
ال �شك يف ان واقع التنفيذ جلملة امل�شاريع يف العراق 
مل يكن مب�شتوى الطموح خالل ال�شنوات املا�شية وما 
لعدم  واخلدمات  االنتاج  يف  تراجع  من  االمر  رافق 
االرتقاء با�شاليب املتابعة والرقابة من اجلهات ذات 

العالقة. 
وتتطلب حاجة البلد تنفيذ امل�شاريع وفق املوا�شفات 
الذي  االمر  االحالة،  بقرار  جاء  وما  الدولية  النوعية 
يتطلب ان نتجاوز مرحلة االرباك التي �شهدها ميدان 
تربز  وهنا  املا�شية،  امل��دد  خ��الل  املحلي  العمل 
احلاجة اىل كفاءات متخ�ش�شة وبخربة عالية يف هذا 

امليدان. 
املوا�شفة  على  املقبلة  م�شاريعنا  يف  نركز  ان  والبد 
النوعية يف تنفيذ امل�شاريع وهذا التوجه متفق عليه 
عامليا، واالجتاه �شوب الكفاءات واخلربات املتطورة 
التي لها القدرة على تذليل اغلب املحددات التي تربك 

واقع العمل يف احيان كثرية.
كما ان مو�شوع املوا�شفة النوعية القيا�شية العاملية 
املختربات  الأهلية  العامة  املتطلبات  ت�شمل  التي 
من  تعد  واالختبارات  الفحو�شات  لتنفيذ  الالزمة 
عمليات  لتطبيق  اجليدة  الفنية  الدولية  املوا�شفات 

واأنظمة اجلودة يف املختربات.
اىل  نحتاج  فاننا  العراق  يف  ودقته  الفح�ص  وب�شاأن 
كفاءات فنية مدربة وذات خربة باجراء الفح�ص وان 
تتوافر لديهم الوثائق املعتمدة )املوا�شفات القيا�شية( 
الجراء الفحو�ص واحت�شاب النتائج وان تكون اجهزة 
بواقع  للنهو�ص  ب�شكل دقيق  الفح�ص معاَيرة وتعمل 

تنفيذ امل�شاريع على اختالفها، االنتاجية واخلدمية. 
ويتطلب من املخترب الفاح�ص توافر اخلربة العاملية 
وا�شلوب  العمل  مراحل  جلميع  الفح�ص  اآل��ي��ات  يف 
الغر�ص  لهذا  املطلوبة  االجهزة  دقة  ومدى  فح�شها 
للمعايرة  املطلوبة  املدد  �شمن  معايرتها  متت  وانه 

وا�شلوب ح�شاب النتائج واعداد تقرير الفح�ص.

ت�شري  االقت�شادية  امل��ت��غ��ريات  ك��ل  ا�شبحت  حيث 
ا�شكاله  بجميع  الب�رشي  الن�شاط  عوملة  اجت��اه  فى 
وامناطه وا�شبحت املنتجات يف القطاعات االن�شائية 

والبيئية  ال�شحية  واخلدمات  والزراعية  وال�شناعية 
تتطلب موا�شفات عاملية حمددة والعامل ا�شبح �شوقا 
مفتوحة ملن ي�شتطيع املناف�شة وا�شبحت اغلب دول 
العامل ترغب باأن تواكب عاملها املعا�رش وان تتكلم 

بلغة املوا�شفات العاملية نف�شها.
والبد ان ندرك ان العامل يعي�ص االن و�شط جمموعة من 
نظم  فيها  تتطور  التي  واملوؤثرة  ال�رشيعة  املتغريات 
العاملية  املنظمات  ن�شاطات  فيها  وتتكامل  اجلودة 
اجل��ات  اتفاقية  يف  وا���ش��ح  ه��و  كما  واالت��ف��اق��ي��ات 
الدولية  املنظمة  ودور  العاملية  التجارة  ومنظمة 
من  االعتماد  ونظام   )ISO( القيا�شية  للموا�شفات 
املختربات  العتماد  ال��دويل  التعاون  منظمة  خالل 

.)IAF( واملنتدى الدوىل لالعتماد )ILAC(
يف  تكامل  حتقيق  باجتاه  نعمل  ان  علينا  يوجب  ما 
بالقدرات  النهو�ص  خ��الل  من  للم�شاريع  التنفيذ 
ان�شاء  عرب  والرقابة  املتابعة  وا�شاليب  التنفيذية 

اف�شل خمتربات الفح�ص.

