
احلاجة اإىل التكيف
هنالك روح مماثلة تقف خلف �أكرب منحة للم�ؤ�س�سة: تقدمي مبلغ 1.3 مليار 
�لتحكم  �لزمان للبح�ث يف جمال نظم  كرونة �س�يدية على مدى عقد من 
فقط  لي�س  جمع  على  �مل�رشوع  هذ�  ويعمل  �لربجميات.  وتط�ير  �لذ�تي 
�لباحثني و�جلامعات، لكن �أي�سا �ل�رشكات، �س��ء كانت د�خل نطاق عائلة 

و�لنبريج �أو خارجه.
و�لهدف ه� ت�ظيف 150 طالبا من طالب �لدكت�ر�ه، ما يجعل هذ� �مل�رشوع 
�أكرب كلية للدر��سات �لعليا يف �ل�س�يد، مع �إجر�ء بح�ث يف جماالت تر�وح 

ما بني �لتعدين �الآيل �إىل �ل�سفن ذ�ت �لتحكم �لذ�تي.
يق�ل و�لنبريج "كان هنالك كثري من �لبح�ث �لتي �أجريت يف �جلامعات، 
معا".  كلها  جمعها  على  �مل�رشوع  هذ�  ويعمل  �ل�رشكات.  يف  منها  وكثري 
و�الأمر �لذي مل ُيذكر بعد ه� �لفكرة �لتي مفادها �أن كثري� من �رشكات عائلة 
�أن ت�ساب باالإفال�س  �لتقليدية، ميكن  و�لنبريج، �ملرتكزة على �ل�سناعات 

�إذ� ف�سلت يف �لتكيف مع �لتكن�ل�جيا �جلديدة.
"عمل  و�لنبريج  عائلة  خارج  من  �ل�س�يديني  �مل�رشفيني  كبار  �أحد  يق�ل 
ح�ل  ت�ساوؤالت  د�ئما  هنالك  لكن  �نتقاده،  ي�سعب  بهم  �خلا�س  �مل�ؤ�س�سة 
�خلربة من خالل  �كت�ساب  تخ�س�سه. رمبا ميكنك  كفاءة كل جيل وجمال 

من  مزيد  �كت�ساب  ميكنك  هل  ه�:  و�ل�س�ؤ�ل  �الأ�سسرشة،  نطاق  د�خل  �إبقائها 
�لكفاءة؟ �أ�سك يف ذلك".

�لذي  �ساندبريج،  يق�ل  متاحة.  فر�سا  هنالك  �أن  �مل�ؤ�س�سة  ترى  ذلك،  مع 
يعرتف باأنه من ناحية �ملال �ل�رشف من �ل�سعب �لتناف�س مع �جلامعات 
بريطانيا من  �لت�س�يت خلروج  بعد  "�إنه  �ستانف�رد وهارفارد،  �أمثال  من 
جتد  �ملتحدة  لل�اليات  رئي�سا  ترمب  دونالد  و�نتخاب  �الأوروبسسي  �الحتاد 

�لنا�س تلجاأ �إلينا".
يعمل�ن  �لعلماء  من  فرق  هنالك  لينك�بينج،  خمترب  يف  �الآخر  �جلانب  يف 
بطاقات  �أحدهم  يقدم  حيث  �مل�ساريع.  من  متن�عة  جمم�عة  تنفيذ  على 
�سبيل  على  ��ستخد�مها،  ميكن  ��ست�سعار  �أجهزة  د�خلها  تت�سمن  ورقية 
�ملثال، لتبني الأع�ساء منظمة "�أطباء بال حدود" ما �إذ� �أ�سبحت �للقاحات 
�ملنخف�سة  �أو  �ملرتفعة  �حلر�رة  درجات  ب�سبب  لال�ستعمال،  �ساحلة  غري 

