
�سد  دور  عن  عراقي  دويل  هند�سي  خبري  قدمه  عر�ض  انتباهي  لفت   
بعد  فيما  واقت�سادية  زراعية  تنمية  حتقيق  اإمكانية  يف  املو�سل 
معهد  نظمها  اقت�سادية  ندوة  يف  ذلك  جرى  "داع�ض".  على  الق�ساء 
التقدم لل�سيا�سات الإمنائية، ح�سنا فقد اأو�سح اخلبري املهند�ض ه�سام 
املدفعي اآفاق ومزايا �سد املو�سل عند تقدميه �رسدا تاريخيا عن اإن�ساء 
هذا ال�سد وعده نقطة النطالق لبناء العراق لفتا اإىل اأن هذا امل�رسوع 
هو من بقايا جمل�ض الأعمار يف خم�سينيات القرن الع�رسين. يالحظ 
اأن �سد املو�سل يت�سمن بحرية مائية ميكن الفادة من كميات املياه 
الأخرى  باإن�ساء غابات ومن�ساآت زراعية خمتلفة. من املميزات  فيها 
واأربع وحدات  ي�سم ثالث حمطات كهرباء  اأنه  ال�سد  بها  يتمتع  التي 
توليد اإ�سافة اإىل مولدات عمالقة عدد 2  خلدمة تدوير املياه ) اخلزن 
م�ساريع  اأي�سا  وهناك   . الكهربائية  الطاقة  لإنتاج  ت�ستخدم  العايل( 
زراعية عمالقة على مدار م�ساحات العراق �سمال وجنوبا غربا و�رسقا  
احلبوب  واإنتاج  زراعة  من  الذاتي  الكتفاء  حتقيق  خاللها  من  ميكن 
ال�سرتاتيجية فيها. هذا احللم الوردي الذي ع�سناه يف حلظات انتباه 
الزراعية حا�رسة  التنمية  باأن  و�سد ملحا�رسة املدفعي جعلنا ن�سعر 

وميكن اأن تتحقق مبا يتمتع به العراق من مزايا خ�سوبة الرتبة وتوفر 
احل�س�ض املائية والأيدي املاهرة يف الإنتاج الزراعي. 

عند  رم��ادي��ة  ���س��ورة  اإىل  ال���وردي  احللم  حت��ول  م��ا  ���رسع��ان  لكن   
حني  والقت�سادية.  الزراعية  للتنمية   معيقة  بتحديات  ا�سطدامه 
اأنزل اهلل  العامرة جتدها مغرقة ب�سلع وب�سائع ما  اأ�سواقنا  اإىل  تنظر 
بها من �سلطان لي�ست  كمالية فقط اإمنا مغرق اأي�سا بال�سلع الغذائية 
ال�ستهالكية امل�ستوردة عند ذاك ل ت�سدق ان هناك اإمكانية لتحقيق 
من  ذاتي  اكتفاء  حتقيق  عن  نتحدث  اقت�سادية.  ول  زراعية  تنمية 
الطحني  من  ا�سترياداتنا  جتد  ذلك  مقابل  يف  ال�سرتاتيجية  احلبوب 

واحلبوب )حدث بال حرج( اين موقع التنمية والإنتاج املحلي اإذن؟ 
اذا كنا نتكلم عن تنمية زراعية اأو اقت�سادية حقيقية لبد ابتداء من 
وال�رسيبة، ف�سال عن  التجارية واجلمركية  ل�سيا�ساتنا   تقييم  اإعادة 
تفعيل مركز درا�سات ال�سوق لتحديد الحتياجات الأ�سا�سية ولتحقيق 
التوازن بني الإنتاج املحلي وامل�ستورد. ونحن هنا لن نقلل من روؤية 
اخلبري وتفاوؤله عن مزايا وخ�سائ�ض �سد املو�سل ودوره يف التنمية 
اإمنا نذكر باأهمية و�سع احللول الالزمة لدعم ت�سوراته بهدف حتقيق 
التخطيط  يكتنفها  وحقيقية   م�ستدامة  واقت�سادية  زراعية  تنمية 

