
و�آل��ي��ات  �ل�صناعية  �لتنمية  حم���دد�ت  ت�صخي�ص 
يف  �ملحلي  �النتاج  لتنمية  ���رورة  بات  معاجلتها 
خمتلف مفا�صله، وو�قع �حلال يتطلب تد�ر�صًا حقيقيًا 

للآثار �ملرتتبة على تاأخر تنفيذ �ملبادرة �ل�صناعية.
�ملبادرة  تفعيل  �همية  على  ُيجمعون  �ل�صناعيني  �ن 
�ل�صناعية يف �لبلد و�لتي طال �نتظارها، لدورها يف 
�لقطاعات، ال�صيما  �ل�صناعي مبختلف  �النتاج  تفعيل 
كبري  حد  �ىل  متو�فرة  �ل�صناعي  �النتاج  مقومات  �ن 

يف �لبلد.
ميلك  �ل�صناعي  �خل��ا���ص  �لقطاع  �ن  ن��درك  والن��ن��ا 
�لقدرة على دعم متطلبات �ل�صوق �لعر�قية بالعديد من 
�ملنتجات ومنها �لغذ�ئية �لتي ميكنها �ن توفر مبالغ 
تكاتف  من  فلبد  �لعامة  �الحتادية  للمو�زنة  كبرية 

�جلهد �لوطني لتطوير هذ� �ملف�صل �لذي يعد �صياديًا.
و�الجناز�ت  �ل�صناعية  �ال�رة  و�قع حال  يتتبع  ومن 

�لن�صبية �لتي حققتها على �لرغم من جملة �لتحديات 
ميكن  كبرية  ق��در�ت  وج��ود  يوؤ�ر  �ن  ميكن  �لكبرية 
�ل�صناعات  خمتلف  يف  �النتاج  لتطوير  ��صتثمارها 

�لوطنية.
كما ميكن �ن نوؤ�ر �ن جميع �ل�صناعيني لديهم �لرغبة 
�النتاجية  �خلطوط  الالف  �حلياة  �ع��ادة  يف  �لكبرية 
�كرب  �لتي تعد من  لل�صوق �ملحلية  ر�فد� مهما  وتكون 

��صو�ق �ملنطقة �قليميا.
�لربنامج  به  ج��اء  ما  تفعيل  على  نعمل  �ن  وميكن   
�حلكومي بهذ� �ل�صاأن حني نركز على تعزيز دور �لقطاع 
�خلا�ص وتفعيل �لعمل بال�صرت�تيجيات �لوطنية �ملقّرة 
مع  �ل�صرت�تيجية  �ل�ركات  وت�صجيع  �لعلقة  ذ�ت 
�مل�صتثمرين �ملحليني و�الجانب �الكفاء ، وخلق مبد�أ 
�لدعم  وتقدمي  �خلدمات  ج��ودة  ناحية  من  �ملناف�صة 
منحهم  خ��لل  من  و�ملتو�صطة  �ل�صغرية  لل�ركات 

�لقرو�ص �ملي�رة.
لدى  �الم��ل  ب��ذور  زرع  �ىل  يتوجه  �ن  يجب  �ل��ع��ر�ق 

حالت  �لتي  �مل��ح��دد�ت  جميع  بتجاوز  �ل�صناعيني 
�ملا�صية  �ملرحلة  خلل  �ملحلي  �النتاج  تفعيل  دون 
�النتاج  تفعيل  ب�رور�ت  �ل�صناعية  �مل�صاريع  ودعم 
�ملتمثلة بالقرو�ص �ملي�رة و�لطاقة �لكهربائية �لتي 

ت�صهم يف تقليل كلف �النتاج. 
حتقيق  �ىل  تقود  �لتي  �ل�صناعي  �لقطاع  تنمية  �ن 
عالية  درجة  على  تخطيط  �ىل  حتتاج  �لغذ�ئي،  �المن 

من �لدقة.
�لعر�ق  بني  �لفجوة  تقلي�ص  باجتاه  نعمل  �ن  وعلينا 
�لكتل  �لتو��صل مع  و�لعامل �ملتقدم �صناعيا باعتماد 
وتف�صل  �لبلد  د�خل  بالعمل  ترغب  �لتي  �القت�صادية 
�ن�صاء مر�كز تدريب متخ�ص�صة تطور �ملو�رد �لب�رية 
يعد  �لعر�ق  �ن  ال�صيما  �ل�صناعات،  �نو�ع  خمتلف  يف 
�ل�صابة وهذ� يعد عن�ر قوة يف دفع  من �ملجتمعات 
عجلة �ل�صناعة �ىل �المام ال�صتثمار قرو�ص �ملبادرة 
�لذي يحقق �على درجات �جلدوى  �ل�صناعية بال�صكل 

�القت�صادية.