�أثناء عمليات �لنقل. 
يك�سف �لربوفي�س�ر بريجرين عن م�سخات �أي�نية �سغرية ميكن زرعها يف 
روؤو�س �ملر�سى �لذين يعان�ن �ل�رشع، لتقدم لهم ن��قل ع�سبية تعمل على 
وقف �لن�بات �لت�سنجية يف غ�س�ن �أجز�ء باالألف من �لثانية. كما تعر�س 

جمم�عة �أخرى ن�عا من �ل�رق ميكنه ت�ليد وتخزين �لكهرباء.
بالن�سبة �إىل �ل�س�يد، �لتي حتاول دعم لي�س فقط �لباحثني �لر�ئدين بل �أي�سا 
بع�س �أكرب �ل�رشكات �ل�سناعية يف �أوروبا، تعد �أم��ل عائلة و�لنبريج مهمة 
للغاية. يق�ل و�لنبريج "�إذ� كان مبقدورك ��ستقطاب �أف�سل �لعق�ل �ملفكرة 

لل�س�يد فاإن ذلك �ستك�ن له �أ�سخم �الآثار على �ملجتمع".

�لرب�زيلية  �لتعدين  �رشكة  كانت  عام  نح�  قبل 
�أ�سعار  و�سلت  فقد  �لرت�جع.  يف  �آخسسذة  "فيل" 
خام �حلديد، �ملادة �لرئي�سية يف �سادر�تها، �إىل 
�أدنى م�ست�ى لها وبد�أ �مل�ستثمرون يف �لتخل�س 
�أ�سهمها، وبدت �ل�سني - �ل�س�ق �لتي تعتمد  من 
مت�جهة  �أنها  ل�  كما   - �الأوىل  بالدرجة  عليها 

نح� تباط�ؤ �رشيع وغري من�سبط.
بعد 13 �سهر� خام �حلديد �أ�سبح ر�ئجا مرة �أخرى 
قيا�سية.  كميات  �الآن  تنتج  فيل  �رشكة  وباتت 
�ل�سعف،  من  �أكرث  �الأ�سعار  �رتفاع  خلفية  وعلى 
�إىل نح� 90 دوالر� للطن �ل��حد، ك�سفت �ل�رشكة 
�الأ�سب�ع �ملا�سي عن �أرباح بلغت �أربعة مليار�ت 
دوالر عام 2016، بعد �أن منيت بخ�سائر و�سلت 
�الأ�سب�ع  عام 2015. ويف  دوالر  مليار  �إىل 12 
�ملا�سي و�سل �سعر �سهم �ل�رشكة يف �ساو باول� 
�أربع �سن��ت، بتجاوزه  �أعلى م�ست�ى له منذ  �إىل 
من  �سع�د�  دوالر�(،   11( بر�زيليا  ريسساال   35
م�ست�ى منخف�س هبط �إىل ما دون �سبعة رياالت 

يف كان�ن �لثاين )يناير( 2016.
جزء كبري من هذ� �النتعا�س جاء منذ مطلع �لعام. 

ويف حني كان �لعامل �الأ�سا�سي ه� �النتعا�س يف 
�ل�سني، �إال �أنه لي�س �ل�سبب �ل�حيد ور�ء �نتعا�س 

حظ�ظ �رشكات �لبلد�ن �لنامية.
ت�ستخدم  �لتي  �حلاويات  �سحن  �أ�سعار  ذلك،  �إىل 
�ل�سلع  عن  بدال  �مل�سنعة  �لب�سائع  لنقل  عسسادة 
يف  �أي�سا  �آخسسذة  �حلديد،  خسسام  مثل  �الأ�سا�سية، 
�سحن  تكلفة  مت��سط  كان  �سنة  قبل  �الرتسسفسساع. 
�سمايل  �إىل  �ل�سني  من  قدما   40 �سعتها  حاوية 
�أوروبا، مب�جب عقد ق�سري �الأجل، �أقل من 500 
وفقا  دوالر�،   3285 �إىل  �الآن  قفز  لكنه  دوالر، 