والتنظيم ال�سليم.
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المعادن.. ثروة وطنية مدفونة دون استغالل 
 توؤدي الرثوة املعدنية دورا مهما يف القت�ساد الوطني 
العراقي ويف مقدمتها النفط فقبل اأن يبداأ القطر بت�سدير 
النفط كان اقت�ساده قائما على النتاج الزراعي بدرجة 

كبرية وعلى التجارة بدرجة اأقل.
-1 ا�ستخراج الفو�سفات والكربيت:

 1969 عام  عكا�سات  يف  الفو�سفات  احتياطي  قدر   
التفاق  مت   1971 عام  ويف  طن  مليون   504 بنحو 
ال�سابق  ال�سوفيتي  والحت���اد  ال��ع��راق  حكومتي  بني 
املنطقة  تلك  يف  الكبرية  الروا�سب  من  ا�ستخراجه  على 
الكربيت  ا�ستخراج  اأم��ا  لرتكيزه،  القائم  اىل  ونقله 
بنحو  املو�سل  جنوب  يف  امل�رساق  منطقة  من  فيتم 
مل�سافة  ومتتد  الكربيتية  الروا�سب  تقع  حيث  45كم 
و�سمك  300-80م  عمق  على  3،5كم  وبعر�ض  8كم 
الطبقات الكربيتية ما بني 50-20م ويبلغ احتياطي 

الكربيت يف تلك املنطقة نحو 245مليون طن ي�ساف 
ويت�سف كربيت  الفتحة  40مليون طن يف منطقة  لها 
الذي ي�سم ن�سبة قدرها  الفاحت  امل�رساق بلونه ال�سفر 
1971 مت اجنار املرحلة  %99من الكربيت ويف عام 
بطاقة  وانتاجه  الكربيت  ا�ستخراج  م�رسوع  من  الوىل 
بلغت ربع مليون طن و�رسع باملرحلة الثانية التي بلغ 
النتاج فيها عام 1973 بنحو مليون طن من الكربيت 
عام  طن  مليون   2،5 اىل  لزيادته  وخطط  اخلال�ض 
اىل  الباقي  وي�سدر  حمليا  منه  جزء  1980وي�ستخدم 
اخلارج عن طريق مينائي اأم ق�رس يف العراق وطرابل�ض 

يف لبنان.
-2ا�ستخراج النفط وت�سفيته:

 كان النفط معروفا عند الفراعنة الذين ا�ستخدموه يف 
عمليات التحنيط وعرفه البابليون الذين ا�ستخدموه يف 
واآثاره  اجل��دران  ر�سف  بينها  ومن  الغرا�ض  خمتلف 
التاريخية  بابل  مبدينة  املوكب  �سارع  يف  موجودة 

والقيارة  منديل  ابناء  من  العراقيون  ا�ستخدم  كما 
وبابا كركر النفط منذ القرن التا�سع ع�رس بطرق بدائية 
طبقات  ثنايا  يف  النفطية  اخلزانات  مكامن  وتنت�رس 
معظم  يف  املكامن  تلك  وتنت�رس  الر�سوبية  ال�سخور 
اقاليم �سطح العراق الطبيعية ومنها املنطقة ال�سمالية 
ح�سن  باي  كركوك  حقول  مت�سمنة  دجلة  نهر  /�رسق 
وجمبور ونفط خانة جنوب �رسق مدينة خانقني اما يف 
القيارة  غرب نهر دجلة فت�سمل حقل عني زاله، بطمة، 
بثقلة  دجلة  غ��رب  يف  الواقعة  املكامن  نفط  ويت�سم 
جودة  اقل  وهو  فيه  الكربيت  ن�سبة  وارتفاع  الن�سبي 
اجلنوبية  املنطقة  حقول  اأم��ا  دجلة.   �رسقي  نفط  من 
فت�سمل حقل الرملية )ال�سمايل واجلنوبي( والزبري ونهر 
عمر وجمنون يف حمافظة الب�رسة وحقل بزركان وابو 

