
�إنه و�شف دقيق ب�شكل غريب ملا هو معروف 
باأنه "بيتا �لذكية" - �حلرية الختيار جو�نب 
و�لنمو  �مل��خ��اط��ر،  مثل  �ال�شتثمار،  ع��و�ئ��د 
�أحد  خالل  من  �آيل  ب�شكل  وتكر�رها  و�لتقّلب، 
�لبور�شة.  يف  تد�ولها  يتم  �لتي  �ل�شناديق 
من  �الختيار  كيفية  ح��ول  توجيهها  مبجرد 
�آالف �الأ�شهم �أو �ل�شند�ت، باإمكان �خلو�رزميات 
�ل�شحيح  �ملزيج  �أي �شندوق ميلك  �أن  �شمان 

من �ل�شفات.
يفعله  ما  يف  �كت�شافات  حققت  �لتكنولوجيا 
�ل�شناديق  جاءت  �لبد�ية  يف  �الأم��و�ل.  مديرو 
يتمكن  ح��ت��ى  �مل����وؤ�����ر�ت  ط��اب��ق��ت  �ل��ت��ي 
كموؤ�ر  نف�شه  �لعائد  حتقيق  من  �مل�شتثمرون 
دون  م��ن  م��ث��ال،   ،100 ت��امي��ز  فاينان�شيال 
�ملالية  �الأور�ق  جميع  ���ر�ء  �إىل  �ال�شطر�ر 
جاءت  ذلك  بعد  حتديثها.  ومو��شلة  �ل���100 
�أ�شاليب  �إنتاج  �إع��ادة  على  �لذكية  بيتا  قدرة 

�لدقة  من  نف�شه  بالقدر  �ملهنية  �ال�شتثمار 
خالل  �الأم��و�ل  مديري  �أحد  فّكر  �أقل.  وبتكلفة 
�ال�شبوع ��حلايل : "�الأمر ُي�شبح متامًا �أ�شعب 
�الآخرين  �ملهنيني  ماأزق  هو  �أ�شلوبه  بكثري". 
مُيكن  منطا  يتبع  �شخ�ص  يفعله  �شيء  �أي   -
�أجهزة  تفهمه  برنامج  �شكل  على  �شياغته 
لل�شغط.  �شيتعر�ص  ما  �رعان  �لكمبيوتر 
مت  �ل��ت��ي  �مل��ي��زة  متلك  �أي�����ش��ًا  �لتكنولوجيا 
�لتعرف عليها يف عام 1970، �ملتمثلة يف �أن 

�خلو�رزميات تبقى يقظة با�شتمر�ر.
مدير  �أمتتة-  -�أو  �لكامل  �ملوت  يعني  ال  هذ� 
�إج��ر�ء  �ملهني  باإمكان  ي��ز�ل  ال  �ال�شتثمار. 
�إح��دى  �أو  ���رك��ة،  على  �الأ�شلية  �الأب��ح��اث 
�لثاقبة. يف  �الأور�ق �ملالية �لتي توفر �لنظرة 
�آليا،  �ل�شوق  فيه مزيد من  ُي�شبح  �لذي  �لوقت 
�أكرب:  قيمة  وذ�ت  ُندرة  �أكرث  ُت�شبح  �الأ�شالة 
ينبغي للم�شتثمر �ملميز حتقيق عو�ئد �أعلى من 

خالل �لتمّيز عن �حل�شد �لروبوتي.
�خل��و�رزم��ي��ة  �ل��ك��ف��اءة  ف�شل  مُيكن  ال  كذلك 
�أظهرت  كما  �لب�ري،  �ل��ذك��اء  عن  بالكامل 
در��شة معهد �أوريجون - �لفكرة هي �أن �لب�ر 

تتبعها  حتى  معايري  و�شع  �إىل  بحاجة  كانو� 
�إد�رة  �ركات  من  كثري  �لكمبيوتر.  �أج��ه��زة 
لبناء  و�لباحثني  �ملحللني  ت�شتخدم  �الأ�شول 
يف  ذلك  بعد  تتد�ول  �لتي  �ال�شتثمار  من��اذج 
�الأور�ق �ملالية ب�شكل �آيل؛ �أخرى متزج �ّتخاذ 