�الإلكرتوني��ة  �الأجه��زة  معر���ص  يجت��ذب 
�آالف  فيجا���ص  ال���ص  يف  �ال�صتهلكي��ة 
ع��ن  �لباحث��ني  و�حل�ص��ور  �لعار�ص��ني 
�ل�ص��يء �لكب��ري �لتايل، م��ع ��صتعد�د خلل 
�لعام �حل��ايل ليعر�ص مقادي��ر وفرية من 
�البتكار �لتكنولوج��ي، بدء� من �لثلجات 
طي��ار،  دون  م��ن  بالطائ��ر�ت  �ملت�صل��ة 
و�ل�صاع��ات �لذكية، و�ص��وال �إىل �صماعات 

�لو�قع �الفرت��صي.
لكن بينم��ا جتري فعاليات ه��ذ� �ملعر�ص 
�ل�صن��وي ل��لأدو�ت و�الأجه��زة م��رة �أخرى 
خ��لل �الأ�صب��وع �جلاري، يو�ج��ه كثريون 
�الآن  �لتكنولوجي��ا  �صناع��ة  قط��اع  يف 
حقيقة �أنه رمبا لن يكون هناك �أبد� �بتكار 

�آخر ي�صب��ه �لهاتف �لذك��ي. مت �لك�صف عن 
جه��از �آيفون �الأ�صل��ي ل�ركة �أبل من قبل 
�صتي��ف جوب��ز يف �الأ�صب��وع نف�ص��ه �ل��ذي 
�نتظ��م فيه �ملعر�ص بال�صبط قبل عقد من 
�لزمن - ويكمن �لقلق يف �أن �الأجهزة �لتي 
�بتكرته��ا �ل�صناع��ة وبالغ��ت يف ميز�تها 
ف�صل��ت يف حتقيق علق��ة قوية مماثلة مع 

�مل�صتهلكني.
يق��ول ب��ني باجارين، �ملحلل ل��دى �ركة 
كرييتيف لل�صرت�تيجي��ات: "مل ن�صهد بعد 
�أي حتوالت �صخمة يف �لنمو يف �أي مكان. 
يف �حلقيق��ة لن ن�صهد وج��ود �أد�ة �أو جهاز 
يع��د ’�بت��كار�‘ حقيقي��ا، وم�صتد�م��ا م��دة 
طويل��ة، كاالأجهزة �لتي ر�أيناها من خلل 

�لهو�تف و�أجهزة �لكمبيوتر �ل�صخ�صي".
�إن��ه لغز مل تتمكن حتى �رك��ة �أبل نف�صها 

م��ن �إيجاد حل ل��ه. �صهد جه��از �آيباد منو� 
ع��ام  �الأ�ص��و�ق  بع��د عر�ص��ه يف  �ريع��ا 
2010، لك��ن �ملبيعات تر�جع��ت �صنة بعد 
�صن��ة منذ بلوغها �ل��ذروة عام 2013. ومل 
تكن �الأجه��زة �جلديدة، مث��ل �ل�صاعة �لتي 
قدمته��ا �رك��ة �أب��ل، وجه��از ف��ك ت�صفري 
قنو�ت �لتلفزيون كافية لتعوي�ص �لرت�جع 
يف مبيعات �الآيفون �لعام �ملا�صي عندما 

بد�أت �صوق �لهو�تف �لذكية يف �لتباطوؤ.
�ل�صج��ة �لت��ي �أثريت ح��ول �صاع��ة �ركة 
�أب��ل عن��د �إدخاله��ا �الأ�صو�ق ع��ام 2014 
عمل��ت عل��ى فر���ص �صب��اق يف �لتوقعات 
ب��اأن �لتكنولوجي��ا �لت��ي ميك��ن �رتد�وؤها 
�لت��ي  �لتالي��ة،  �ل�صاخن��ة  �ل�ص��وق  ه��ي 
جتتذب العب��ني ر��صخني مبا فيهم �ركتا 
�صام�ص��وجن وهو�وي، �إ�صاف��ة �إىل �ركات 

مث��ل  نا�صئ��ة 
بيبل.