غراب وحلفاية يف حمافظة مي�سان.
طرق نقل النفط العراقي:

املتو�سط  البحر  �سواحل  اىل  بالأنابيب  النفط  ينقل   

على  الواقعة  العراقية  املوانئ  اىل  اأو  الحمر  والبحر 
من  ع��دد  ال��ع��راق  نفط  �رسكة  وم��دت  العربي  اخلليج 
الأنابيب من حقول النتاج يف كركوك وعرب الرا�سي 
ال�سورية واللبنانية اىل �سواحل البحر املتو�سط وقامت 
احلقول  النابيب من  الب�رسة مبد عدد من  نفط  �رسكة 
اجلنوبية اىل �سواحل اخلليج العربي: ثالثة اأنابيب من 
الفاو  ميناء  اىل  الرملية  حقل  من  وانبوب  الزبري  حقل 
ق�رس(  )اأم  العمية  خور  اىل  الفاو  ميناء  من  واأنبوبان 
القطر  داخل  النفط  تنقل  اأخرى  اأنابيب  اىل  بالإ�سافة 
ال��دورة  بني  اآخ��ر  خط  عن  ف�سال  طن  6ماليني  بطاقة 

وال�سعيبة يف الب�رسة طاقته 1،5 مليون طن .
نفط  ينقل  ال��ذي  ال�سرتاتيجي  اخل��ط  اليها  ي�ساف   
ال�سمال )يف كركوك( اىل حمطة حديثة ومنها اىل البحر 
وبالعك�ض  العربي  اخلليج  اىل  حديثة  من  اأو  املتو�سط 
البحر  �ساحل  اىل  كركوك  من  ميتد  اآخ��ر  خط  وهناك 
املتو�سط عرب تركيا وخط غريه مد من احلقول اجلنوبية 

وعرب ال�سعودية اىل ينبع على البحر الحمر.
اخلط ال�سرتاتيجي:

اخلام من  النفط  لنقل  اأنبوب  1973مد  عام  تقرر يف   
حديثة اىل اخلليج العربي وافتتح هذا اخلط عام 1977 
حيث اأن�سئت يف حديثة ا�سخم حمطات �سخ النفط يف 
البحر  اىل  ال�سمال  حقول  من  ال�سخ  على  قادرة  القطر 
ويتكون  العربي  واخلليج  الفاو  ميناء  واىل  املتو�سط 
بقطر  الول  متوازيني  رئي�سني  انبوبني  من  اخلط  هذا 
بو�سة   18 بقطر  والثاين  اخلام  النفط  لنقل  42بو�سة 
لتوفري الغاز مبحطات ال�سخ الو�سطية الثالث وحمطات 
احلماية والتقوية لل�سبكة الال�سلكية املوزعة على طول 
ال�سناعية  النابيب كما يقوم بتغذية بع�ض امل�ساريع 

القريبة من النقاط التي مير بها.
بني  يو�سل  810كم  ال�سرتاتيجي  اخلط  طول  يبلغ   
وتبلغ  الفرات  نهر  بغرب  م��ارا  الفاو  وميناء  حديثة 
اجلنوبي  بالجتاه  ال�سخ  حالة  يف  الق�سوى  طاقته 

ال�سمايل  ب��الجت��اه  وطاقته  ط��ن  48مليون  ح��وايل 
ال�سمال  من  الر�ض  لنحدار  وكان  طن  نحو44مليون 
اىل اجلنوب اثر يف هذا الختالف وي�سكل امل�رسوع مع 
المكانيات  اف�سل  توفر  متكاملة  وحدة  البكر  ميناء 
العمل  وا�ستغرق  العامل  دول  اىل  وت�سديره  النفط  لنقل 

فيه اأقل من �سنتني وبلغت تكاليفه 30 مليون دينار.
اخلط العراقي الرتكي:

