
من  عدد  يف  والبغ�ض  اخل��وف  اإث��ارة  على  ال�صني  طموحات  عملت 
قادة  كانوا  من  ي�صعر  حيث  املتحدة،  والواليات  االأوروبية  البلدان 
بلد  قبل  من  للتقوي�ض  عر�صة  اأ�صبحت  مكانتهم  باأن  للتكنولوجيا 
يجمع بني االأموال ال�صخمة والرتكيز القوي على تطوير براعته يف 

امليدان.
وخماوفهم هذه تق�صم اإىل �صقني: اأن االأمن الوطني اخلا�ض بهم ميكن 
�صالح  اىل  مييل  امليدان  جتعل  االإعانات  واأن  للخطر،  يتعر�ض  اأن 
املتعددة اجلن�صيات  ال�رشكات  ال�صينية. وغالبا ما تواجه  ال�رشكات 
ملمار�صة  ماأ�صاويا”  “اتفاقا  املو�صالت  اأ�صباه  مثل  جم��االت  يف 
االأعمال التجارية يف ال�صني: دخول ال�صوق مقابل نقل التكنولوجيا.

يف كانون الثاين )يناير( املا�صي اأبلغ املجل�ض االأمريكي مل�صت�صاري 
�صيا�صات  باأن  اأ�صال،  املت�صكك  االأبي�ض،  البيت  والتكنولوجيا  العلوم 
بكني “تعمل على ت�صويه االأ�صواق باأ�صاليب تقو�ض االبتكار، وتقتطع 
االأمريكي  القومي  االأم��ن  وتعر�ض  االأمريكية،  ال�صوق  ح�صة  من 

للخطر”.
االحتاد  جتارة  غرفة  اأ�صدرت  اجل��اري،  ال�صهر  من  �صابق  وقت  ويف 
ال�صني  “�صنع يف  نقدا مف�صال ملخطط م�رشوع  االأوروبي يف بكني 
املتعددة  ال�رشكات  قبل  من  املحتمل  ال�صلبي  الفعل  ورد   ”2025
االأوروب��ي،  االحتاد  غرفة  رئي�ض  فوتكه،  يورج  وو�صف  اجلن�صيات. 

اخلطة باأنها غري عادية لكونها حتدد اأهدافا دقيقة للح�صة ال�صوقية، 
�رشكات  من  عامليا  قلقا  ا�صتثار  وهذا  االأجنبية.  اأو  املحلية  �صواء 
املربحة  القطاعات  تكت�صح  باملن�صطات” التي  تتغذى  “التي  الدولة 
من خالل االإنتاج ال�صيني، متاما كما ح�صل يف قطاع الفوالذ وغريه 

من قطاعات ال�صناعة التحويلية على مدى العقدين املا�صيني.
ورف�صت ال�صني االدعاءات من خالل تقرير حكومي جاء فيه: “�صتتم 
ال�رشكات  مع  نف�صها  التعامل  بطريقة  االأجنبية  ال�رشكات  معاملة 
املعايري  وو�صع  الرتاخي�ض  بطلبات  االأم��ر  يتعلق  عندما  املحلية 
نف�صها  التف�صيلية  بال�صيا�صات  و�صتتمتع  احلكومية،  وامل�صرتيات 

مبوجب مبادرة �صنع يف ال�صني 2025”.
ودافعت ال�رشكات اأي�صا عن الدعم احلكومي. ففي خطاب اأمام موؤمتر 
ال�صعب الوطني خالل ال�صهر اجلاري، قال روبني يل، الرئي�ض التنفيذي 