�ملخاطر �لن�شطة فيها مع �لعنا�ر �ل�شبلية.
هذ� مُيكن �أن يكون حلظة غري منا�شبة ملديري 
�أن ر�شومهم تبدو  �لب�ر - لي�ص فقط  �الأ�شول 
�لفائدة  �أ�شعار  ب�شكل خا�ص يف عامل  مرتفعة 
�إىل  ي��وؤدي  �لكمي  �لت�شهيل  لكن  �ملنخف�شة، 
�ل�شعب  من  ويجعل  �الأ�شول  �أ�شعار  ت�شخيم 
دورية  �أ�شباب  هناك  مميزين.  يكونو�  �أن  �أكرث 

لالأوقات �ل�شعبة.
�الأمتتة  �أن  كيف  ُتظهر  �ل�شعوبات  تلك  لكن 
تتغلغل يف �ملهن، لي�ص من خالل �إز�لة جميع 
�لوظائف يف يوم و�حد، لكن من خالل تفكيكها 
- تق�شيمها بني �ملهمات �لتي ي�شتطيع �لب�ر 
�خلو�رزمية  ت�شتطيع  �لتي  وتلك  تاأديتها  فقط 
�أد�ءها متامًا. من ثم تنتقل �حلدود بال هو�دة.

�أظهر باحثو معهد �أوريجون بو�شوح قبل قرن 
ما �شيحدث، وقد حدث �الآن.

قطعة  نحو  ميول  ل��دي  كانت  ما  د�ئما 
قبل عقود  قر�شا.  ت�شاوي 50  �لتي  �لنقد 
�لقطعة  هذه  يدي  يف  ي�شع  و�ل��دي  كان 
�لنقدية، م�روف جيب، يف طق�ص يتكرر 

�شباح كل �شبت. 
�رعان ما كنت �أهرع نحو حمال جتارية 
�أقطن  كنت  �ل���ذي  �ل�����ش��ارع  نهاية  يف 
"�شما�ص  من  ن�شخة  على  و�أح�شل  فيه، 
و�أ���ش��ري  "جاكي"  جملة  �أو  هيت�ص" 
باملبلغ �ملتبقي بع�ص �حللويات )�أتذكر 
تلك �الأيام بكل حزن عندما كان ميكنك 
�حل�شول على قطعتني من حلوى �ملوجو 

مقابل قر�ص و�حد(.
در��شة  �إج��ر�ء  هاليفاك�ص  م�رف  ب��د�أ 
�جليب  مب�روف  تتعلق  ��شتق�شائية 
�ل�شنوي يف �لوقت نف�شه تقريبا. يف عام 
م�روف  متو�شط  قيمة  كانت   1987
ممن  لالأطفال  �ملعطى  �الأ�شبوعي  �جليب 
و15  ثمانية  بني  ما  �أعمارهم  ت��ر�وح 
 2.92 ي��ع��ادل  )م��ا  جنيه   1.13 عاما 

دوالر �ليوم، مع �حت�شاب �لت�شخم(.
�الآن  �ال�شتق�شائية  �لدر��شة  تلك  حتتفل 
وميكنني   -  30 �ل���  �ل�شنوية  بالذكرى 
يتمتعون  �ليوم  �أطفال  �أن  عن  �لك�شف 
�إىل  ي�شل  �مل�روف  يف  كبري  بارتفاع 
و�شول  مع  �لت�شخم،  من  �أعلى  م�شتوى 

�إىل  �الأ�شبوعي  �جليب  م�روف  متو�شط 
وفقا  �شبع جنيهات،  على  قليال  يزيد  ما 
ل� "هاليفاك�ص" - مرتفعا �أكرث من 500 
�أعلى  يف �ملائة خالل 30 عاما - وهو 
لندن  يف  �ملالية.  �الأزمة  منذ  م�شتوياته 
ثمانية  م��ن  �الأ�شبوعي  �ملبلغ  يقرب 

جنيهات.
ما  على  حت�شل  كانت  طفلة  بو�شفي 
تريده من �أنو�ع �حللوى �ملختلفة، كانت 
�ملدللون".  "�ل�شغار  هي:  �الأوىل  فكرتي 
مع ذلك قال 41 يف �ملائة من �الأطفال 
�لذي  �ال�شتق�شائي  �مل�شح  �شملهم  �لذين 
يز�ل  ال  هذ�  �إن  فيه 1200 طفل،  �شارك 
غري كاف )مع �الأ�شف، مل يتم توثيق رد 