ل�رشكة زينيتا �لرنويجية �لتي تتعقب �الأ�سعار.
�لغرب  �إىل  �ل�رشق  �لتجارة من  نف�سه،  �ل�قت  يف 
من  كبرية  مسسدة  خسسالل  ركسس�د�  تعاين  ظلت  �لتي 
�النتعا�س  يف  �آخذة  �ملا�سية،  �خلم�س  �ل�سن��ت 
فيتنام  يف  �ملالب�س  �سناعة  �سهدت  مثال،  �الآن. 
يف  دوالر  مليار�ت  �سبعة  من  �الإيسسر�د�ت  �رتفاع 

عام 2009 �إىل 26 مليار دوالر يف 2016.
يف  �ملنتدب  �لع�س�  ال�سكاو،  مايكل  ويالحظ 
منه،  ه��سي  مدينة  يف  للمالب�س  نهابي  �رشكة 
كالين"  "كالفن  مثل  �لتجزئة،  جتار  تزود  �لتي 
و"ت�مي هيلفيجر" و"ر�لف ل�رين"، �أن �ملبيعات 
مدف�عة من �ل�اليات �ملتحدة. يق�ل: "ما من �سك 
يف �أن من� قطاع �ملالب�س �لفيتنامي �سببه �لطلب 

�لقدر�ت  ونقل  م�ستمر  ب�سكل  �لق�ي  �الأمريكي 
�لتكاليف  من  لالفادة  �ل�سني  من  �لت�سنيعية 

�ملنخف�سة لدينا".
ويرى �ملت�سكك�ن �أن هذ� جمرد �سذوذ مميز �آخر 
�لنا�سئ.  �لعامل  يف  �ملتقلبة  �القت�ساد�ت  يف 
فر�سة  ي�فر  ذلسسك  �أن  على  �آخسسسرون  ي�رش  لكن 
ثانية م�ستد�مة بالن�سبة لالأ�س��ق �لنا�سئة، حتى 
�الأمريكية  �الإد�رة  فيه  تهدد  �لسسذي  �ل�قت  يف 
�ملتحدة  �ل�اليات  بف�سل  ترمب  دونالد  برئا�سة 
�تفاقيات  عن  و�لرت�جع  �لعاملي  �القت�ساد  عن 
من  كثري  عليها  يعتمد  �لتي  �لعاملية  �لتجارة 

�الأ�س��ق �لنا�سئة.
جتارة ترمب

�الأمر �الأ�سا�سي �لذي تق�م عليه �حلجة �لتفاوؤلية 
ه� �النتعا�س يف �ل�سني �لذي ح�سل خالل �لعام 
�ملا�سي. بكني �لتي كانت تخ�سى حدوث "تباط�ؤ 
معدالت  مع  يتنا�سب  ال  �القت�سادي  �لنم�  يف 
بعيد�  �قت�سادها  وجهت  و�لبطالة"،  �لت�سخم 
يف  �الئتمان  �سخ  خالل  من  حمتملة،  �أزمة  عن 
جماالت حي�ية مثل �س�ق �الإ�سكان. وهذ� �ساعد 
من  وغريه  �حلديد  خام  �أ�سعار  دعم  على  بدوره 
�رشكات  ت�فرها  �لتي  �الأخسسسرى  �خلسسام  �ملسسس��د 

�لت�سدير يف �الأ�س��ق �لنا�سئة.

يف �لنهاية رمبا 
بكل  ذلسسسك  يسسعسسمسسل 
تاأخري  على  ب�ساطة 
كثريون  يخ�ساه  مسسا 
�نقبا�س  حسسسدوث  مسسن 
من  منه،  مفر  ال  �ئتماين 
�لدي�ن  عبء  زيسسادة  خالل 
�ل�سخم �لذي تتحمله �ل�سني. 
�أدى  �لق�سري  �ملسسدى  على  لكن 
�أفكار  ترت�جع  �أن  �إىل  �الأقسسل  يف 
خلفية  �إىل  كارثة  بحدوث  تتعلق 