ل�رشكة بايدو: “اإنه اأمر �رشوري ومهم”.
اأو  ال�صادرات  حظر  اأن  يالحظون  ال�صني  �صيا�صة  منتقدو  حتى  لكن 
ال�صفقات ميكن اأن ترتتب عليه عواقب غري مق�صودة. ي�صت�صهد اأدي�صون 
�صنيل، الرئي�ض التنفيذي ل�”اإنرت�صكت 360 ري�صري�ض”، مبثال فْر�ض 
قيود على ال�صادرات يف بع�ض تكنولوجيات املعاجلة، مبا يف ذلك 
ات اإنتل اخلا�صة بعمليات حتديث احلو�صبة العمالقة ال�صينية.  معاجلجِ
املعاجلة  تكنولوجيات  ال�صني  ط��ورت  ذل��ك  اأثناء  يف  اإن��ه  ويقول 
اأنه مل يعد من املمكن عرقلة  “االأمر املوؤكد هو  اخلا�صة بها. وقال: 

املبادرات ال�صينية من خالل �صوابط الت�صدير االأمريكية”.

يف  ن�صاأته  ذك��ري��ات  اأالم  رودين  ي���روي 
بريطانيا بعد احلرب العاملية الثانية: “كنا 
بالطائرات.  املهوو�صني  ال�صباب  من  جياًل 
غرفتي  حائط  على  ���ص��ورة  هناك  وك��ان 
ال�صوت  حاجز  اخرتق  عندما  ييغر  لت�صاك 
التوربينية  ال��ط��ائ��رات  اأوىل  م��ن  ع��ل��ى 

.”)1-BELL X(
ل��ك��ن��ه مل ي��ج��ارجِ ه��واي��ت��ه اأك����ر م��ن ذل��ك 
احل�����د، ف��ق��د اأ���ص��ب��ح الح���ق���ًا م��ه��ن��د���ص��ًا 
ملوؤ�ص�صة  الربيطاين  الق�صم  يف  كيميائيًا 

 AIR PRODUCTS &(
ال��ي��ن��ت��اون-  يف   )CHEMICALS
بن�صلفانيا. وهناك زاد �صغفه بفكرة التخل�ض 
الكربون من  اأك�صيد  من انبعاثات غاز ثاين 
حمطات الطاقة الربيطانية العاملة بالفحم.
�صي�صتغل هذا  كما كان يعرف م�صبقًا مباذا 
اأرادت  الذي  الوقت  يف  الكيميائي،  املركب 
 ROYAL DUTCH(و  )BP( فيه 
يف  وحقنه  الفر�صة  اغتنام   )SHELL
حقولها النفطية الهائلة يف بحر ال�صمال. اإذ 
كان حقن الغاز يعمل كمذيب لتحرير النفط 
و�صيلة  اخل���روج؛  على  امل�صتع�صي  اخل��ام 

حيث  تك�صا�ض،  غ��رب  حقول  يف  �صائعة 
الطبيعية  اخلزانات  النفط  �رشكات  ت�صتغل 
اأنه مل يكن هناك  اإال  اأك�صيد الكربون،  لثاين 

اأي منها يف بريطانيا.
ثاين  اللتقاط  عديدة  اأ�صاليب  اأالم  اكت�صف 
عمالقة  فحم  حمطة  من  الكربون  اأك�صيد 
ا�صكتلندا،  يف  ميغاواط   2400 بقوة  تعمل 
ب�صبب  العمل  يف  منها  اأي  تنجح  مل  لكن 
من  الكلفة  بتقليل  ففكر  الباهظة.  تكلفتها 
اإبطاء  و�رشورة  التقني،  التحدي  ناحيتي: 
عن  الناجمة  احل��راري  االحتبا�ض  ظاهرة 
“حاولت  ي��ق��ول:  ال��ك��رب��ون.  اأك�صيد  ث��اين 

لكنني  كثرياً 
ت��خ��ل��ي��ت ع��ن 
يف  امل�صعى  هذا 
بداية الت�صعينات. 
اأ�صتطع  مل  عمليًا، 