 افتتح هذا اخلط وطوله 1005كم يف عام 1977ممتدا 
طاقة  وتبلغ  تركيا  يف  و660كم  العراق  يف  345كم 
ال�سخ فيه 35 مليون طن �سنويا ويقوم اخلط باي�سال 
�سواطئ  على  جيهان  ميناء  اىل  ك��رك��وك  م��ن  النفط 
تركيا على البحر املتو�سط ومت اجناز خط اخر مواز له 
عام1988بحيث ا�سبح بالإمكان �سخ مليون ون�سف 
مليون برميل يف اليوم واأقيم خط ثالث عرب ال�سعودية 
يف  برميل  1،65مليون  اىل  الت�سديرية  طاقته  تبلغ 

اليوم خطط لإجنازها عام 1989.

بغداد - حنان الدليمي   

جرائم التسويق االلكتروني.. الوجه األخطر للحرب المعلوماتية

الحتيال يف عرو�ض الوظائف
الوظائف  عرو�ض  اىل  ال�سباب  �رسيحة  جتتذب   
الجتماعي  التوا�سل  �سبكات  يف  تن�رس  التي 
عام  او  خا�ض  قطاع  يف  الع��الن  ك��ان  �سواء 
وذلك ب�سبب حاجة اخلريجني للوظيفة ورغبتهم 
وغياب  الوظائف  قلة  ظل  ويف  العمل  ك�سب  يف 
الوظيفة احلكومية باملقارنة مع كرثة اخلريجني 
هذا كله ادى اىل انت�سار ظاهرة مواقع التوظيف 
التي  الوهمية  الوظائف  و�رسكات  اللكرتونية 
هذه  اغلب  ان  حيث  العربية،  ال��دول  اجتاحت 
املواقع قامت بالحتيال والتالعب باخلريجني 
حيث  املخت�سة،  اجلهات  من  رقابة  دون  من 
تطلب �رسكات ومواقع التوظيف من اخلريج بعد 
توظيفه راتب �سهر اأو مبلغًا ماليًا مقابل اأن يقدم 
قد ل  والتي  العمر،  له وظيفة  املوقع  اأو  املكتب 
الذي  الأمر  الوظيفة،  طالب  مع  اأحيانا  تتالءم 
غريها.  عن  والبحث  الوظيفة  ترك  اإىل  يدفعه 
وعلى الرغم من غياب املعلومات الكافية ب�ساأن 
ن�ساط هذه املواقع وعدد الذين مت توظيفهم عن 
يبتكرون  اليوم  املحتالون  اأ�سبح  فقد  طريقها 

اأفكاراً جديدة لالحتيال على الأ�سخا�ض والعديد 
عرو�ض  �سكل  على  تاأتي  الحتيال  حالت  من 
املحتالني  من  العديد  اأ�سبح  فقد  وهمية  عمل 
الأ�سخا�ض لأخذ بياناتهم  اليوم يتوا�سلون مع 
مواقع  ل�ستخدام  بع�سهم  يلجاأ  وقد  ال�سخ�سية 

التوظيف لالحتيال على الأ�سخا�ض.
حادثة  اللكرتوين  نيوز  ر�سد  موقع  ن�رس  وقد   
م�سيفات  تطلب  ط��ريان  ل�رسكة  مزيف  اع��الن 
رقم  ب��الإع��الن  ومرفق  طائراتها  على  للعمل 
يجري   ، به  الت�سال  وف��ور  للن�ساب،  هاتف 
منها  يطلب  ثم  لل�سحية،  الهاتف  عرب  مقابلة 
الهيئة  لك�سف  مقابلة  لإجراء  احل�سور  من  بدًل 
اأن تقوم باإر�سال بع�ض ال�سور مبالب�ض ق�سرية 
للتاأكد من مالئمة موا�سفاتها اجل�سدية لرتداء 
يبداأ  ال�سور  اإر���س��ال  عند  و  امل�سيفات،  زي 
الن�ساب يف م�ساومة الفتاة، و يف حالت اأخري 
الطبي  الك�سف  اأن موعد  الن�ساب �سحيته  يخرب 
ا�ستطاعة  لعدم  نظًرا  و  اليوم،  بنهاية  ينتهي 
الفتاة الذهاب قبل انتهاء املهلة لإجراء الك�سف 
اإج��راء  هو  و  اأخ��ر  حل  عليها  الن�ساب  يعر�ض 
�سكايب،  يف  فيديو  حمادثة  عرب  الطبي  الك�سف 
ا�رستها  و  الفتاة  مب�ساومة  الن�ساب  ليقوم 

