 
اأو خدمات  اأموالهم يف منتجات  ال�صتيالء على 

لي�صت بحقيقية.
 و ظــاهــرة املــنــدوبــات اللــكــرتونــيــة )دللــيــة 
ظهور  عن  عبارة  هي  التي  الكرتونية(  ب�صيغة 
معروفة  ماركات  حتمل  ل  او  وهمية  �رشكات 
متنوعة  اخت�صا�صات  ذا  تكون  والــ�ــرشكــات 
قطع  وحتى  تنحيف  مــواد  او  جتميل  مــواد  اما 
ال�رشكات  هذه  اي�صا،  ادويــة  و�رشكات  الغيار 
جتمع اعدادا ل باأ�ش منها من املناديب الذكور 
ملا  كثريا  الناث  ويف�صل  الناث  املندوبات  او 
املندوبة  وهذه  للمقابل  اقناع  طريقة  لالأنثى 
مبا�رشة لبل من خالل  ال�رشكة  مع  تتعامل  ل 
وهكذا  اخــرى  خــالل  من  وتلك  اخــرى  مندوبة 
وكلما جمعت املندوبة مندوبات اخريات تكون 
لديها نقاط اكرث والنقاط تكون عبارة عن فتح 

مبلغ اكرب ل�صحب الب�صاعة..
 حتدثت مي�صون البالغة من العمر28 عام بهذا 

اخل�صو�ش ل�صبكة النباأ املعلوماتية قالت:
 حدثتني احدى �صديقاتي عرب املا�صنجر وقالت 
جهد  اي  وبــدون  البيت  داخل  العمل  تودين  يل 
بهذا  كثريا  �ــرشرت  واطفالك  بيتك  ترك  وعــدم 
اجابتني  ذلــك  يكون  كيف  لها  وقلت  الكالم 
مندوبة مبيعات اىل �رشكة معينة وكيف تكون 
ن�رش  خــالل  مــن  وذلــك  اجــابــت  العمل  طريقة 
وا�صعاره  فوائده  عن  والرتويج  املنتج  اعالنات 

وما عليك ال ان جتتذبي الزبون.
 وعند جمعك عددا معينا من الطلبيات �صنعطيك 
وتودعني  معني  م�رشف  على  ــدي  واي ح�صاب 
ويجب  يوم  بعد  الب�صاعة  اليك  ون�صلم  النقود 
اي�صا وباملقابل  ان تتوفر لديك خدمة تو�صيل 
وانت  اجلملة  ب�صعر  املنتج  اليك  ال�رشكة  تبيع 
هذا  ويتوقف  تبيعنه  الــذي  بال�صعر  تتحكمني 
الزبون  جتتذبني  وكيف  ا�صتيعابك  مدى  على 
حتى ي�صرتي بال�صعر الذي تودينه وطبعا الربح 

�صعف املبلغ يكون.
وبعدها  مبدئيا  قبلت  مــيــ�ــصــون:  ا�ــصــافــت   
اب  الوات�ش  عرب  درد�صة  غرفة  على  ا�صافتني 
وكانت حتتوي على تقريبا 25اىل 30 فتاة من 
ا�صتقبلتني  وبعدها  العراق  حمافظات  خمتلف 
حتمل  لكنها  مندوبة  اي�صا  وكــانــت  ـــن  الأدم
نقاطا ا�صافية ب�صبب ا�صتقطابها عددا كبريا من 
املندوبات والزبائن اي�صا وبداأت بعر�ش املواد 
التي  البيع  وا�صعار  ال�رشكة  ح�صب  وا�صعارها 
وكيفية  املنتجات  وفوائد  ايل  فائدتها  يرجع 

الرتويج عنها عرب املجموعات الت�صويقية.
عن  عــبــارة  كانت  املنتوجات  طبعا  مبينة:   
لالأطفال  غذاء  وم�صهي  وجتميل  تنحيف  مواد 
�صاألت  وغــريهــا..  ال�صعر  ت�صاقط  ملنع  ومنتج 
هذه  وحتمل  فعال  �صاحلة  املـــواد  هــذه  وهــل 
املنتجات  لهذه  �صمان  يوجد  وهــل  املــيــزات 
ملا  كذلك  كانت  واذا  متذبذب،  اجلــواب  كــان 
التي  ال�رشكة  هي  وايــن  بالأ�صواق؟  تتواجد  ل 
يوجد  ول  مــروجــات  نحن  لب�صاعتها؟  اروج 
انها  واح�ص�صت  اخلــوف  انتابني  يقودنا،  من 
عملية ن�صب واحتيال فقررت ان ل اعمل معهم 