�الأهايل  فعل 
�شملتهم  �لذين 
�لذين  �لدر��شة 
بلغ عددهم 600 

�أب و�أم(.
ن��ح��ن  ه����ل  �إذن، 
مما  �أك����رث  نعطيهم 
كرمنا  �أن  �أم  ي��ج��ب، 
جماال  لهم  يتيح  معهم 

�أكرب لتعلم قيمة �ملال؟
�شبعة  �ل��رق��م  ب��ال��ط��ب��ع، 
�الأ���ش��ب��وع  يف  ج��ن��ي��ه��ات 
متو�شط،  مبلغ  ه��و  �ل��و�ح��د 
�شغرية  عينة  حجم  من  تولد 
عمرية  ف��ئ��ة  م��ن  الأ���ش��خ��ا���ص 
و����ش��ع��ة �ل��ن��ط��اق. م��ن �مل��وؤك��د 
م�روف  على  �أح�شل  كنت  �أنني 
يف  كنت  عندما  بكثري  �أق��ل  جيب 
�أح�شل  كنت  مما  عمري  من  �لثامنة 
ذلك  عند  ع��ام��ا.   15 وع��م��ري  عليه 
خم�ش�شات  لي�شبح  �الأمر  حتول  �لعمر 
�ل�شبت  �أي��ام  بوظيفة  مدعومة  �شهرية، 
يف  لالأ�شخا�ص  بالن�شبة  ن�شبية  ندرة   -
عمر 15 عاما �ليوم. يتفق زمالئي على 

على  �حل�شول  مرحلة  �إىل  �النتقال  �أن 
�ملرء  ي�شعر  عندما  ياأتي  خم�ش�شات 
�أنه  ومبا  �لبلوغ.  مرحلة  �إىل  باالنتقال 
ح�شاب  خ��الل  م��ن  �ملبلغ  ي��دف��ع  ك��ان 
ذلك  كان  نقد�،  دفعه  عن  بدال  م�ريف، 
على  فيه  حت�شل  �ل��ذي  �لوقت  هو  ع��ادة 
�أول بطاقة م�رفية لك )ال يز�ل ميكنني 
م��ر�ر�  نف�شه  �لتوقيع  م��ع��اودة  ت��ذك��ر 
ذلك  ت�شبق  �لتي كانت  �ملدة  وتكر�ر� يف 
�ليوم �مل�شهود - مل تكن هناك �أية رقائق 

�أو رقم تعريف �شخ�شي يف تلك �الأيام(.
كان بع�ص �الآباء يعطون �أطفالهم مبالغ 
عليك  يتعني  كان  لكن  �ملال،  من  كبرية 
بالطبع �حل�شول على كل �شيء )مبا يف 
ذلك �ملالب�ص وتكلفة �لذهاب �إىل �ملدر�شة 
وثمن وجبة �لغد�ء( من هذ� �ملبلغ. بع�ص 
فكان   - و�أب��ي  �أم��ي  فيهم  مبن   - �آخ��ر 
لكن  جد�،  �أ�شا�شيا  مبلغا  �أطفاله  يعطي 
لالإزعاج  �لتعر�ص  ذلك  بعد  ميكن  كان 
�ل��و�ق��ع  ويف  غ��ري��ب،  زي  ����ر�ء  بطلب 
جعلتهما يدفعان يل مقابل �أ�شياء �أخرى 

قليلة مثل درو�ص تعلم �ل�شاك�شفون.
هو  �جليب  م�روف  تقدمي  من  �لهدف 
قبل  �ملالية  �شوؤونك  �إد�رة  كيفية  تعلم 
�لدخول �إىل �لو�قع �ملوؤمل لعامل �لقرو�ص 
�لطالبية �أو بطاقات �الئتمان. �أما �لدر�ص 
منك  ينفد  عندما  يح�شل  ما  فهو  �الأكرب 
�أمر  �ملرحلة  ه��ذه  �إىل  �لو�شول  �مل��ال. 
رهيب، الأن ذلك يجردك من ��شتقالليتك. 
�ملالية  �الأم���ور  م��و�زن��ة  كيفية  وتعلم 
�شهر  �ىل  متتد  ملدة  كافيا  �ملال  وجعل 