بالفيديو الذي قام بت�سجيله لها.
�رسوعك  عند  ط��ال��ب  او  خ��ري��ج  ك��ل  على  ل��ذا   

للتقدمي اىل وظيفة ماعليك ال اول ان تقراأ جيدا 
ال�رسوط والرواتب املقدمة من ال�رسكة وتقارنها 
عر�ض  هناك  ان  ترى  وعندما  العمل  بحيثيات 
خلف  خمبئ  �سيء  هناك  ان  اعلم  ج��دا  مغري 
ال�رسكة  ماركة  اىل  انتقل  بعدها  العر�ض.  هذا 
هل  ل  ام  معروف  ال�رسكة  ا�سم  هل  واهدافها 
ت�ستطيع  حتى  فرع  لديها  هل  بلدك  داخل  هي 
اللكرتوين  الربيد  على  انتبه  ثم  ومن  زيارته 
متلك معظم ال�رسكات الرائدة عناوين اإلكرتونية 
يحمل  اإلكرتوين  بريد  تلقيت  فان  بها.  خا�سة 
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قبل  ال�رسكة  ح��ول  بحث  اإج���راء  على  احر�ض 
يبدو  قد  فاأحيانًا  العمل.  عر�ض  يف  املوا�سلة 
حقيقية.  �رسكة  من  ق��ادم  الحتيال  بريد  ب��اأن 
الربيد  عنوان  على  الطالع  على  دومًا  احر�ض 
موقع  زيارة  منه من خالل  الإلكرتوين، وحتقق 
ال�رسكة. واثناء ملء ال�ستمارة اذا لحظت هناك 
ولي�ض  �رسية  مبعنى  او  ج��دا  �سخ�سية  ا�سئلة 
هناك  كانت  اذا  وخا�سة  بالعمل  ارتباط  لها 
م�سجات تروجيه او ت�سجيعية حتى يتم الجابة 
عن ال�سئلة كاأن يكون انت �سمن املنتخب من 
ال�سئلة  ه��ذه  عن  الجابة  ���رسط  ال�رسكة  قبل 
نف�سك  توؤمن  وبذلك  عنها مطلقا  الجابة  جتنب 

من الحتيال او الن�سب بحجة الوظيفة.

الحتيال عرب 
الت�سول اللكرتوين

املجتمع  ت��ط��ور  م���ع 
ودخ�������ول ال���ت���وا����س���ل 
الت�سول  تطور  اللكرتوين 
م�ستقاًل  ق��ط��اع��ًا  وا���س��ب��ح 
من  الإن����رتن����ت،  يف  ب���ذات���ه 
امتالك  بع�سهم  على  ال�سهل 
ا�سم نطاق ثم تبداأ عملية الت�سول 
التوا�سل  وو���س��ائ��ل  م��واق��ع  ع��رب 
الج��ت��م��اع��ي امل��خ��ت��ل��ف��ة اأب���رزه���ا 
والفي�ض  وتويرت  الوات�ساب  برنامج 
بوك وغريها عن طريق ر�سائل متعددة 
ب�سكل يومي  والوجدان ت�سل  القلب  تثري 
اإىل امل�ستخدمني من �ستى بقاع الأر�ض ل 
كل  لي�ض  زيفها.   من  م�سداقيتها  يعلم  اأحد 
مت�سول يعترب قليل ذات اليد اأو فقريا ومعدما 
الأم��را���ض  اأنهكته  عليال  مت�سول  ك��ل  ولي�ض 
الو�سيلة  هذه  اتخذ  بع�سهم  واإمنا  امل�ستع�سية، 
اأدنى جهد ويجني منها  مهنة مربحة ل تتطلب 
ربحا وفريا، وكون املت�سول جمهول الهوية فال 
ميكن التفّطن ل�سمه احلقيقي اأو �سنه اأو مكانته 