ال�شعور  يتم  "اأبل"  �شجرة  تهتز  عندما 
بالتاأثري يف الفروع ال�شفلى؛ ال�رشكات التي 
�شى التي توّرد مئات االأجزاء  عد وال حتحُ ال تحُ

التي تدخل يف �شناعة الهاتف الذكي.
العام  خ��الل  االه��ت��زاز  بع�ص  االأم��ر  تطّلب 
على  هيمنان  تحُ اللتني  ال�رشكتني  من  احلايل 
قطاع الهواتف الذكية. ففي الربع املا�شي، 
اأحجام  يف  �شنوي  تراجع  "اأبل" اأول  اأعلنت 
ت�رشرت  بينما  اآي��ف��ون،  ج��ه��از  مبيعات 
جهاز  انفجار  حول  �شجة  "�شام�شوجن" من 

جالك�شي نوت 7.
وتتوقع �رشكة جارترن اال�شت�شارية اأن ترتفع 
7 يف  مبيعات الهواتف الذكية، ب�شكل عام، 
ن�شف  اأي  احلايل؛  العام  خالل  فقط  املائة 

املعدل لعام 2015، ما يزيد املخاوف من 
الإنتاج  ت�شّكلت  التي  الوا�شعة  ال�شناعة  اأن 

الهواتف الذكية �شتعاين من اأجل النمو.
التكنولوجيا  حملل  بياليو،  �شتيفني  يقول 
تبلغ  "مع مبيعات  �شي":  بي  اإ�ص  "اإت�ص  يف 
تعد  الذكية  الهواتف  �شنويًا،  مليار   1.5
فّككت  كبرية  دورة  كانت  لقد  كبرية.  �شوقا 
كل �شيء. لكن ما هو الدافع الكبري التايل؟".

االإدارة  جمال�ص  يف  ي��ردد  ال�����ش��وؤال  ذل��ك 
وت��اي��وان،  اليابان،  اأن��ح��اء  يف  وامل�شانع 
وحدها  "اأبل"  وال�شني.  اجلنوبية،  وكوريا 
تعتمد على اأكرث من 200 موّرد ملنتجاتها، 

االأغلبية العظمى منهم يوجدون يف اآ�شيا.
جابان  ل�رشكة  التنفيذي  الرئي�ص  بو�شفه 
من  املائة  يف   85 توّلد  التي  دي�شبالي، 
الهواتف  �شناعة  �رشكات  من  اإي��رادات��ه��ا 

هوما  ميت�شورو  "اأبل"،  من  ن�شفها  الذكية، 
يعرف هذا املاأزق جيداً. يقول: "اإذا بقينا مع 
الهواتف الذكية، بعد خم�شة اإىل ع�رشة اأعوام 
�رشكة جيه دي اآي رمبا لن تكون موجودة. 

اأنا اأ�شعر كثرياً باالأزمة".
اليابانية،  احلكومة  حتى  اأن��ه  �شيف  ويحُ
اآي،  دي  جيه  �رشكة  يف  الرئي�شي  امل�شاهم 
�شناعة  ���رشك��ة  وتتطّلع  ذل���ك.  م��ع  تتفق 
االأج��ه��زة  وت��وري��د  التنويع  اىل  ال�شا�شات 
امل��رت��ب��ط��ة ب��اإن��رن��ت االأ���ش��ي��اء وال��ذك��اء 

اال�شطناعي.
ذاتية  ال�شيارات  يف  فر�شًا  هوما  وي��رى 
القيادة التي تتطلب �شا�شات تفاعلية ورمبا 
اأجهزة  عن  ف�شاًل  بالكامل،  ذكية  لوحات 
اأن  كن  يحُ االأعلى  الدقة  حيث  طبية،  مراقبة 

تكون، حرفيًا، م�شاألة حياة اأو موت.