النجاح يف ذلك”.
حقق  فقد  اليوم  اأم��ا 
ففي  اأخ����رياً؛  مبتغاه 
دي�������ص���م���رب/ ك���ان���ون 
�صافر  امل��ا���ص��ي،  االأول 
من  ع���ام���ًا؛   76 ؛  اأالم 
مقابلة  الإج���راء  بريطانيا 
  )FORBES( م������ع 
ل���ل���ب���ن���اء  يف  م����وق����ع  يف 
ت���ك�������ص���ا����ض، ب���ال���ق���رب م��ن 
 HOUSTON SHIP(
اأك��رب  و�صط   )CHANNEL
جم��م��ع ل��ل��ب��رتوك��ي��م��اوي��ات يف 
البالد. وخالل العام احلايل، بتكلفة 
دوالر،  مليون   150 نحو  مقدارها 
متتد  ال��ت��ي  االأر�����ض  ه���ذه  �صت�صبح 
ال�صلب  م��ن  ف��دادي��ن   5 م�صاحة  على 
واخل��ر���ص��ان��ة واالأن��اب��ي��ب واخل��زان��ات 
على  برهانًا  ال��ع��ايل،  ال�صغط  وخطوط 

.)ALLAM CYCLE( تقنية ت�صمى
الكهرباء، من خالل  اإنه نظام جديد لتوليد 
انبعاثات  والتقاط  الطبيعي،  الغاز  حرق 
اأم��ا  عنه.  الناجتة  الكربون  اأك�صيد  ث��اين 

اجلزء االأف�صل يف هذه التقنية هو توليدها 
الكهرباء بالتكلفة املنخف�صة ذاتها املولدة 
بالغاز،  العاملة  احلديثة  التوربينات  عن 
يف  ك��ي��ل��وواط  �صنتات/   6 بنحو  وت��ق��در 
ال�صاعة. ومن ثم، فاإن اأن�صار البيئة ياأملون 
خرياً من هذه التقنية. يقول جون توم�صون، 
يف  الكربون  التقاط  برنامج  يدير  ال��ذي 
 )CLEAN AIR TASK FORCE(
:”اإنها لي�صت جمرد و�صيلة بل هي غاية يف 

حد ذاتها”.
فم�صادر الطاقة املتجددة مل تنت�رش ب�رشعة 
كما  االأحفوري،  الوقود  حمل  لتحل  كافية 
الكربون  من  اخلالية  النووية  الطاقة  اأن 
علينا  “�صيجب  اأالم:  ي�صيف  للغاية.  مكلفة 
�صواء  االأحفوري،  الوقود  ا�صتخدام  م�صتقباًل 
التحدي  و�صيكون  نحب.  مل  اأم  ذلك  اأحببنا 
دون  من  الكهرباء  لتوليد  ا�صتخدامه  يف 

انبعاثات �صارة يف الغالف اجلوي.”
 AIR( يف  ال����ع����م����ل  اأالم  ت�������رك 
 44 بعد   2005 عام   )PRODUCTS
 ،  2009 عام  ويف  فيها.  العمل  من  عامًا 
تلقى مكاملة من )RIVERS 8 ( حا�صنة  
راأ�ض املال اال�صتثماري يف دورهام بوالية 
ب��راون،  بيل  راأى  حينها  كارولينا.  ن��ورث 
اأن   )8  RIVERS  ( يف  م�صارك  موؤ�ص�ض 
االإنعا�ض  قانون  اأم���وال  من  كبرية  كمية 
االحت��ادي��ة   )RECOVERY ACT(