كامل كان �حلل �لوحيد.
�النتظار  ميكنهم  ال  �ليوم  �الأطفال  لكن 
كي  �ملر�هقة  �شن  �إىل  �لو�شول  حتى 
ميتلكو� بطاقتهم �خلا�شة بهم. فاالأ�شياء 
يف  م��وج��ودة  ب�ر�ئها  ي��رغ��ب��ون  �ل��ت��ي 
من  ج��دوى  ال  حيث  �الفر��شي،  �لعامل 
هنا  و�أفكر   - �لنقدية  �الأم��و�ل  ��شتخد�م 
يف بر�مج �لهو�تف �ملحمولة و�لتنزيالت 
�لتطبيقات  ����ر�ء  وعمليات  �لرقمية 
�ملريعة �لالزمة ل�ر�ء مزيد من �لر�شيد 
ال�شتكمال �للعب يف �ألعاب موجودة على 

هو�تفهم �ملحمولة.
يف  هم  ممن  �ل�شغار  �الأطفال  ي�شتطيع 
�شن �ل�شاد�شة �الآن �حل�شول على بطاقات 
�ل�شعور  لنا  ينبغي  ه��ل  ب��ه��م.  خا�شة 
�لتعلم  فر�شة  �حت�شان  �أم   - بال�شدمة 

�ملتاحة؟
بطاقات  خدمة  يف  �لو�لد�ن  ��شرك  �إذن 
مدفوعة م�شبقا، مثل جوهرني، �أو �أو�شرب، 
م�روف  حتميل  ميكنهم  نيمبل،  �أو 
�لتي   - �لبطاقات  تلك  ل�����ر�ء  �جليب 

ل�شحب  ��شتخد�مها  �الأط��ف��ال  ي�شتطيع 
�ل�ر�ف  �أج��ه��زة  من  �لنقدية  �الأم���و�ل 
�الآيل، و�ر�ء �أ�شياء عرب �الإنرنت وتقدمي 

مدفوعات من دون �حلاجة �إىل �ت�شال.
ه��ن��اك ع���دة ط���رق ل��ت��ق��ن��ني �الإن���ف���اق 
مفعول  �إبطال  ذلك  يف  مبا  منه،  و�حل��د 
و�لطفل  �الأب  ل��دى  ويكون  �لبطاقات، 
�ملعامالت  جميع  متابعة  على  �لقدرة 
و�حلركات �ملالية من خالل تطبيق. وكل 

هذ� مقابل ر�شم �شهري.
�لتحكم  من  �ملزيد  متنح  �ملر�قبة  هذه 
على  و�أب��ي  الأم��ي  متاحا  كان  �أك��رث مما 
�شن  يف  كنت  حني  لدي  �الإنفاق  ع��اد�ت 
كنت  �أن��ن��ي  م��ت��اأك��دة  لكنني  �مل��ر�ه��ق��ة. 
عمر  يف  كنت  عندما  �لفكرة  تلك  �شاأكره 
15 عاما. مع �الأ�شف، �لوقت �لذي نطلب 
�لو�لدين هو  م�شاعدة  تقليدي  ب�شكل  فيه 

عندما ت�شوء �الأمور.  
�ملا�شي.  �ل�شهر  �الأم��ر  ذلك  مثل  ح�شل 
�لعمر  من  يبلغ  �لذي  زوجي  �بن  �أ�شيب 
20 عاما بالذهول عندما علم �أنه مطلوب 
منه دفع ما يزيد على 65 جنيها مقابل 
يكن  مل  �ملك�شوف  على  ر�شيد  �شحب 

م�رحا به.
"كيف ح�شل هذ�  �لفوري:  رد فعله  كان 
�ملك�شوف".  على  ر�شيد  �أي  �أ�شحب  – مل 
لكن كما تبني لنا، �لتاأخري يف �حل�شول 
ع��ل��ى �ل��ب��ي��ان��ات ع���ن م��دف��وع��ات بال 
بك  �خلا�شة  �لبطاقة  �أن  يعني  �ت�شاالت 
�شتبقى تعمل حتى و�إن مل يبق ر�شيد يف 