ال�����ش��ي��ارات 
تظهر  اأي�����ش��ًا 
خ����ط����ط  يف 
جنبًا  "�شوين"، 
م��ع  ج���ن���ب  اإىل 
اإن��رن��ت االأ���ش��ي��اء. 
فقد راهنت جمموعة 
االإل����ك����رون����ي����ات 
اليابانية  اال�شتهالكية 
ا�شت�شعار  اأج��ه��زة  على 
تتباهى  واالآن  ال�شور، 
تبلغ  ���ش��وق��ي��ة  ب��ح�����ش��ة 
حيث  م��ن  امل��ائ��ة  يف   40
ت�شوتومو  ي��ق��ول  ال��ق��ي��م��ة. 
هاروتا، املدير العام: "اأجهزة 
اأجهزة  هي  ال�شور  ا�شت�شعار 
توجد  اأن��ه  نعتقد  لذلك  اإدخ���ال، 

اأ�شواق جديدة هناك".
ل�شويت�شي  وفقًا  "�شوين"،  مزايا 
اأن  ه��ي  ال��ع��ام،  امل��دي��ر  كيتاياما، 
كن اأن ترى  اأجهزة اال�شت�شعار فيها يحُ
الدراجات والنا�ص يف الظلمة وال�شور 
احلرارة  درج��ات  يف  حتى  حادة  تبقى 
 ،2025 اإىل عام  املرتفعة. عندما ن�شل 
كما يقول، ال�شيارة العادية �شيكون لديها 
النهاية  ويف  ثالثة.  اأو  ا�شت�شعار  جهازا 

العدد �شريتفع اإىل ع�رشة اأجهزة ا�شت�شعار.
قابلة  �شتكون  احل��ج��م  "وفورات  ي��ق��ول: 
من  و�شتقرب  الذكية  بالهواتف  للمقارنة 
يعرف  لكنه  امل�شتخدمة".  الرقائق  حيث 

ويف  خترب،  تحُ ومل  جديدة  االأ�شواق  تلك  باأن 
جائزة  من  اأ�شغر  �شتكون  احل��ايل  الوقت 

الهواتف الذكية.
من  �شيارة  لكل  املو�شالت  اأ�شباه  حمتوى 
اإىل  دوالرا   350 من  يت�شاعف  اأن  املتوقع 
عادل  700 دوالر بحلول عام 2020 - ما يحُ
اإ�شافة اأكرث من جهازين من اأجهزة اآيفون، 
حمتوى  قطع  يف  دوالرا   150 نحو  م��ع 
االأع��وام  يف  العادية  ال�شيارة  يف  الرقائق، 

االأربعة املقبلة.
�شحنها  يتم  �شيارة  مليون   80 نحو  وم��ع 
جهاز  مليون   40 نحو  عادل  يحُ هذا  �شنويًا، 
اإنتاج  اأ�شبوعني من  اآيفون اآخر، "اأو اأقل من 

الهواتف الذكية".
ال�شعيفة،  ب���االأرق���ام  ي��ت��اأث��ر  ال  بع�شهم 
الذكية ال تزال يف  الهواتف  اأن  اإىل  �شريين  محُ
ال�شورة االآن، واإن كانت تنمو ببطء وبطريقة 

عمل متطّورة.
يف  التكنولوجيا  حمللة  ما،  ت�شريي  تقول 
ما  اإىل  ننظر  اأن  "علينا  اآي��ه:  اإ���ص  اإل  �شي 
تفعله العالمات التجارية للهواتف الذكية". 
وهي ترى اجتاهني يدفعان النمو يف بع�ص 
الهواتف  �شناعة  �رشكات  تقوم  املجاالت: 
وال�����ش��وت  ال��ك��ام��ريات  بتحديث  ال��ذك��ي��ة 
واملعامل اجلمالية يف حماولة لك�شب ح�شة 
�رشكات  نحو  امل�شتهلكني  ��ح  وت��اأرجحُ اأك��رب، 