والعار  اخلزي  �سيجنبه  الأمر  وهذا  الجتماعية، 
كما  التقليديني.  باملت�سولني  يلحق  قد  ال��ذي 
ات�سح اأن البع�ض من املت�سولني له ارتباط بدعم 
والأهم،  الأخطر  هو  وهذا  الإرهابية  املنظمات 
طال  التي  الظاهرة  هذه  اأم��ام  لزامًا  كان  ول��ذا 
التعاطف  عن  التوقف  ا�ساليبها  وتعددت  امدها 
الخت�سا�ض  جهات  واب���الغ  املت�سولني  م��ع 
التوا�سل  ان معظم و�سائل  لتتعامل معهم حيث 
اإر�سال  من  احلذر  ويجب  للن�سب  بوؤرة  اأ�سبحت 

مبالغ جلهات جمهولة.
باجلمعية  تتعلق  والتي  الق�سايا  اإح��دى  ففي   
 21 وعمره  احلق  ع��ادل  اأ�س�سها  التي  اخلريية، 
مقاطعة  يف  اأ�سفيلد  �ساتون  يف  يقيم  ع��ام��ًا 
بجمع  يقوم  اأنه  تبني  لندن  يف  م�ساير  نوتنجها 
الجتماعي،  التوا�سل  م��واق��ع  ع��رب  التربعات 
الطاقة  ذات  الليزر  موؤ�رسات  ل�رساء  وي�ستخدمها 
�رسية  وحقائب  الليلية  للروؤية  ونظارات  العالية 

م�سادة للماء حلفظ الأموال.
 ويف تقرير منف�سل لل�رسطة، يف �سباط/2016، 
مت �سجن عادل احلق ملدة 12 �سهراً بعد حتقيقات 
اإر�سال  الإرهاب، عرب  ك�سفت عن تورطه بتمويل 

دفعات مالية ملقاتلي داع�ض يف �سوريا.
ل�ستجداء  تويرت  موقع  ا�ستخدم  احل��ق،  وك��ان   
التي  �سوريا  يف  النا�ض  “مل�ساعدة  الأم����وال 
ذلك  من  ب��دًل  اأر�سلها  ولكنه  احلرب”،  مزقتها 
بال�سجن  عليه  حكم  كما  داع�����ض.  مقاتلي  اإىل 
ملدة خم�ض �سنوات اإ�سافية بعد قيامه مب�ساعدة 
اأحد الأ�سخا�ض لل�سفر اإىل �سوريا.  بح�سب تقرير 
�سادر عن هيئة اجلمعيات اخلريية يف بريطانيا 
ن�رسه موقع عراق بر�ض.  ويف ال�سياق نف�سه، قال 
ا�ست�ساري طب الأ�رسة واملجتمع الدكتور خالد اآل 
جلبان "اإن على الأ�رسة اأن تقوم بتوعية اأبنائها 
و�سائل  عرب  الت�سول  من  املمار�سات  هذه  حول 
وموؤ�س�سات  الأ�رسة  وعلى  الجتماعي،  التوا�سل 
ال�سباب  لدى  اخلريى  العمل  توجه  اأن  املجتمع 
اخلدمات  بالفعل  تقدم  التي  الر�سمية  للجهات 
الت�سول  “اإن  جلبان:  وقال  امل�ستحقة".  للجهات 
تعاطف  ا�ستغالل  خاللها  يتم  كثرية  اأوجه  اأخذ 
يعلمون  ل  وه��م  اخل��ري  لفعل  وحبهم  ال��ن��ا���ض 
يقومون  م�ستحقني  غري  م�ستفيدين  هناك  اأن 
اأن يقف  النا�ض، والتي يجب  باملتاجرة مب�ساعر 
يتم  ول  املمار�سات  ه��ذه  اأم��ام  بقوة  املجتمع 
للمجتمع  طريقها  جتد  ل  حتى  معها  التعاطف 
تنوير  بعملية  تقوم  اأن  واملدر�سة  الأ�رسة  وعلى 
هذه  توجيه  يتم  حتى  اخل��ري  لأوج��ه  املجتمع 
تكاتف  يخدم  مبا  امل�ستحقة  للجهات  الأم��وال 
ال�سدقة  من  الربانية  احلكمة  ويحقق  املجتمع، 
اإطار حقيقي بعيًدا  الزكاة يف  والتوا�سل بتقدمي 