�أذهان م�ستثمري �الأ�س��ق �لنا�سئة.
ويجادل �ملتفائل�ن باأن �ل�سني لي�ست 
ي�سعر  �إذ  ذلك.  ور�ء  �ل�حيد  �ل�سبب  هي 
على  قادر�  يك�ن  لن  ترمب  باأن  كثريون 
�لتي  �مل�ع�دة،  �حلمائية  تد�برية  حتقيق 
�لت�سدير  ف�ساد� يف �رشكات  تعيث  باأن  تهدد 
يف �الأ�س��ق �لنا�سئة. ويعتقد �آخرون �أن �الإد�رة 
�الأمريكية �ستعمل على تعزيز �لطلب �لعاملي من 
على  و�الإنسسفسساق  �ل�رشيبية  �لتخفي�سات  خسسالل 

�لبنية �الأ�سا�سية. وهناك فر�سة الأن يدخل �لعامل 
هين�سلي،  ديفيد  بح�سب  حميدة،  حلقة  �لنا�سئ 
ي�لد  م�رجان"،  بي  "جيه  لدى  �قت�سادي  وه� 
فيها �لتفاوؤل �ال�ستثمار�ت �لتي بدورها �ست�ؤدي 
ما  و�الأربسسساح،  �الإنتاجية  زيسسادة يف  حسسدوث  �إىل 
�ال�ستثمار�ت  من  مزيد  �إىل  �لنهاية  يف  يسس�ؤدي 

و�لنم� �الأ�رشع.
ر�بطة  وهسس�  �لسسسسدويل،  �لتم�يل  ملعهد  ووفسسقسسا 
لل�سناعة، �رتفع من� �لناجت �ملحلي �الإجمايل عرب 
 6.4 ن�سبته  مت��سط  �إىل  �لنا�سئة  �الأ�س��ق  بلد�ن 
�أ�رشع  �لثاين )يناير(، وه�  يف �ملائة يف كان�ن 
�إذ�   .2011 )ي�ني�(  حزير�ن  منذ  �سهري  معدل 
�لنا�سئة  �القت�ساد�ت  �أن  فاإنه �سيبني  تاأكد ذلك، 
تعك�س �الآن م�سار �جتاه عام نزويل يف �لنم� كان 

م�ج�د� منذ �الأزمة �ملالية �لعاملية.
متينة.  �أ�س�س  له  �النتعا�س  �أن  هين�سلي  ويعتقد 
حت�ل  ه�  �لبيانات  يف  �الآن  ن�سهده  "ما  يق�ل: 
و�الأعسسمسسال هي  �لسس�سسرشكسسات  لتك�ن  �أخسسسرى  مسسرة 
تك�ن  و�أن  �لعاملي".  �لنم�  يدفع  �لذي  �ملحرك 
�ل�رشكات هي �لتي تدفع �لنم� رمبا يبدو �أمر� غري 
م�ستغرب، لكن مثل هذ� �ل�سل�ك �لطبيعي تعر�س 

للتعطيل يف �ل�سن��ت �الأخرية.
وبح�سب هين�سلي: "م�جة �خل�ف من �الن�سحاب 
�لتي  �لكمي"  �لت�سهيل  برنامج  من  �لتدريجي 
خاللها  فسسر  و�لسستسسي   2013 عسسسام  يف  ح�سلت 
ب�سبب  �لنا�سئة  �الأ�سسسسسسس��ق  مسسن  �مل�ستثمرون 
من  ت�سدد�  �أكسسرث  نقدية  �سيا�سة  �تباع  �حتمال 
�إىل  �إ�سافة  قبل �الحتياطي �لفيدر�يل �الأمريكي، 
و�النهيار   ،2014 عام  يف  �لنفط  �أ�سعار  �سدمة 
عام  �ل�سني  يف  �الأ�سهم  �س�ق  له  تعر�ست  �لذي 
حاد  ت�سديد  حسسدوث  يف  ذلك  كل  �أ�سهم   ،2015
�سايف  و�سل  بالتايل  �الئتمان.  �أو�ساع  على 
�القت�ساد�ت  من  �خلارجة  �ملال  ر�أ�سسس  تدفقات 
 735 �إىل  �لدويل،  �لتم�يل  ملعهد  وفقا  �لنا�سئة، 
�لتدفقات  �أن  ومع   .2015 عام  يف  دوالر  مليار 