متاحة لبحوث التقاط وتخزين الكربون.
حلما�صه،  اأالم  ا�صتعادة  �صعبًا  يكن  ومل 
من  كبرية  كمية  اأر�صل  وجيزة  مدة  فخالل 
يف  ال�صباب  املهند�صني  لكادر  املعلومات 
يف  الت�صاميم  اأكمل  ثم   )8  RIVERS(
 RIVERS( عملت  وق��د  فقط.  اأ�صهر   6
ال��ك��ربى  ال��ه��ن��د���ص��ة  ����رشك���ات  م���ع   )8
 BABCOCK &( و   )FLUOR(
التقنية.  وفح�ض  لتح�صني   )WILCOX
�صابقًا  يعمل  ك��ان  ال��ذي  ب��راون،  ق��دم  كما 
و   )GOLDMAN SACHS( يف 
هذه   )MORGAN STANLEY(
اأحد.  ي�صدقنا  “مل  يقول:  لكثريين،  التقنية 
املقابل،  ويف  اأخدعهم”.  اأنني  واعتقدوا 
فاالأنظمة  ال�����ص��ك؛  ي���ربر  م��ا  ل��دي��ه��م  ك���ان 
االإ�صافية اللتقاط الكربون موجودة، لكنها 
تقلل الكفاءة. كما اأنها  باهظة، حيث انفقت 
SOUTHERN CO( على حمطتها   (
“الفحم النظيف” يف  لتوليد الطاقة بتقنية 
والية م�صي�صيبي، ما قيمته 4 مليارات دوالر 

اإ�صافية على امليزانية حتى االآن.
ي����و�����ص����ح ج����ول����ي����و ف�����ري�����دم�����ان، 
خ����ب����ري اح�����ت�����ج�����از ال�����ك�����رب�����ون يف 
 LIVERMORE NATIONAL(
:”تبحث   )LABORATORY
يتعلق  فيما  متكامل  ح��ل  ع��ن  ال�رشكات 
اأعطته  ما  وهذا  الطاقة”.  توليد  مبحطات 
لها؛   )ALLAM CYCLE( تقنية 
الفحم  حترق  التي  الطاقة  حمطات  فمعظم 

لتوليد  احلرارة  ت�صتخدم  الطبيعي  الغاز  اأو 
يدير املحرك  الذي مير عرب توربني  البخار 

وين�صئ الكهرباء.
الكهربائية،  املولدات  من  العديد  يف  اأم��ا 
جانب  اإىل  اجل��و  يف  احل��رارة  ن�صف  تطلق 
البخار، ف�صاًل عن غاز ثاين اأك�صيد الكربون. 
اإن تقنية اأالم ال ت�صتخدم البخار، وبداًل عن 
يحرك  الذي  الت�صغيل  �صائل  ي�صمى  ما  ذلك، 
نف�صه.  الكربون  اأك�صيد  ثاين  التوربينات هو 
حتى  والت�صخني  ال�صغط  حتت  الغاز  وهذا 
فائقة  حالة  يف  به  يحتفظ  درج��ة،   1000
حاوية  مللء  االنت�صار  ميكنه  حيث  احلرج، 
خا�صة به مثل الغاز، وتكون له اأي�صًا كثافة 
ال�صائل. وبداًل عن انبعاثه يف اجلو، ُي�صتغل 

يف تدوير توربينات ت�صغيل املولدات.
با�صتمرار  االح��رتاق  عمليات  تزيد  وبينما 
توجيه  يجري  الكربون،  اأك�صيد  ثاين  ب�صبب 
الحظت  االأنابيب.  خطوط  يف  منه  الزائد 
التي   )EXELON( الطاقة  توليد  �رشكة 
الفر�صة  ؛  دوالر  مليار   35 اإيراداتها  تبلغ 
واأ�صبحت �رشيكًا  التقنية،  الكامنة يف هذه 
والتق�صي  البحث  من  اأ�صهر  بعد  م�صهمًا 
رئي�ض  ديغريغوريو،  رون  يقول  ال���الزم. 
ال  “غالبًا،   :)EXELON POWER(