�ملحلل��ون  �الآن 
�صقف  يخف�ص��ون 
توقعاتهم �ملتعلقة 
�لت��ي  ب��االأدو�ت 
ميك��ن �رتد�وؤه��ا، يف 
�لوقت �لذي تخرج فيه 
بع�ص �ركات �لت�صنيع 
من �ل�ص��وق ب�صكل تام: مت 
�الأ�ص��ول  عل��ى  �ال�صتي��لء 
�لرئي�صي��ة ل�رك��ة بيبل من 
قبل �ركة فيتبيت يف عملية 
بيع ب�صعر رخي���ص للغاية، يف 
�لوق��ت �ل��ذي قال��ت في��ه �ركة 
موت��وروال �إنه��ا لي�ص��ت لديها �أي 
خط��ط عل��ى �الأمد �لقري��ب الإطلق 
�أن  م�صيف��ة  �أخ��رى،  ذكي��ة  �صاع��ة 
"ال  �رتد�وؤه��ا  ميك��ن  �لت��ي  �الأدو�ت 
حتظ��ى بجاذبية ذ�ت نط��اق و��صع مبا 

فيه �لكفاية".
قبي��ل مو�ص��م �ملبيع��ات يف �أو�خ��ر ع��ام 
"مرك��ز  ل��دى  باحث��ون  تو�ص��ل   2016
�لبيان��ات �ل��دويل" �إىل �أن �ص��وق �الأدو�ت 
�لت��ي ميك��ن �رتد�وؤه��ا تو�صع��ت 3.1 يف 

�ملائ��ة فق��ط خ��لل �لرب��ع �لثال��ث، والأن 
�الأ�صا�صي��ة  �ل�صلم��ة  متابع��ة  �أجه��زة 
�ل�صاع��ات  �صبق��ت  �لتكالي��ف  منخف�ص��ة 

�لذكية �ملعقدة.
يب��دو جيم�ص ب��ارك، �لرئي���ص �لتنفيذي ل� 
"فيتبي��ت"، �لتي تعد �ل�رك��ة �لر�ئدة يف 
�ل�صوق م��ن حي��ث �ملبيعات، �أك��ر تفاوؤال 
ب�ص��اأن �صناعة �الأجهزة �لقابل��ة للرتد�ء. 
يق��ول: "م��ن وجه��ة نظرنا، هن��اك جمال 
ملزيد من فر���ص �خرت�ق �ل�ص��وق"، م�صري� 
�إىل بح��وث �أجرته��ا �ركت��ه تب��ني �أنه يف 
�لوق��ت �ل��ذي يك��ون في��ه 66 يف �ملائ��ة 
م��ن �ملو�طنني �الأمريكي��ني ممن ميتلكون 
هاتفا ذكي��ا مهتمني باأم��ور �للياقة، فاإن 
15 - 20 يف �ملائ��ة منه��م فقط ميتلكون 

جهاز تعقب ميكن �رتد�وؤه.
ويرى ب��ارك �أن �ص��د هذه �لفج��وة �صيكون 
"ق�ص��ة ت�صتغ��رق ع��دة �صن��و�ت. و�خلطوة 
�لتالي��ة يف عملي��ة �لتطور �صتك��ون مزيد� 
م��ن �لتدري��ب و�لتوجي��ه �ل�صخ�ص��ي. ويف 
�لوق��ت �ل��ذي نندم��ج فيه ب�ص��كل �أوثق مع 
�صناعة �لرعاية �ل�صحية، ت�صبح �الأجهزة 

�رورية وال بد من �قتنائها".
�إنت��اج �الأجه��زة وطرحه��ا يف  ب��دال ع��ن 
�الأ�ص��و�ق على �أم��ل يف �أن يجت��ذب �أحدها 
م��ن  كث��ري  ترك��ز  �مل�صتهلك��ني،  �هتم��ام 
���ركات �لتكنولوجي��ا �الآن عل��ى حت�صني 
تل��ك  �لت��ي تقدمه��ا  �لرب�م��ج و�خلدم��ات 