�خلارجة ��ستمرت، �إال �أن وتريتها تباطاأت.
معقدة  زمنية  مدة  تلك  "كانت  هين�سلي:  ي�سيف 
ب�سكل ال ي�سدق عندما كانت �لنتيجة هي تباط�ؤ 
�لنا�سئة  �الأ�سسسسس��ق  من�  وتباط�ؤ  �لعاملي  �لنم� 
�لعام  بد�أنا يف  على نح� غري متنا�سب. ومن ثم 
�ملا�سي �البتعاد عن تلك �ل�سدمات و�أخذنا يف 

تفكيك �أعر��سها".
�أربسساح  �نتع�ست  يق�ل،  كما  �حلسسني،  ذلسسك  ومنذ 
بل  �ملتحدة  �ل�اليات  يف  فقط  لي�س  �ل�رشكات، 
مع  ذلك  وتقابل  �لعامل.  �أنحاء  جميع  يف  �أي�سا 
م�ؤ�رش�ت  يف  �أخسسري�  ح�سلت  كبرية  �رتفاعات 
مديري �مل�سرتيات �لتي هي �مل�ؤ�رش�ت �لرئي�سية 
يف  �ل�رشكات  ثقة  مدى  تك�سف  و�لتي  للن�ساط، 
حت�سنت  �ملسس�ؤ�سسرش�ت  �أن  ومسسع  �أ�س��قها.  �سالمة 
منها  �ملتط�رة  �لبلد�ن  �أ�س��ق  يف  �أ�رشع  ب�سكل 
كانت  �أنسسهسسا  �إال  �لنامية،  �لسسبسسلسسد�ن  �أ�سسسسس��ق  يف 
�الأ�سسسسس��ق.  من  �لن�عني  كال  يف  �أخسسري�  �إيجابية 
مسس�ؤ�سسرش�ت  كانت  �لنا�سئة  لسسالأ�سسسسس��ق  بالن�سبة 
�لبلد�ن �ملتقدمة - حيث  مديري �مل�سرتيات يف 
تت�سم  �لتي  هي   – �سادر�تها  على  �لطلب  يكمن 
�لتفاوؤل  كان  �الأثناء  ويف  �لق�س�ى.  باالأهمية 

ي�سق طريقه نح� �القت�ساد �حلقيقي، مع �رتفاع 
يف �لناجت �لت�سنيعي.