ت�شنيع االأجهزة ال�شينية.
العام احلايل �شي�شهد ما ي�شل اإىل 20 جهازا 
��ق��ّدم ج��ودة  تحُ م��زدوج��ة  ك��ام��ريات  يعر�ص 
فقط  واح��د  بجهاز  مقارنة  اأف�شل،  �شورة 
اأن  حني  يف  ت�شريي  تقول  املا�شي.  العام 
مبيعات االأجهزة العاملية تو�شعت 2-1 يف 
اأن العالمات  اإال  املائة خالل العام احلايل، 
يف   20 تنمو  جمتمعة  ال�شينية  التجارية 

املائة.
يقول هاروتا، من "�شوين": "على الرغم من 
اإال  �شبعة،  �شبح محُ الذكية تحُ الهواتف  اأن �شوق 
اأن هناك منوا يف هواتف الكامريا املزدوجة، 
اأكرث  لل�شور  ا�شت�شعار  اأجهزة  هناك  لذلك 
عدد  اأن  حني  يف  �شيف  ويحُ هاتف".  كل  يف 
اأن  اإال  انخف�ص،  الذكية  الهواتف  �رشكات 

رّكز على الكامريات. ربى تحُ ال�رشكات الكحُ
ويتابع: "الطلبات تغرّيت، حتى بني �رشكات 
جميعها  ال�شينية.  الذكية  الهواتف  ت�شنيع 
�رشكات  بني  حتى  خا�شة.  كامريات  تريد 
ال�شناعة االأرخ�ص، تتطّلع اأي�شًا اىل التو�شع 
ريد  تحُ مرحلة  يف  وهي  الراقية،  للمنتجات 

فيها اإ�شافة املزيد من القيمة".
ال�رشر مببيعات  اأحل��ق  ال��ذي  االجت��اه  ذل��ك 
اخل�شو�ص،  وج��ه  على  ال�شني  يف  "اأبل" 
�شاعد على دعم بع�ص كبار املوّردين، لي�ص  يحُ
جتارية  عالمات  اأ�شماء  لديهم  الذين  فقط 
مثل �شوين، لكن اأي�شًا ال�رشكات التي ت�شتثمر 
ح�شة  لك�شب  والتطوير  االأبحاث  جمال  يف 
اخلا�شة.  اأو  املتميزة  االأجهزة  يف  �شوقية 
�ّشن  �شري ما اإىل "�شني اأوبتيكال"، التي حتحُ وتحُ

من وحدات الكامريا فيها.
احل�شول  يف  ال��رغ��ب��ة  نف�شه،  ال��وق��ت  يف 
�شي  اإي��ه  اإي��ه  اإىل  ت�شل  اأف�شل  �شوت  على 
درجة يف  تيكنولوجيز، �رشكة تزويد "اأبل" املحُ

عزز النفقات الراأ�شمالية. هوجن كوجن التي تحُ
ال�شوت،  وجودة  االأعلى  الدقة  اإن  ما  تقول 
عند اإ�شافتها اإىل املوا�شفات االأكرث تعقيداً، 
للموّردين ف�شاًل  اأعلى  اأ�شعار  تعني متو�شط 
لي�ص  ال�شوتيات  "مع  الكمية.  زي��ادة  عن 
اأن  يجب  واح���د.  معياري  ت�شميم  هناك 
بهم،  اخلا�ص  الت�شميم  اإىل  الباعة  ل  يتو�شّ
لذلك يجب عليهم اإنفاق الكثري على االأبحاث 

والتطوير".
فجوة.  هناك  ت��زال  ال  لكن  �شاعد،  يحُ قد  هذا 
حمللو التكنولوجيا حددوا ذروة يف ت�شميم 
االأك��رث  التحديثات  خ��ارج  الذكي  الهاتف 
ما  املتقدم،  الت�شوير  حيث  من  تدريجية 
االآن  �شعداء  النا�ص  م��ن  الكثري  اأن  يعني 
بالفعل  لديهم  التي  بالهواتف  باالحتفاظ 
اأن  اإىل  �شينتظرون  اأنهم  مبعنى  اأطول؛  ملدة 