�الأجهزة.
يف  �الإلكرتوني��ة  �الأجه��زة  معر���ص  يف 
ال���ص فيجا���ص خ��لل �الأ�صب��وع �جل��اري 
ت�صي��ف كث��ري م��ن �ل���ركات ملنتجاتها 
م�صاعدي��ن من �لو�ق��ع �الفرت��صي؛ من كل 
م��ن مايكرو�صوفت و�أم��ازون و�ألفابت، يف 
�لوقت �لذي تدعي فيه �ركات �أخرى �أنها 
�أ�صاف��ت "ميزة �ل��ذكاء �ال�صطناعي" لكل 
منتج له��ا، بدء� من �ل�صي��ار�ت �إىل فر��صي 

�الأ�صنان.
يق��ول ج��ون ك��ور�ن، �ملدي��ر �الإد�ري يف 
�ركة �أك�صينت���ر �ال�صت�صارية: "ميكن �إىل 
ح��د كب��ري �أن يك��ون �ل��ذكاء �ال�صطناعي 
ه��و ق�صة �ملو�صم. فه��و ي�صاعد على �إعطاء 
دفعة لبع�ص �الأنو�ع �الأخرى �لتي و�جهت 
مقاومة يف �ختيار �مل�صتهلكني لها، الأنهم 
وجدو� �صعوبة كربى يف فهم وت�صغيل تلك 

�الأجهزة و��صتخد�مها".
�صتاأم��ل كث��ري م��ن ���ركات �لت�صني��ع �أن 
تكرر �ل�صعبية �ملتز�يدة �لتي حققها جهاز 
"�إيك��و" من �أمازون، وه��و �صماعة يتحكم 
فيه��ا �ل�صوت وميكنها ت�صغي��ل �ملو�صيقى 

وت�صغيل �الأ�صو�ء �أو طلب �صيارة �أجرة.
يق��ول بني وود، �ملحلل لدى "�صي �صي �إ�ص 
�إن�صاي��ت"، وه��ي �ركة �أبح��اث يف جمال 
�لتكنولوجي��ا: "نتوقع ح��دوث طوفان من 
�ل�صماع��ات �لذكي��ة يف معر���ص �الأجه��زة 

�الإلكرتونية".

مع ذلك، حتى هذه �لفئة �جلديدة هي �ليوم 
�أ�صغر حجما بكثري مما ميكن �أن توحي به 
�ل�صجة �لت��ي حتيط بها. يف ت�رين �لثاين 
)نوفمرب( ق��درت موؤ�ص�صة "���ركاء بحوث 
�أم��ازون  �أن  �مل�صتهلك��ني"  ��صتخب��ار�ت 
باع��ت خم�صة مليني جه��از �إيكو فقط يف 
�لواليات �ملتحدة منذ �إطلقه عام 2014.
يف �لع��ام �ملا�صي، مت��ت �الإ�صادة بالو�قع 
�الفرت��ص��ي عل��ى �أن��ه �ل�رب��ة �لناجحة 
ملعر���ص �الإلكرتونيات، لك��ن خلل �لعام 
�حل��ايل لن يكون لر�ئ��د �لو�قع �الفرت��صي 
�ل��ذي  �أوكيوال���ص  �صه��رة، جه��از  �الأك��ر 
متتلك��ه في�صبوك، �أي وج��ود يف �ملعر�ص، 
بعدم��ا �أ�صبح يعد وعلى نطاق و��صع بد�ية 
بطيئة لهذ� �لنوع من �الأجهزة عام 2016.
وت�صري توقعات حمللني لدى "�آي �إت�ص �إ�ص 
ماركي��ت" �إىل �أن �مل�صتهلك��ني �أنفقو� 1.6 
ملي��ار دوالر على �لو�قع �الفرت��صي �لعام 
�ملا�صي، و�صريتفع �لرقم �إىل 7.9 مليار�ت 
دوالر بحلول عام 2020. يحذر تنفيذيون 
كب��ار يف ���ركات و�دي �ل�صليك��ون م��ن 
�أن �لو�ق��ع �الفرت��ص��ي رمب��ا لن يب��د�أ يف 
تق��دمي �لتجربة �حلقيقي��ة للم�صتهلك ب�صعر 
يف متن��اول �لي��د حت��ى ع��ام 2018. لكن 
�آل��ة �لدعاي��ة يف �ملعر�ص تعم��ل منذ �الآن 
عل��ى ت�صليط �ل�صوء على نوع �أكر طموحا 
و�أكر تكلفة من �ل�صماعات �لتي ميكنها �أن 
جتعل "�لهولوجر�م" يبدو ظاهر� يف �لعامل 
�حلقيقي. ومن �ملحتمل �أن تعمل �لنظار�ت 
�لو�قية �لتي حتاك��ي �لو�قع �حلقيقي مثل 
"�لهولولني"( ملايكرو�صوفت على �جتذ�ب 
�جلماه��ري يف كث��ري م��ن زو�ي��ا �ل�ركات 