ننفذ ا�صتثمارات من هذا امل�صتوى”.
يف  ال���دوالرات  مليارات  �صتنفق  حني  يف 
القدمية.  لتطوير حمطاتها  املقبلة  ال�صنوات 
ال�رشكة  يف  الثالث  امل�صهم  ال�رشيك  اإن 
 )NETPOWER( اليوم  ت�صمى  التي 
املطروحة  العمالقة  الهند�صة  �رشكة  هي 
وامل��ع��روف��ة   )CB&I( ال��ع��ام  ل��ل��ت��داول 
 CHICAGO BRIDGE( با�صم 
عملت   ،  2012 عام  ومنذ   .)& IRON
)NETPOWER( التي �صتمتلك من�صاأة 
 )TOSHIBA( م��ع  اجل��دي��دة  هيو�صن 
لت�صميم و�صنع نظام االحرتاق الأول حمطة 
 )CYCLE ALLAM( بتقنية  طاقة 
االأق��ل  يف  اليابانية  ال�رشكة  كلفت  والتي 
تعوي�صها  وتعتزم  دوالر،  مليون   200
حمطة  �صتنتج  بينما  الطلبيات.  ب��دء  م��ع 
ميغاواط   300 نحو   )NETPOWER(
اأك�صيد  ث��اين  غ��از  م��ن  ط��ن  األ���ف   800 و 
ب�صكل  بناوؤها  و�صيكلف  �صنويًا،  الكربون 
يقول  دوالر.  مليون   300 نحو  متكامل 
دانيال مكارثي، مدير اال�صتثمارات التقنية 
هذه  بناء  اإىل  اخلطة  يف)CB&I(:”تهدف 
نقل  ثم  النفطية،  املناطق  يف  املحطات 
الطاقة  توليد  ت�صتطيع  كنت  واإذا  الطاقة. 
من دون ثاين اأك�صيد الكربون وبعيداً عن اأي 
احلالية،  التقنية  مقابل  اقت�صادية  عقوبة 
�صوف  بذلك؟”  ف��ع��ل  م��ن  مينعك  ف��م��اذا 
ت�صتغرق)NETPOWER( ب�صعة اأ�صهر 
اإثبات  من  تتمكن  اأن  قبل  الت�صغيل،  من 
يلقى  اأن  اأالم  يتوقع  كما  التقنية.  فعالية 
يقول:  حيث  قريب،  عما  رواج���ًا  ابتكاره 
“خالل عام واحد �صنعرف ذلك بالتاأكيد”.

الذي ال  االأ�صود وتفاوؤله  راأ�صه احلليق، وقمي�صه  مع 
هوادة فيه، يبدو جان كلود بيفيه كما لو اأنه ميتلك 
ال�صاحل  على  اأمريكية  نا�صئة  تكنولوجيا  �رشكة 
فعل  رد  طليعة  يف  هو  بيفيه  الواقع،  يف  الغربي. 
الذكية  ال�صاعات  ال�صوي�رشية على  ال�صاعات  �صناعة 
املدعومة بالتكنولوجيا، التي يعتقد التنفيذيون يف 
ال�صناعة اأنها مل تعد ت�صكل تهديدا وجوديا من النوع 

الذي كانوا يخ�صونه يف املا�صي.
"تاج  رئي�ض  بيفيه،  داف��ع  احل��ايل  االأ�صبوع  خ��الل 
لدى  الفاخرة  لل�صاعات  االأو���ص��ع  والق�صم  هوير" 
LVMH، بحما�ض عن �صناعة ال�صاعات التقليدية 
"بازل ويرلد" BASELWORLD، معر�ض  يف 
احلدود  على  ال�صوي�رشية  ال�صاعات  �صناعة  �رشكات 
عمره  ميتد  ال��ذي  واأملانيا،  فرن�صا  مع  ال�صوي�رشية 

بيفيه عن مناف�صيه يف جمال  يقول  اإىل 100 عام. 
هوؤالء  انتقاد  اأري��د  "ال  اال�صتهالكية  االإلكرتونيات 
هذا  فقط،  التكنولوجيا  يبيعون  اأنهم  اأعتقد  النا�ض. 
العواطف ويريدون  يريدون  النا�ض  لي�ض كافيا، الأن 