يتم منحهم �شببا للتحديث.
املوّردون ل�رشكات �شناعة الهواتف الذكية 
التي مل يكن باالإمكان اإيقافها فيما م�شى، 
الوقت  يف  االإن��ف��اق  تخفي�ص  اإىل  بحاجة 
من  ال��ت��ايل  االجت���اه  فيه  ينتظرون  ال���ذي 
"مع  بياليو:  يقول  اال�شتهالكي.  االبتكار 
مرور الوقت ال نعتقد اأن منو �شل�شلة التوريد 
بكثري  اأو�شع  جمموعة  من  مدفوعًا  �شيكون 
من املنتجات، لكن ال توجد �رشيحة واحدة 
اأي  الذكية يف  الهواتف  ب�شوق  �شتلحق  رمبا 

وقت قريب".
ال�شوؤال الذي يوحي به احلدث عن املوردين 
هو: كم عدد االأجزاء متامًا يف هاتفك؟ يوجد 
نحو 300 اإىل 500 من املكّونات االأ�شا�شية 
هذه،  فّككنا  اإذا  لكن  الفرعية.  والتجميعات 
فاإن  ال�شغرية،  الكتل  جتميعات  و�شحبنا 

العدد �شيكون اأقرب اإىل األفني.
اإ�ص  اإت�ص  اآي  ل�رشكة  وفقًا  اأدّق،  نحو  على 
 ،7 اآي��ف��ون  جهاز  اال�شت�شارية،  ماركيت 
اأكرث  هذا  مكّونا.   1815 ي�شم  "اأبل"،  من 
من  اإل،  اإك�ص  بيك�شل  جهاز  من  ما  نوعا 
 ،8 اأونور  جهاز  من  بكثري  واأكرث  "جوجل"، 

من "هواوي"، الذي ي�شم 1729.
ال��ه��وات��ف ال��ذك��ي��ة ت��ف��ّوق��ت ع��ل��ى اأج��ه��زة 
اأ�شباه  ا�شتهالك  يف  ال�شخ�شية  الكمبيوتر 
املو�شالت عام 2014؛ الفجوة بني االثنني 
اال�شت�شارية،  ج��ارت��رن  ���رشك��ة  ت��ق��ول  كما 
"كوالكوم"  وتعد  االّت�����ش��اع.  يف  �شت�شتمر 
اأكرب  التايوانية  و"ميدياتيك"  االأمريكية 

موّردين للمعاجلات.
�شيحُكافح  االأكرث هو�شًا  حتى مهند�ص املنزل 
لتجميع هاتف ذكي، كما تقول اإيي تينج، 
كثري  هناك  ج��ارت��رن:  يف  االأب��ح��اث  مديرة 
امل�شتحيل  من  �شيكون  التي  الو�شالت  من 
يكون  اأن  بال�رشورة  لي�ص  يدويًا.  جتميعها 
هذا مبنزلة م�شكلة. يف �شينت�شني، عرب احلدود 
لوحات  ���رشاء  باإمكانك  ك��وجن،  ه��وجن  من 
واإ�شافة  فيها  ملحومة  رقائق  مع  دوائ��ر 
اخلا�شة  والبقية  والكامريا  املفاتيح  لوحة 
بك. والنا�ص يفعلون ذلك، فهم يح�رشون من 
العودة  ثم  االأجزاء،  ل�رشاء  النا�شئة  االأ�شواق 

لتجميعها يف الوطن.
من  الكثري  هناك  ال�شبب  "لهذا  تينج:  تقول 

الهواتف منخف�شة امل�شتوى".