�لكربى يف �ملعر�ص.
قب��ل ع���ر �صن��و�ت، قب��ل �أيام م��ن ك�صف 
جوب��ز �لنق��اب عن جه��از �الآيف��ون، �أظهر 
بي��ل جيت���ص، م��ن �رك��ة مايكرو�صوفت، 
"من��زل �مل�صتقب��ل" م��ع مطاب��خ وغ��رف 
نوم و�صي��ار�ت جميعها جمه��زة ب�صا�صات 
ق��ال  با�صتم��ر�ر.  حجم��ا  ت��زد�د  وين��دوز 
جيت���ص، بينم��ا كان يغ��ري �صا�ص��ة بحج��م 
�جل��د�ر يف غرف��ة نوم��ه لي�ص��ع مكانه��ا 
حو���ص �صمك �صخ��م: "الحظو�، ه��ذ� �أنيق 
جد�". رمبا تكون عرو�ص �لو�قع �مل�صطنع 
و�لو�ق��ع �الفرت��ص��ي يف معر���ص �لع��ام 
�حلايل �أنيقة �أي�ص��ا، لكن لي�ص هناك دليل 
يذك��ر حتى �الآن ي�ص��ري �إىل �أن تل��ك �لروؤى 
�مل�صتقبلي��ة ميكن لها �أن تزح��زح �هتمام 
�مل�صتهلك��ني عن �لهو�ت��ف �لذكية �أكر من 
�حلو���ص �ل�صمك��ي �لرقم��ي �ملوج��ود يف 
غرفة نوم جيت�ص �الفرت��صية قبل عقد من 

�لزمان.
يق��ول باجاري��ن: "تعل��م كثري م��ن �لنا�ص 
يف ه��ذه �ل�صناع��ة درو�ص��ا خاطئ��ة م��ن 
�لعق��د �ملا�صي. خل�صة �لقول هي �أن تلك 
�الأ�ص��و�ق رمب��ا مل تك��ن جيدة �أب��د� مبقد�ر 

�لنجاح �لذي حققه جهاز �الآيفون".

بها  تتعامل  �ل��ت��ي  �لطريقة  م��ن  �حل���رية  �نتابتني 
�أن  �لثقافات �ملختلفة مع �أجور عاملي �خلدمات منذ 
�صيارة  �صائق  مع  بق�صي�ص  ب�صبب  مو�جهة  تورطت يف 

�أجرة خلل رحلتي �الأوىل �إىل طوكيو.
��صتمر �ل�صائق يقول "�لبق�صي�ص غري �روري، �لبق�صي�ص 
�إجنليزية ركيكة. لكنني و��صلُت  بلغة  غري �روري"، 
"ال �أرجوك، �أرجوك، خذ هذ�". يف �خللفية كان  بعناد 
�لذي حتول فيه �ملوقف  �لوقت  ر�أ�صه، يف  زوجي يهز 
�إىل �صبه م�صادة على مدخل �لفندق. كان، بالطبع، قد 
"لقد  �صاخر�ً  قال  �أن يحدث.  مُيكن  �أن هذ�  حّذرين من 
�أنه كان  �أخري�ً  فيه  �أدركُت  �لذي  �لوقت  �أخربتك"، يف 

على حق.
كنت �أجهل حقيقة �أن تقدمي �لبق�صي�ص يف �ليابان ُيعد 
�إهانة. �ل�صعر هو �ل�صعر. حاولت بغباء و�صع مبلغ من 

�لني يف يد �صائق �صيارة �الأجرة عنوة.
ملاذ� تقدمي �لبق�صي�ص ُيعد �روريًا، مثل، يف �لواليات 
�جلد�رة  �أ�صا�ص  على  باأنه  عليه  ُيحكم  لكن  �ملتحدة، 
�أن  م��رة  ذ�ت  �أو�صحت  �أوروب���ا؟  يف  �ختياري  و�أن��ه 
غريبة  �أمور  �إىل  تعود  �لثقافية  �الختلفات  هذه  مثل 
يف  حديثة  جتربة  لكن  حملية.  و�صو�بط  تنظيمات  �أو 
�قت�صاد �لوظائف �ملرنة، �لذي يحاول �إلغاء �لبق�صي�ص 
تكون  قد  �الختلفات  تلك  �أن  �أُدرك  جعلتني  متامًا، 
�أن يكون  �لذي نتوقع  �رتباطًا وثيقًا باملدى  مرتبطة 
يف  تفكريهم  حيث  من  لدينا،  �خلدمات  عاملو  عليه 