ح�شابك.
�لذي وقع فيه هو �فر��ص  وكان �خلطاأ 
�شحب  ميكنه  ي��ز�ل  ال  ك��ان  طاملا  �أن��ه 
ير�م.  ما  على  �لو�شع  �أن  بد  فال  �مل��ال، 
مبا �أن �الأمر ��شتغرق ما ي�شل �إىل �أربعة 
�أيام حتى تظهر قائمة �ملدفوعات، حتى 
خالل  من  ح�شابه  من  يتحقق  كان  و�إن 
يوميا  �الإل��ك��روين  �مل�����ريف  �لتطبيق 
)وهو مل يكن يفعل ذلك(، كان ال يز�ل يف 

�الإمكان �أن يقع يف هذ� �ملاأزق.
فر�ص  يوفر  هذ�  مثل  �أخطاء  �رتكاب  �إن 
تعلم قيمة. فهو �الآن يتحقق من ح�شابه 
�مل�����ريف ي��وم��ي��ا، وي��ب��دي �حل���ذر من 
�إىل  ذه��ب  �إ�����ر�ري،  وب�شبب  �ل�شحب. 
وطالب  مبفرده،  به،  �خلا�ص  �مل�رف 
على  �لر�شيد  من  �ل�شحب  ر�شوم  باإعادة 
�مل��ك�����ش��وف. وب��ع��د �ل��دخ��ول يف ج��د�ل، 
بالروعة  و�شعر   - �مل�����رف  ��شت�شلم 
�الأطفال  تعليم  �أن  �شحيح  النت�شاره. 
من  يبد�أ  �ملالية  ب�شوؤونهم  يتعلق  فيما 
م�روف �جليب، لكن من �ملوؤكد �أن �الأمر 

ال ينتهي عند ذلك �حلد.

كما  �لعظماء"،  �لرجال  �شرية  �إال  هو  ما  �لعامل  "تاأريخ 
ما   .1841 ع��ام  يف  ك��ارالي��ل  توما�ص  �مل���وؤرخ  كتب 
فقدت  هذه  �لتاأريخ  يف  �لعظيم  �لرجل  نظرية  ي�شمى 
�مل��وؤرخ��ني  معظم  يعتقد  �حل��ني.  ذل��ك  منذ  �شدقيتها 
ن�شبيا  �شئيل  تاأثري  لديهم  و�لروؤ�شاء  �لزعماء  �أن  �الآن 
و�ملناخ  �ل�شكانية  �لركيبة  �لعاديني.  �لنا�ص  حياة  يف 

و�لتكنولوجيا مهمة �أكرث من ذلك بكثري.
�لتاريخ ال تز�ل حية يف  �لعظيم يف  �لرجل  لكن نظرية 
�أن  �شنعتقد  �الأي��ام  هذه  �الأخبار  قر�أنا  �إذ�  �ل�شحافة. 
ت�شكل  �لتي  �لرئي�شية  �لقوى  دونالد ترمب وبطانته هم 
�مل�شتقبل. باملثل، تقارير �النتخابات �لفرن�شية �ملقبلة 
�أن �لرئي�ص  �أنحاء �لعامل على �فر��ص  تر�شل يف جميع 
�ل�شخ�شيات  على  �لركيز  هذ�  �لتاريخ.  �شيغري  �لتايل 
بدال عن �الجتاهات ممتع لكنه م�شلل. متاما كما فعلت 

�لهو�تف �لذكية، رمبا �أكرث من بار�ك �أوباما، يف ت�شكيل 
ولي�ص  �لتكنولوجيا  كذلك  �ملا�شية،  �لقليلة  �الأع��و�م 
�ملقبلة.  �لقليلة  �الأعو�م  ت�شكل  �أن  �ملفر�ص  من  ترمب 
�لذي  �ل�شوؤ�ل  حاليا  يحتكره  �مل�شتقبل  حول  �لنقا�ص 
�شت�شلب  �لروبوتات  كانت  �إذ�  مبا  �ملتعلق  �إجابة،  بال 
وظائف �لب�ر. لكن هناك كثري� من �الأمور �الأخرى �لتي 
�شتحدث. لنت�شور �أن ترمب �شيحكم ملدة ثمانية �أعو�م. 
 ،2024 عام  بحلول  �حلياة.  �شتتغري  �ملدة  تلك  خالل 
ن�شع  عندما  �ل�شائد.  �الأمر  �شيكون  �الفر��شي  �لو�قع 
نظار�ت �لو�قع �الفر��شي �خلا�شة بنا �شنكون قادرين 
على �لدخول )�فر��شيا( �إىل مكتب رئي�شنا يف بلد �آخر. 
�شيفعل  �لتز�وج، كذلك  لعبة  �الإنرنت  متاما كما غريت 
�لو�قع �الفر��شي. ميكنك لقاء �شديقك �جلديد �فر��شيا 
جديدة  �أ�شكال  �لف�شاء.  يف  �أو  �ل�شاطئ  على  مقهى  يف 
تقف  �أن  على  قادر�  قريبا  �شتكون  �شتظهر:  �لرفيه  من 
)�فر��شيا( على ملعب نادي بر�شلونة وت�شاهد ليونيل 