االأحالم على املع�صم".
يف  عالقة  ال�صوي�رشية  ال�صاعات  �صناعة  ت��زال  ال 
املائة  يف   10 ال�صادرات  انخف�صت  حاد.  انكما�ض 
اإىل حد كبري  العام املا�صي، ويعود ذلك  تقريبا يف 
يف  املخزون  وتكد�ض  متعر،  عاملي  اقت�صاد  اإىل 
هوجن كوجن، وت�صديد القب�صة على "اإهداء" ال�صاعات 

الفاخرة يف ال�صني.
لكن على نحو مهم متاما بالن�صبة اإىل هذه ال�صناعة، 
ال يتم اإلقاء اللوم يف انخفا�ض املبيعات على التحول 
الهيكلي يف ال�صوق نحو ال�صاعات الذكية، من النوع 
الذي توقعه بع�ض املحللني. يف الواقع ينظر �صناع 
االأجهزة القابلة لالرتداء االآن بقلق اإىل مبيعاتهم يف 

التي  التي مل تقلع بال�رشعة  �صوق االأجهزة املت�صلة 
كانت متوقعة.

احلايل  العام  خ��الل  ويرلد"  "بازل  معر�ض  ع��زز 
ال�صوي�رشية  ال�صاعات  �صناعة  �رشكات  بني  القناعة 
باأن املناف�صني يف جمال االإلكرتونيات اال�صتهالكية 
لي�صوا اأكرب تهديد لهم، بل رمبا ي�صاعدون على اإحداث 

انتعا�ض الطلب على ال�صاعات امليكانيكية الدقيقة.
عندما مت اإطالق �صاعة اأبل الذكية "اأبل وات�ض" الأول 
ال�صناعة  يف  املراقبني  بني  انق�صاما  اأحدثت  مرة، 
جتارة  من  املائة  يف   95 متثل  التي  ال�صوي�رشية 
التجزئة لل�صاعات التي تزيد اأ�صعارها على األف فرنك 

�صوي�رشي "األف دوالر".
يف  املتخ�ص�ض  ب��ريج��ه��او���ض،  بنجامني  ي��ق��ول 
"قبل  جالن  �صانت  جامعة  يف  الفاخرة  ال�صناعة 
ثمن  تدفع  اأن  "اأبل"  على  يكن  مل  �صنوات،  ث��الث 
ويرلد"  ب��ازل  "يف  للعر�ض  مكان  على  ح�صولها 

هو  االأ�صواأ  ال�صيناريو  كان  املدينة".  حديث  وكانوا 
اأمريكية تعمل يف جمال  اأو  اآ�صيوية  تهدد �رشكة  اأن 
االإلكرتونيات اأو يف اأيقونات اللياقة البدنية باإيقاع 
اإىل امل�صنعني  حالة مماثلة من االحت�صار بالن�صبة 
�صاعات  و���ص��ول  م��ع  حدثت  كالتي  ال�صوي�رشيني 

الكوارتز اليابانية يف ال�صبعينيات.
مل يحدث ذلك، بل تراجعت مبيعات ال�صاعات الذكية 
مت  التي  الوحدات  انخف�صت   - املا�صي  العام  يف 
مقارنة  الثالث  الربع  يف  املائة  يف   51.6 �صحنها 
بيانات  ملوؤ�ص�صة  وفقا   ،2015 عام  نف�صها  بالفرتة 
ال�صوق IDC. اأما التكنولوجيا القابلة لالرتداء، مثل 

فيتبيت وجوبون، فهي تعاين املتاعب.
يقول فران�صوا ثيبو، رئي�ض "تي�صو"، "كانت ال�صاعات 
الذكية مثرية جدا لالهتمام بالن�صبة اإىل االأ�صخا�ض 
املع�صم  �صاعات  لكن  الريا�صة".  ميار�صون  الذين 
التي  االأوىل  "ال�صاعة  للعاطفة.  مثرية  منتجات 

اأنت ال حتتفظ  اأبدا.  تن�صاها  لن  تلقيتها يف حياتك، 
يف العادة باأول �صاعة ذكية حت�صل عليها".