احلكومة يف اأملانيا طوت ال�شجاد االأحمر وا�شتبدلته 
من  جملة  م�شري  وب��ات  بالعقبات،  مليء  مب�شار 

الالجئني يرمز اإىل النهج اجلديد االأكرث �رشامة.
غالم ح�شني ر�شائي، مثال ذلك، فقد كان يف طريقه 
دمج  يف  اأملانيا  لنجاح  حيا  اإعالنا  ليحُ�شبح  متامًا 
الالجئني. هذا االأب االأفغاين لثالثة اأوالد كان جنم 
املهاجرين  عن  االأخري  االأمل��اين  االإخباري  التقرير 

الذين ي�شتقّرون ويجدون فر�ص عمل.
املا�شية، كان يعمل يف  االأربعة  االأ�شهر  على مدى 
اأوبيتز هولزباو، �رشكة البناء يف نيوروبني، �شمال 

�رشقي برلني.
اإخباره  مت  املا�شي،  )�شبتمرب(  اأيلول  يف  اأن��ه  اإال 
ف�ص طلبه للجوء. ر�شائي، وزوجته موجان  باأنه رحُ
وثالثة اأطفال �شغار يواجهون الرحيل. قال الرجل 

البالغ من العمر 32 عامًا "اأنا خائف حقًا. الو�شع 
يف اأفغان�شتان خطر جداً".

لفتح  اأجنيال مريكل  امل�شت�شارة  بقرار  االإ�شادة  متت 
الالجئني  تدفق  اأمام  املا�شي  العام  اأملانيا  حدود 
اإىل اأوروبا باأنه عمل �شخم من ال�شجاعة االأخالقية، 
جديدة،  ببداية  واالأم��ل  باالأمان  الوعد  منح  حيث 
ثقافة  النظر يف  اإعادة  الكوالي�ص، جتري  لكن خلف 

الرحيب يف اأملانيا ب�شكل كبري.
ل�شعود  ا�شتجابة  ال�شيا�شة  تغيريات  متثل  جزئيًا، 
نظم  يحُ الذي  اليميني  احلزب  الأملانيا،  البديل  حزب 
اأجل فر�ص قيود �شارمة على الهجرة،  حمالت من 
اأعقاب  يف  االأمن  ب�شاأن  العام  القلق  زيادة  ونتيجة 
الهجومني االإرهابيني يف بافاريا ال�شيف املا�شي 

اللذين نّفذهما الجئون.
كان االأفغان من بني اأكرب ال�شحايا. العام املا�شي، 
مت منح 77.6 يف املائة منهم �شفة الالجئ: خالل 

املائة.  يف   52.4 اإىل  ذلك  انخف�ص  احلايل  العام 
عليهم  اأن  اأفغانيا  الجئا   12539 نحو  اإع��الم  مت 
من  �شغرية  ن�شبة  ي�شكلون  وهم  اأملانيا،  مغادرة 

االأفغان البالغ عددهم 247 األفا يعي�شون هنا.
بني كانون الثاين )يناير( املا�شي واأيلول )�شبتمرب( 
27 �شخ�شا فقط من  املا�شي، مل يكن هناك �شوى 
اإىل  فعاًل  ترحيلهم  مت  املرفو�شني  اللجوء  طالبي 
العدد  انخف�ص هذا  العام املا�شي  اأفغان�شتان، لكن 

اإىل ت�شعة فح�شب.
ثرية للجدل، وال �شيما يف  هذه ال�شيا�شة اأثبتت اأنها محُ
اأفغان�شتان.  يف  منت�رشاً  يزال  ال  الذي  العنف  �شوء 
العام املا�شي، لقي 3545 مدنيا م�رشعهم هناك، 
اأوال  قالت  الوفيات.  ا�شتمرت  احلايل  العام  وخالل 
يلبكه من حزب املعار�شة، ليفت "عمليات الرحيل 
احلرب  زقه  متحُ منهار  بلد  اإىل  تتم  اأفغان�شتان  اإىل 
عاليا  "خطرا  يواجهون  يعادون  والذين  االأهلية"، 

باملوت".
االأم��ور  اأن  �شمانة  لهم  تعد  مل  ال�شوريون  حتى 
منحهم  مت  املا�شي،  العام  اأمامهم.  �شهلة  �شتكون 
لعام  جنيف  اتفاقية  مبوجب  الالجئ  �شفة  جميعا 
"حماية  1951. هذه االأيام، يح�شل معظمهم على 
اإقامة  على  احل�شول  حق  متنحهم  والتي  ثانوية"، 
اإىل  عائلتهم  اأف��راد  جلب  من  ومتنعهم  ع��ام  مل��دة 