لور�ن�ص  �لر�حل،  �لنجم  روؤي��ة  �أو  نحوك،  يتجه  مي�شي 
�أوليفييه، ميثل دور �لبطولة يف فيلم جديد. �ليوم نحن 
�أب  يف  لنفكر   - و�مل��ادي  �لرقمي  �لعاملني  بني  نعي�ص 
�الفر��شي  �ل��و�ق��ع  وطفله.  �لذكي  هاتفه  بني  يبدل 
و�ملادية  �الفر��شية  �لعو�مل  يف  بالعي�ص  لنا  �شي�شمح 
يف وقت و�حد. وميكن �أن يقع �ل�شباب �شحية ��شطر�ب 
فان  ليز�  تقول  �لو�قع".  عن  "�النف�شال  جديد:  نف�شي 
كامربيدج:  جامعة  يف  �حليوية  �لكيمياء  عاملة  فليت، 
"لن يعرفو� ما هو �لو�قع بعد �الآن وما هو لي�ص كذلك". 
�لعمرية  للفئة  �حلياة  يغري  �شوف  �الفر��شي  �لو�قع 
�لعمر  متو�شط  �ل�شن.  كبار  �لب�ر:  من  من��و�  �الأ����رع 
�ملتوقع يرتفع منذ �الآن لكل جمموعة تقريبا يف �لبلد�ن 
�ملتقدمة، با�شتثناء �لطبقة �لعاملة �لبي�شاء �الأمريكية. 
�لن�شاء يف كوريا �جلنوبية ميكن �أن ي�شبحن قريبا �أول 
فئة من �لب�ر لديها متو�شط عمر متوقع يبلغ 90 عاما 
)على �فر��ص عدم وجود هجوم �شاروخي من كوريا 

�ل�شمالية(. �الأدوية �ملتخ�ش�شة ينبغي �أن تعجل �الجتاه 
تخربك  �شوف  ج�شمك  يف  �ال�شت�شعار  �أجهزة  �ل�شاعد. 
قبل  وحت��ذرك  دو�ئ��ك،  تناول  �إىل  بحاجة  تكون  عندما 
�أن ت�شاب بنوبة قلبية. �شيدفع �الأغنياء �ملال ال�شتبد�ل 
�الآن،  منذ  �ل�شعيفة.  �جل�شم  و�أع�شاء  �ل�شيئة  �جلينات 
�ل�شن  �لعناية بجميع كبار  �لبلد�ن ال ت�شتطيع  كثري من 
فيها. قريبا حتى �حلكومات �ملعادية للهجرة قد ت�شطر 
لل�شماح بدخول مقدمي �لرعاية من �ملهاجرين. يتوقع 
 ،2030 ع��ام  بحلول  �أن��ه  فريدمان،  ج��ورج  �ملتنبئ، 

�شتقدم �لبلد�ن �لغنية مكافاآت الجتذ�ب �ملهاجرين.
و�أم��ن��اء  �ل�شائقني  حم��ل  �ل��روب��وت��ات  حت��ل  �أن  مبجرد 
يف  �الأ�شخا�ص  من  كثري  ينتقل  قد  �لب�ر،  �ل�شناديق 
�لطبقة �لعاملة �لغربية �إىل وظائف �لرعاية. لكن �الأرجح 
�أن يجدو� مقدمي �لرعاية �الآليني )�لذين يجري بناوؤهم 
�جلدة  روب��وت  ي�شدر  عندما  �ليابان(.  يف  �الآن  منذ 
�ملعتاد،  �لوقت  يف  �لنار  على  غاليتها  ت�شع  مل  �أنها 