عن التزييف واملتاجرة”.
الحتيال عرب ا�سئلة المتحان

على  بالمتحان  الغ�ض  يكون  ان  قدميا  اعتدنا   
او تكتب الجابة باليد والكثري  �سكل ق�سا�سات 
اليها  يلجئ  ال��ط��ال��ب  جتعل  ال��ت��ي  ال��ط��رق  م��ن 
ا�سهل  وبدت  اختلفت  الطرق  الن  ولكن  لل�سهولة 
المتحان  دخ���ول  ي��ري��د  ل  فالطالب  قبل  م��ن 
الق�سا�سة  كتابة  وتعب  املراقب  من  واخل��وف 
من  ب��دل  للغ�ض  ا�سهل  ط��رق  ع��ن  يبحث  وب���داأ 
اللكرتونية  الت�سال  مواقع  وبوجود  القدمية 
�سعب  �سيء  يوجد  ل  فيها  املحتالني  وك��رثة 
حتى باتت الن ال�سئلة الوزارية تتوفر بني يديه 
تاأتي  الحيان  اغلب  ويف  المتحان  دخوله  قبل 

وبدون  جاهز  الطالب  ويدخل  احلل  مع  ال�سئلة 
وخا�سة  ال�سئلة  ت�رسب  ظاهرة  ان  تعب.  ادنى 
ال�سئلة الوزارية عرب مواقع التوا�سل من المور 
اخلطرة على املجتمع وامل�سكلة انها باتت علنية 
وبجميع مواقع الت�سال الجتماعي الفي�ض بوك 
ان  بدل  التيليجرام،  وحتى  اب  والوات�ض  وتويرت 
يبحث  يبداأ  يقراأ  حتى  بغرفته  الطالب  يجل�ض 
او  الوزارية  ال�سئلة  عن  اللكرتونية  املواقع  يف 
حتى املر�سحات واغلب الحيان تكون عبارة عن 
تكون  وباملقابل  املال  ياأخذون  واحتيال  ن�سب 

ال�سئلة لي�ست ال�سئلة الوزارية.
ان احرتاف الحتيال بهذا اجلانب متقن ومتفنن 
اي  او  موقع  اي  من  ا�سئلة  املحتال  ياأخذ  حيث 
المتحانات  ا�سئلة  فورمة  يف  وي�سعها  ملزمة 
وكاأنها  بها  يتوهم  الطالب  جتعل  مما  الوزارية 
املادة  ا�سئلة  على  ويروجون  الوزارية  ال�سئلة 
الفالنية قبل يوم المتحان والطلبة تبداأ بالدخول 
اذا  املبكي  وامل�سحك  ال�سئلة.  على  واملزايدة 
ان  ي�ستطيع  ماليه  قدرة  لديه  لي�ض  الطالب  كان 
ي�سرتي بها ال�سئلة بكاملها باإمكانه �رساء �سوؤال 
او �سوؤالني من ال�سئلة وبعدها يتفاجاأ الطالب يف 
اليوم التايل انها لي�ست ال�سئلة احلقيقية وعندما 
تغريت  يجيبه  ال�سئلة  بيع  عن  املخت�ض  ي�ساأل 
ي�سدق  ال�ساذج  والطالب  حلظة  باآخر  ال�سئلة 
ويعود ويكرر الكرة مرة ثانية. ومن هذه احلالت 
النباأ  �سبكة  اىل  حتدثت  التي  علي  �سارة  ق�سة 
ب�سبب  ر�سب  قد  الذي  اخاها  حول  املعلوماتية 
هذه املجموعات املحتالة وتقول:  اخي بال�سف 
ال�ساد�ض اعدادي وم�ستواه الدرا�سي جيد حتى انه 
ولكن  املواد  بجميع  دخل  البكلوريا  دخول  عند 
مثل  جهد  او  تعب  وب��دون  بالكثري  يطمح  ك��ان 
كروب  على  ا�سدقاءه  احد  دعاه  حتى  طالب  اي 
الوزارية  ال�سئلة  الكروب  ا�سم  كان  بالتيليجرام 