حياتهم �ملهنية.
�لعمل  �لوقت يف  �أم�صيت بع�ص  �لعام �ملا�صي  خلل 
للطعام  �ل�ريع  �لتو�صيل  خدمة  ديليفريو،  �ركة  يف 
�أكتبه  كنت  مو�صوع  عن  بحثًا  �ملتحدة،  �ململكة  يف 
�أي مدى  �إىل  �أعرف  �أن  �أردت  تاميز".  "فاينان�صيال  ل� 
"�أجور�  ليك�صبو�  ُم�صتجيبني  �لعاملون  يكون  �أن  يجب 

عالية" مربحة، حيث يتم �لدفع للعاملني �أكر عندما 
يزيد �لطلب. والأن �وقات �الأجور �لعالية ال مُيكن �لتنبوؤ 
بها، يجب �أن يكون �لعاملون جاهزين عند �لطلب يف 

كل وقت.
يف  �ملمكن  من  ك��ان  �إذ�  ما  �أع��رف  �أن  كذلك  �أردت 
�الأدنى  �حلد  من  �أكر  ك�صب  �ملرنة  �لوظائف  �قت�صاد 
�ملتحدة" �لبالغ 7.20  �ململكة  "يف  �لوطنية  للأجور 
�الأحيان  من  كثري  يف  تدعي  كما  �ل�صاعة،  يف  جنيه 

�ركات مثل ديليفريو و�أوبر.
جد�ً  قليلة  كانت  �لعالية  �الأج��ور  �وقات  �أن  �كت�صفت 
�لوقت  �الأ�صا�صية. يف  �الأجور  على نحو ال يكفي لدعم 
منخف�صة  �خلدمات  لوظيفة  �لوحيد  �لعن�ر  نف�صه، 
�الأجر �لذي كان تقليديًا تعّو�ص �الأجور �ملنخف�صة - 
�إلغاوؤه  ب�صكل جيد - مت  �أُديت  وظيفة  مقابل  بق�صي�ص 

�إىل حد كبري.
�إىل  �حلاجة  �إن��ه��اء  �إىل  �لر�مية  جهودها  �إط��ار  يف 

�لتطبيقات يف  �لنقود و�إيجاد جتربة مثالية مُلطّوري 
�الإن�صانية  �ل�صفات  � جردو�  مثلها  و�أخرى   � ديليفريو 
من �ملعاملة لدرجة �أن �لبق�صي�ص �أ�صبح من �الأمور غري 
�ملريحة. حتى �إن "�أوبر" ُت�صّجع �لرّكاب على عدم دفع 

بق�صي�ص لل�صائقني.
غالبًا  �ملحتملة،  �ملكا�صب  من  قدر  �أق�صى  لتحقيق 
مبنزلة  �ملرنة  �لوظائف  �قت�صاد  عاملو  ُي�صبح  ما 
�لعمل،  م��ن  خمتلفة  ب��اأن��و�ع  يتعّهدون  �أ�صخا�ص 
�ملختلفة  �ملهام  تطبيقات  من  كثري  يف  وُي�صجلون 
قدر  �لعالية  �الأج��ور  فر�ص  اللتقاط  �الإم��ك��ان،  بقدر 
يقّو�صون  فاإنهم  ذلك،  يفعلون  لكن عندما  �مُل�صتطاع. 
�حلاجة  من  �حلجم.  وف���ور�ت  حتقيق  على  قدرتهم 
عبء  �إىل  متعددة  ومعد�ت  �أدو�ت  يف  �ال�صتثمار  �إىل 
بالتايل  �أخرى،  �إىل  �النتقال من مهمة  �إىل  �ال�صطر�ر 

تعدد �ملهام يجلب تكاليف جديدة.
�إيذ�ء  هو  حقيقة  �ملرنة  �لوظائف  �قت�صاد  يفعله  ما 