�إىل  �الفر��شي  �لو�قع  �شيدخل مقدم رعاية من  عندها 
�شقتها لالطمئنان عليها. مقدم رعاية و�حد من �لو�قع 
�الفر��شي ميكن �أن "يزور" 30 �شخ�شا م�شنا يف �ليوم. 
كثريون �شيجدون �ل�شيخوخة طويلة وموح�شة ب�شكل ال 
قانون  ب�شاأن  �الآن  هولنديون  �شيا�شيون  يجادل  يطاق. 
�ل�شن  لكبار  ي�شمح  �حلياة"  "�إنهاء  عن  حمتمل  جديد 
�لرحيم. متاما كما كان  �لقتل  بتنفيذ  �ل�شليمني �شحيا 
و�ملاريجو�نا  �ملثليني  زو�ج  �لرو�د يف  هم  �لهولنديون 

�لقانونية، هذه �لفكرة، �أي�شا، ميكن �أن ت�شبح عاملية.
جهود  تت�شدر�ن  وكاليفورنيا  �أملانيا  نف�شه،  �لوقت  يف 
ثورة  �ل�شم�شية.  و�لطاقة  �ل��ري��اح  طاقة  �إىل  �لتحول 
�ملناخ.  تغري  توقف  لن  �الأمل��ان،  يدعوها  كما  �لطاقة، 
جتلي  �لغرب  يف  مدينة  �أول  تكون  �أن  ميكن  ميامي 
�لبحر  م�شتويات  و�رت��ف��اع  �الأعا�شري  الأن  �شكانها، 
له  �شيكون  )ترمب  مكلفا.  �ملنازل  على  �لتاأمني  يجعال 
�الأخرى  �حلكومات  الأن  نظر�  �ملناخ،  يف  �شئيل  تاأثري 

تدمر  قد  �لطاقة  ث��ورة  �أي�شا(.  كافية  تد�بري  تتخذ  ال 
�الأحفوري يف رو�شيا. مع ذلك، �شتبقى  �لوقود  �قت�شاد 
تتحول  �لع�شكرية  �لتكنولوجيا  الأن  كبرية  قوة  رو�شيا 
�أرخ�ص  �آليني  جنود  �إىل  �لب�ر  �ملقاتلني  من  �أي�شا: 
وحرب �إلكرونية. ثورة عيد �لف�شح يف عام 1916 يف 
�إيرلند� ركزت على �ل�شيطرة على مكتب �لربيد �لعام يف 
دبلن، كما ي�شري د�ن بلي�ص، من كلية �لدر��شات �ل�رقية 
و�الإفريقية يف جامعة لندن. "�أ�شبحنا نعرف حقيقة �أن 
�أن يجعل  لذلك". هذ� ميكن  �الآن هي �ملكافئ  �الإنرنت 
عن  ز�ئدين  �ملتحدة  �لواليات  يف  �لب�ر  �جلنود  معظم 
طرق  على  �لعثور  �إىل  بحاجة  ترمب  �شيكون  �حلاجة. 
وترية  ز�د  لقد  �أخرى.  مرة  عظيمة  �أمريكا  جلعل  �أخرى 
�ملائة  يف   432 بن�شبة  طيار  دون  �لطائر�ت  هجمات 
عما كان يف رئا�شة �أوباما، وهو يطور �هتماما �أمريكيا 
مبكر� بفكرة �لهجمات �لنووية �ملحدودة )�لتي ميكن �أن 

"ت�شتثني" �آالف �الأ�شخا�ص عن طريق �لتحذير(.
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دعك من السياسة.. التكنولوجيا ستشكل مستقبلنا
 سايمون كوبر من باريس

مصروف الجيب.. إفساد ألطفالنا أم فرصة ليتعلموا إدارة األموال؟
كلير باريت

جون جابر
الجزء الثاني واألخير

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

690.08
9.25
1.32%

752,941,210
973,156,459
471
40
1
29
10

0.72
185,040,000.00

0.63
86,331,104.00

1.03
82,815,000.00

0.58
76,221,616.00

1.09
67,497,664.00

)BIIB( اسالم

)BIBI( اثمار

)BBOB( بغداد

)BIME( اوسط

)SILT( براري

0.72
257,000,000.00

0.63
136,142,355.00

0.58
131,000,000.00

0.49
89,600,000.00

1.03
80,500,000.00

)BIIB( اسالم

)BIBI( اثمار

)BIME( اوسط

)BGUC( خليج

)BBOB( بغداد
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