رمبا ال يعني ذلك �لكثري ل� مل ي�ساحبه �رتفاع 
�إر�ساء  يف  �حلا�سم  �الأمسسر   - �ال�ستثمار�ت  يف 
�مل�ستد�م.  و�لنم�  �الإنتاجية  لزيادة  �الأ�سا�س 
�رتفاعا  م�رجان"  بي  "جيه  بيانات  وتبني 
من  كل  يف  �ملا�سي  �لعام  نهاية  يف  ملح�ظا 
�لتي  �لر�أ�سمالية،  و�لنفقات  �ل�رشكات  ربحية 
تك�ن  �أن  �لبنك  يف  �القت�ساد  خسسرب�ء  يت�قع 
�أخرى  �أ�سبابا  �لتجارة  بيانات  وت�فر  م�ستد�مة. 
بيانات  حتليل  بالتفاوؤل.  �ل�سع�ر  �إىل  تدع� 
�إيك�ن�مك�س"، وهي  "كابيتال  قبل  �لت�سدير من 
لندن،  مقرها  باالأبحاث  متخ�س�سة  جمم�عة 
�لنا�سئة  �الأ�س��ق  يف  �لت�سدير  �رشكات  �أن  تبني 
�لعام،  مطلع  منذ  ق�ية  ببد�ية  متتعت  �لكربى 
�ل�سني  من  قادمة  بحرية  �سحنات  ت��فر  مع 
متتعت  جميعها  �جلن�بية،  وك�ريا  و�لسسرب�زيسسل 
يف  بسسالسسدوالر  �لقيمة  حيث  من  قسس�ي  بارتفاع 
ي�سعرون  للذين  )يناير(. وبالن�سبة  �لثاين  كان�ن 
�رتفاع  س مثل حاالت  �حلالة  �أن هذه  بالقلق من 
يف  تسسدور  رمبسسا  س  �لنا�سئة  �الأ�سسسسس��ق  يف  �سابقة 
فاإن  فقط،  �الأ�سا�سية  �ل�سلع  �أ�سعار  ح�ل  جمملها 
�لبيانات تروي حكاية خمتلفة. ففي �ل�قت �لذي 
مدى  على  �الأ�سا�سية  �ل�سلع  �نتعا�س  فيه  مثل 
�لعام �ملا�سي دور� كبري�، لي�س فقط يف �الأرباح 
�لتي حققتها �رشكة فيل يف عام 2016، تتمتع 
�رشكات  فيها  مبا  �الأخسسسرى،  �لت�سدير  �رشكات 
�سناعة �ل�سيار�ت يف �لرب�زيل و�رشكات ت�سنيع 
�الإلكرتونيات يف ك�ريا �جلن�بية، �أي�سا بارتفاع 

يف �ملبيعات يف �خلارج.
�لتدفقات  بد�أت  فقد  لذلك.  �مل�ستثمرون  ��ستجاب 
يف  و�ل�سند�ت  �الأ�سهم  �سناديق  �إىل  �لد�خلة 
ب�سكل  �حلسسايل  �لعام  خسسالل  �لنا�سئة  �الأ�سسسسس��ق 
و�سحب   .2013 عام  منذ  �الأوىل  للمرة  �إيجابي 
مليار   38 على  يزيد  ما  �الأجانب  �مل�ستثمرون 
دوالر من �أ�سهم و�سند�ت �الأ�س��ق �لنا�سئة خالل 
لكنهم   ،2016 عام  من  �الأخرية  �لثالثة  �الأ�سهر 
�إىل  �أخرى  �أكرث من 12 مليار دوالر مرة  �أعادو� 
بح�سب  )يناير(،  �لثاين  كان�ن  يف  �الأ�س��ق  تلك 

تقدير�ت معهد �لتم�يل �لدويل.
باز،  تريج�  �سريجي�  ت�قع  �ملا�سي  �لعام  ويف 
�لنا�سئة  �الأ�س��ق  يف  �لثابت  �لدخل  ق�سم  رئي�س 
يف "بالك روك"، �أكرب �رشكة الإد�رة �الأ�س�ل يف 
يف  ق�ي  �رتفاع  حدوث  �سحيح،  ب�سكل  �لعامل، 
عن  �الآن  يتحدث  وه�  �لنا�سئة.  �الأ�س��ق  �سند�ت 
�لنقدية غري  �ل�سيا�سة  �نتقايل كبري" من  "حت�ل 
ومن  �لتقليدية،  �لنقدية  �ل�سيا�سة  �إىل  �لتقليدية 
ومن  �لعامة،  �ملالية  يف  �لتحفيز  �إىل  �لتق�سف 

�ل�سيا�سة �لتقليدية �إىل �ل�سعب�ية.
م�سلحة  يف  ي�سب  �لتح�ل  هسسذ�  بسساأن  ويجادل 
رمبا  �لذي  �ل�قت  ففي  �لنا�سئة.  �الأ�س��ق  �أ�س�ل 
من   - �رتفاع  حدوث  �لفائدة  �أ�سعار  فيه  ت�سهد 
 - �سلبية  م�ست�يات  حتى  �أو  جد�  متدن  م�ست�ى 
�الأ�س��ق  �إن  ويق�ل  للت�سخم.  يحدث  �الأمر  كذلك 
�لنا�سئة �ستعطي "�الحتمال �ل�حيد يف �حل�س�ل 

على �أية عائد�ت حقيقية �إيجابية".