اأملانيا ملدة عامني.
الفيدرالية  الهجرة  وكالة  من  الإح�شائيات  وفقًا 
يف ت�رشين االأول )اأكتوبر( املا�شي مت منح 35 يف 
املائة من جميع طالبي اللجوء حماية ثانوية، اأكرث 
مت  الذين  املائة  يف   25 البالغة  الن�شبة  من  بكثري 

منحهم �شفة الجئ.
مبا�رشة.  طلباتهم  رف�شت  امل��ائ��ة  يف   23 نحو 
ال�شغط  جمموعة  رئي�ص  بوركهاردت،  جونر  قال 
)لالجئني(  االع��راف  "معدل  برو-اأ�شيل  لالجئني 

بلدان  يف  الو�شع  اأن  من  الرغم  على  متامًا،  انهار 
املن�شاأ مل يتغري"

برو-اأ�شيل  جمموعة  ادعاء  رف�شت  الهجرة  وكالة 
باأنها تّلقت تعليمات من احلكومة لرف�ص مزيد من 

طلبات اللجوء من االأفغان.
يوؤكد خمت�شون اأنه على الرغم من ت�شديد القوانني، 
اإال اأن اأملانيا تبقى واحدة من البلدان االأكرث ترحيبًا 
يف اأوروبا بالالجئني. من املهاجرين البالغ عددهم 
1.26 مليون الذين قّدموا طلبات جلوء يف االحتاد 
االآن  حتى  االأك��رب  الرقم  املا�شي،  العام  االأوروب��ي 
�شّجلوا   - املائة  يف   35 اأي  الجئ،   441800 –

يف اأملانيا.
والذين يتعرّثون يف اأول عقبة ي�شتطيعون اال�شتئناف 
من خالل املحاكم. من بني نحو 113500 �شخ�ص 
الثاين  ك��ان��ون  ب��ني  ثانوية  حماية  على  ح�شلوا 
احلايل،  العام  من  )اأكتوبر(  االأول  وت�رشين  )يناير( 

نحو 32500 الجئ، معظمهم من ال�شوريني، قّدموا 
الق�شايا  من  املائة  يف   76 يف  ا�شتئناف.  طلبات 
على  وح�شلوا  امل�شتاأنفون  فاز  فيها،  كم  ححُ التي 

و�شع الالجئ الكامل، وذلك وفقًا لوكالة الهجرة.
غرب  يف  ه��رات  مدينة  يف  منزله  ر�شائي  غ��ادر 
اأفغان�شتان يف عام 2014. قبل ذلك بوقت ق�شري، 
حركة  هجوم  اأثناء  �شاقه  يف  ن��اري  بطلق  اأحُ�شيب 
�شّلحة  املحُ اجلماعة  احلافالت.  اإح��دى  على  طالبان 
على  اليمنى،  ذراع��ه  وقطعت  ابنه  اختطفت  اأي�شًا 

الرغم من اأنه مت دفع الفدية.
املا�شي،  )�شبتمرب(  اأيلول   15 بتاريخ  ر�شالة  يف 
رف�شت  تايز،  فاينان�شيال  �شحيفة  عليها  اّطلعت 
ر�شائي  "اإن  الر�شالة  تقول  طلبه.  الهجرة  وكالة 
ربر  وعائلته لي�شوا الجئني الأنه لي�ص لديهم خوف محُ
من اال�شطهاد على اأ�شا�ص الِعرق اأو الدين اأو املعتقد 

ال�شيا�شي".
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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

637.07
0.79
0.12%

1,383,741,512
1,284,607,842

388
40
14
7
19

1.26
710,450,000.00

0.31
100,120,000.00

0.53
90,114,250.00

0.41
79,987,093.00

0.36
45,525,103.00

)BKUI( كورد

)BUND( متحد

)BMFI( موصل

)BIME( اوسط

)IHLI( هالل

1.26
895,166,976.00

4.85
61,250,264.00

0.53
47,760,552.00

0.90
38,294,364.00
16.60

37,193,696.00

)BKUI( كورد

)TASC( اسيا

)BMFI( موصل

)BSUC( سومر

)HPAL( النور
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