�لذين تعّلمو� من  �أجور عاملي �خلدمات �ملخ�رمني 
يف  �الأ�صعار  تخفيف  �ملنطقي  من  �أن  �لتجربة  خلل 
�لذروة �ملنخف�صة و�ملرتفعة مل�صلحة �جلانب  �وقات 
��صتبدل بهم هو�ة  �ملهني يف �صلوكهم. هذ� �القت�صاد 
وفر�صة   - م�صبقًا  �لتخطيط  على  �لقدرة  لديهم  لي�صت 

�صئيلة لل�صغط من �أجل بق�صي�ص تعوي�صي.
على  �النتظار  موظفو  يعتمد  �ملتحدة  �لواليات  يف 
لقمة عي�صهم. بع�صهم  لك�صب  �لتقديري  �لغرباء  عطف 
�أف�صل  خدمات  عاملي  �إىل  ي��وؤدي  ذلك  "�إن  يقول  قد 

و�أكر ��صتجابة".
تكون  ما  د�ئمًا  �خلدمة  تكلفة  �لقارية  �أوروب���ا  يف 
م�صمولة يف �لفاتورة. نعم، مُيكن �أن ُيجادل �لنّقاد باأن 
�لنو�دل  من  كثري  لديها  فرن�صا  �أن  يف  �ل�صبب  هو  هذ� 
و�ل��ن��و�دل   - مهمة  �حل��و�ف��ز  و�ل�صيئني.  �لبغي�صني 
�ل�صحيح  من  لكن  منها.  �أي  لديهم  لي�صت  �لفرن�صيون 
�أي�صًا �أن قطاع �خلدمات يف فرن�صا ُيعد خيار� �رعيا 

وحمرتما بالن�صبة �إىل جميع من يعملون فيه - لي�ص 
�أو �لعاملني  �أو �ملهاجرين،  فقط بالن�صبة �إىل �لطلب، 
حيث  �ملرنة،  �لوظائف  �قت�صاد  يف  �لنظاميني.  غري 
�الأج��ور،  من  �الأدن��ى  �حلد  لتحقيق  �لعاملون  ُيكافح 

�لنظام �لتقديري بب�صاطة ال يحقق �ملطلوب.
�ملتحدة  �ل��والي��ات  يف  �لتقليدية  �ملطاعم  �صناعة 
يجروؤ  �أحد  ال  حملية:  نزوة  ب�صبب  �لتنظيمات  تتجاوز 
من  �مل��ائ��ة  يف   20 يبلغ  بق�صي�ص  تقدمي  ع��دم  على 
�حرت�م  ثقافة  مبنزلة  يعد  هذ�  �أق�صى.  حد�  �لفاتورة 

�لتكلفة �حلقيقية للخدمة �ملهنية �ملحرتفة.
�صيكون على �القت�صاد �لرقمي تطوير �لثقافة نف�صها، 
مل  �إذ�  �ملنظمني.  ِقبل  من  �لتدخل  يتجّنب  �أن  �أر�د  �إذ� 
يفعل، فاإن مهنة �لنادل �أو �لنادلة �صُتحفظ يف متحف 
مرير  ل�صباق  �لعنان  �إط��لق  �صاأنه  من  هذ�  �لتاريخ. 
م�صتوياتنا  كل  تقوي�ص  وبالتايل  �حل�صي�ص،  نحو 

�ملعي�صية.
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اقتصاد الوظائف المرنة يلغي البقشيش
إيزابيال كامينسكا

بعد اآليفون.. التكنولوجيا تفشل في إرساء عالقة وثيقة مع المستهلك
تيم برادشو

أحمد الصميدعي 

سوق العراق
لألوراق المالية

ملخص

كمية

قيــــمة

أســــعار

المؤشر العام

التغير

نسبة التغير

القيمة المتداولة

األسهم المتداولة

عدد الصفـقات

الشركات المتداولة

أسهم ارتفعت

أسهم انخفضت

األسهم الثابتة

676.94
11.74
1.76%

1,337,635,649
2,259,617,058

583
42
25
4
13

0.49
671,100,490.00

0.39
545,976,667.00

0.99
277,138,425.00

0.33
150,103,313.00

0.52
128,844,814.00

)BGUC( خليج

)BBAY( بلبنك

)BBOB( بغداد

)BUND( متحد

)BIME( اوسط

0.49
327,186,752.00

0.98
270,866,848.00

0.39
207,591,360.00

1.01
69,761,000.00

0.52
124,104,000.00

)BGUC( خليج

)BBOB( بغداد

)BBAY( بلبنك

)BMNS( أمباي

)BIME( اوسط
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