جهاز  ت�صع  يجعلك  ال��ذي  "ما  بيفيه  ويت�صاءل 
كمبيوتر على ج�صمك"؟

�صوات�ض،  ملجموعة  التنفيذي  الرئي�ض  هايك،  نيك 
ال�صاعات  "اإن  املا�صي  االأ�صبوع  ل�صحافيني  قال 
بينما  املا�صية،  لالأجيال  �صيئا  تعني  ال�صوي�رشية 
ملدة  حياة  دورات  لها  اجلديدة  املنتجات  بع�ض 
اأو 12 �صهرا فقط، ثم يتعني على املورد �صطب  �صتة 

ا�صتثماراته".
لكن �صناع ال�صاعات ال يزالون يدركون احلاجة اإىل 
جلب عنا�رش من هذه ال�صوق اإىل منتجاتهم. واأطلقت 
معر�ض  قبيل  باالإنرتنت  مت�صلة  �صاعة  هوير  تاج 
بازل ويرلد. وخالل ال�صهر احلايل ك�صفت "�صوات�ض" � 
املالكة لعالمات جتارية مثل اأوميجا وتي�صو، ف�صال 
عما ي�صمى �صاعات ال�صوق العامة التي حتمل ا�صمها 

� اأنها تعمل على تطوير نظام ت�صغيل بهدف مناف�صة 
التابع  اأندرويد  ونظام  "اأبل"  ل�  التابع   IOS نظام 
ل� "جوجل". وهذا من �صاأنه متكني "النظام البيئي" 

اخلا�ض بها للمنتجات امل�صغرة.
بدال عن كونها ت�صكل تهديدا، ميكن لل�صاعات الذكية 
باهظة  امليكانيكية  ال�صاعات  على  الطلب  تعزز  اأن 
تي�صو  من  ثيبو،  يقول  ال�صناعة.  تاأمل  كما  الثمن، 
– فهم يق�صون  "كثري من ال�صباب ال يرتدون �صاعة 
اأوقاتهم على هواتفهم املحمولة اأو اأجهزة الكمبيوتر 
يتقبلون  الذكية"  "ال�صاعة  جتعلهم  رمبا  اللوحية. 

فكرة ارتداء �صيء على مع�صمهم".
"ينمو  ال�صاعات  �صناعة  يف  التنفيذيني  اأحد  ويعلق 
ال�صباب ويتوجهون نحو التهرب من ال�رشائب وال�صلع 
الفاخرة". وي�رش هايك اأي�صا على اأن اأجهزة �صوات�ض 
املت�صلة "يجب اأن تبقى �صاعة. نحن ال نريد اأن نكون 

جزءا من �صناعة االإلكرتونيات اال�صتهالكية". 
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صناعة الساعات التقليدية تتجاوز تخوفها من الساعة الذكية
رالف أتكينز

ابتكار في عالم الطاقة.. تقنية مبتكرة صديقة للبيئة تنتج الكهرباء بتكلفة منخفضة
كريستوفر هلمان

FINANCIAL TIMES

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

673.24
7.24
1.06%

624,919,709
876,637,589
334
30
1
22
7

0.90
172,596,464.00

0.98
106,065,504.00

0.47
87,452,496.00

0.57
43,407,120.00

2.39
39,559,600.00

)BSUC( سومر

)BBOB( بغداد

)BGUC( خليج

)BIME( اوسط

)IBSD( بيبسي

0.90
191,773,846.00

0.49
185,950,000.00

0.98
108,100,000.00

0.33
77,633,074.00

0.57
76,152,839.00

)BSUC( سومر

)BGUC( خليج

)BBOB( بغداد

)BNOR( شمال

)BIME( اوسط
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الشركات المتغذية على المنشطات تثير قلق المنافسين الغربيين