واملر�سحات الوزارية لل�سف ال�ساد�ض العدادي.
اليوم  طول  على  الكروب  كان  �سارة:  ا�سافت   
مر�سحات للمواد ويف نهاية اليوم تبداأ املغريات 
ادخلي خا�ض  تريدها  اذا  الفالنية  املادة  ا�سئلة 
وتبداأ   100 او   50 فئة  ر�سيد  تر�سل  وباملقابل 
حتى  ال�سئلة  ح��ول  واملناق�سات  امل��زاي��دات 
ال�سباح وقبل �ساعة من المتحان تكون ال�سئلة 
ال�سئلة  ي�سرتي  اخي  وكان   5 فئة  كرت  مقابل 

بعد ان اعطيه املبالغ.
 موؤكدة: وعندما تاأتي ا�سئلة المتحان احلقيقية 
ا�سرتاها  التي  البعد عن ال�سئلة  تكون بعيدة كل 
ك��اأن  ي��اأت��ي  منها  �سيء  ل  املر�سحات  وحتى 
والكثري  اخ��ي  ال�سف  مع  ولكن  مق�سود  الم��ر 
والأتع�ض  المور  هذه  وراء  ين�ساقون  الطلبة  من 
هذه  اح��دى  تكون  ان  امل  على  ي�ستمر  ذلك  من 
ال�سئلة �سائبة وهكذا اىل ان حتطم م�ستقبل اخي 
من  القانونية  الرقابة  غياب  ب�سفه.  يف  ور�سب 
اللكرتوين  الحتيال  و�سل  الرتبية  وزارة  قبل 
امر جدا ح�سا�ض  وبخ�سو�ض  املدار�ض  اىل طلبة 
ت�رسيب  فعال  هناك  ان  ننكر  ول  ال��وزارة  ومي�ض 
املحتالني  جعل  ال�سبب  لهذا  الوزارية  بالأ�سئلة 
الطلبة  اللوم على  ولي�ض  الطلبة  يلعبون مب�ساعر 
فقط ولكن اللوم اي�سا على الهل حني ي�سجعون 
ابنهم على �رساء ال�سئلة واعطاء املبالغ املالية 
ت�سجيعه  من  بدل  ال�سئلة  على  يح�سل  حتى  له 
ال�سهادة  ينال  حتى  واملثابرة  الدرا�سة  على 
بتعب وبذراعه مع ال�سف نحن من جنعل ال�سارق 

ي�رسقنا.

بغداد - زينب شاكر السماك 
الجزء الثاني واالخير

التنمية الزراعية في العراق.. حلم أم حقيقة؟
بغداد - متابعة

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

599.59
1.47
0.24%

1,096,971,888
1,811,951,650

555
32
7
14
11

0.55
395,115,707.00

0.44
323,213,021.00

0.83
258,308,273.00

0.31
184,300,000.00

0.90
182,303,923.00

)BMFI( موصل

)BGUC( خليج

)BBOB( بغداد

)IHLI( هالل

)BSUC( سومر

0.55
213,522,480.00

0.83
211,966,288.00

0.90
164,073,536.00

0.44
140,442,736.00

0.31
59,842,000.00

)BMFI( موصل

)BBOB( بغداد

)BSUC( سومر

)BGUC( خليج

)IHLI( هالل
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