وان�صحبت من الدرد�صة.
 من هنا جند ان هذه ال�رشكات قد ن�صبت على 
الوفري  بالربح  اغرائهن  خالل  من  املندوبات 
والعمل ال�صهل الب�صيط حتى يبتعن لل�رشكة اكرث 
عدد من املواد والفتيات بق�صد او دون ق�صد قد 
عملن على الن�صب والحتيال من خالل ترويج 
وبيع ب�صاعة ل يعرفن مدى �صالحيتها وما هو 
م�صدرها وبحدوث اي م�صكلة �صتكون املندوبة 
اي  تتحمل  لن  وال�رشكة  الوحيدة  امل�صوؤولة  هي 

�صيء لن املندوبة ل تتعامل معها مبا�رشة.
بالت�صوق  بالحتيال  وتفننت  تنوعت  والطرق   
اللكرتوين لي�ش فقط مبواد التجميل او املالب�ش 
العقارات  بيع  اىل  و�صل  لبل  الدويــة  حتى  او 
�صبكة  اىل  حتــدث  حيث  رحمة  او  خــوف  بــدون 
النباأ ابو احمد عن �رشاءه قطعة ار�ش عن طريق 

الفي�ش بوك وكانت الكارثة التي اذهلته:
 يقول ابو اأحمد البالغ من العمر 40 عام: ن�رش 
البيع  جمموعات  ــدى  اح يف  ال�صخا�ش  احــد 
بيع  ا�صتثمارية  فر�ش  بوك  الفي�ش  يف  وال�رشاء 
اغرتني  جــدا،  منا�صبة  باأ�صعار  ارا�ــصــي  قطع 
عرب  املن�صور  �صاحب  اىل  وحتــدثــت  العبارة 
يبيع  ان  ويريد  حمتاج  باأنه  ابلغني  املا�صنجر 
حل�صويل  ب�صعادة  �صعرت  الباهظ  املبلغ  بهذا 
ا�صاهد  ان  طلبت  الثمينة  الفر�صة  هــذه  على 
القطعة ووافق على ان ل ابلغ احدا لن الطلبات 
كثرية عليه، وانا مل ابلغ احد حتى ا�صتحوذ على 

هذه الفر�صة الثمينة.
مبكان  التايل  اليوم  يف  نلتقي  اتفقنا  ا�صاف:   
ان اخذت رقم جواله، ذهبت وكان  القطعة بعد 
بال�صارع  احد  يكن  ومل  ظهرا   3 تقريبا  الوقت 
اعطه  مل  ان  وقال  واتفقنا  القطعة  على  دخلنا 
املبلغ  ان  وخا�صة  لغريي  �صيبيعها  عربون 
مغري وهو حمتاج اليه جدا واعطيته مبلغ من 
واتفقنا  مكاتبة  يل  كتب  ان  بعد  عربون  املال 
وعندما  التايل  اليوم  على  اجراءاتها  نكمل  ان 
وح�صابة  مغلق  املوبايل  رقم  كان  به  ات�صلت 
م�رشوبة  املكاتبة  كانت  وال�صاعقة  مغلق 
اي�صا وعندما �صاألت عن قطعة الر�ش كان لها 

�صاحب ولكنه خارج البلد.
 ومن خالل هذه الق�صة نتعرف ان هناك طرق 
باملبالغ  الغراء  خالل  من  لل�صحية  ا�صتقطاب 
ال�صحية  املزيفة مما يجعل  والعبارات  املغرية 

هو الذي ي�صتعجل المر.
 هذا ل يعني ان الت�صويق اللكرتوين لي�ش جيدا 
بالت�صوق  يرغب  �صخ�ش  كل  على  يجب  لبــل 
املنتج  هــذا  مــاركــة  يعرف  ان  النــرتنــت  عــرب 
معروفة  الكرتونية  مــواقــع  مــن  يت�صوق  وان 
جميع  من  يتاأكد  وان  معروفني  ا�صخا�ش  او 
يتورط  ان  قبل  القانونية  ــور  والم احليثيات 

وي�صرتي �صيء معني.

بغداد - زينب شاكر السماك 
الجزء االول

الموصل والبعد االقتصادي لعودتها الى حضن الوطن
بغداد - باسم عبد الهادي

سوق العراق
لالوراق المالية

ملخص

كمية

قيــــمة

اســــعار

المؤشر العام

التغير

نسبة التغير

القيمة المتداولة

األسهم المتداولة

عدد الصفـقات

الشركات المتداولة

أسهم ارتفعت

أسهم انخفضت

األسهم الثابتة

601.06
14.80
2.40%

1,676,062,180
2,857,304,499

832
36
9
23
4

0.44
1,117,250,000.00

0.83
254,875,000.00

0.38
243,114,623.00

0.29
236,250,860.00

0.59
232,060,277.00

)BGUC( خليج

)BBOB( بغداد

)BIME( اوسط

)BBAY( بلبنك

)BMFI( موصل

0.44
502,052,512.00

0.83
215,853,312.00

0.90
165,274,672.00

0.59
137,279,712.00

0.38
94,329,560.00

)BGUC( خليج

)BBOB( بغداد

)BSUC( سومر

)BMFI( موصل

)BIME( اوسط
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