�القت�ساد  ماريك، �حلا�سل على درجة �ملاج�ستري يف 
قطاع  يف  �لعمل  يف  �سن��ت  خم�س  مدتها  وخسسربة 
�سناعة �خلدمات �ملالية يف لندن، �سعر بالثقة عندما 
جل�س م�ساء �أحد �أيام �الأحد من �آب )�أغ�سط�س( للتعامل 
مع ��ستمارة طلب تفر�سها �ململكة �ملتحدة ملن يرغب 

يف �حل�س�ل على �إقامة د�ئمة.
ما  �رشعان  �الآخرين  �الأ�سخا�س  من  كثري  مثل  لكن 
ب�سبب  �ملطاف-  نهاية  يف  -وُهسسِزم  باالإحباط  �سعر 
وثيقة من 85 �سفحة �أ�سبحت مبثابة لعنة لكثري من 
�الأجانب �لذين يعي�س�ن يف بريطانيا بعد خروجها من 

�الحتاد �الأوروبي.
��ستخد�م  رف�س  �لذي  �لب�لندي  �ملغرتب  ماريك،  قال 
��سمه �حلقيقي ب�سبب خماوف تتعلق ب��سعه كمهاجر: 
"جئت من بلد يعاين قدر� ال باأ�س به من �لبريوقر�طية، 

لكن �لبريوقر�طية يف هذ� �لبلد عالية للغاية. حني ترى 
�ل�ثائق  من  �لقائمة  هذه  لديك   - هذه  مثل  ��ستمارة 
�س�ى  �سيء  ال  منها  �لسسهسسدف  �أن  ت�سعر   - �ملطل�بة 

�الإزعاج و�لتنفري".
عق�د  مسسدى  على  كانت  �الأوروبسسسي  �الحتسساد  ع�س�ية 
يف  و�لعمل  �لعي�س  يف  �الحتاد  مل��طني  �حلق  ت�سمن 
�أن  بعد  �ل��سع  ذلك  �نتهاء  �قرت�ب  لكن مع  بريطانيا، 
�س�تت �ململكة �ملتحدة يف حزير�ن )ي�ني�( مل�سلحة 
�لد�ئمة  �الإقامة  باتت  �الأوروبسسي،  �الحتاد  من  �خلروج 
ع�نا قان�نيا ال غنى عنه ي�سعى للح�س�ل عليه كثري 
عددهم  �لبالغ  �أوروبا،  قارة  من  �لقادمني  �الأفر�د  من 

ثالثة ماليني �سخ�س يعي�س�ن يف بريطانيا.
�لهجرة  �أم�ر  يف  م�ست�سارة  وهي  ي�زيفك�فيت�س،  د�نا 
لندن، تق�ل:  �ل�رشقية" يف  "مركز �مل��رد الأوروبا  يف 
"يعتقدون �أنهم �سيك�ن�ن �أكرث �أمانا بعد �حل�س�ل على 
هذه �ل�ثيقة - مهما �سيحدث بعد خروج بريطانيا من 

حمام  وه�  �لرحمن،  كمال  وقال  �الأوروبي".  �الحتاد 
متخ�س�س يف �لهجرة لدى م�ؤ�س�سة مي�سك�ن دي ريا: 
�إلينا عدد ال يح�سى من �لنا�س �لذين مل يك�ن��  "جاء 
�الإقامة  على  �حل�س�ل  يف  �ل�سابق  يف  فكرو�  قد  حتى 
مرَهقة  م��جهة بريوقر�طية  يعني  ذلك  لكن  �لد�ئمة". 
قان�نية  ر�س�ما  وتفر�س  �الإحسسبسساط  بث  على  تعمل 
�سخمة على كثري من �ملقيمني يف �ململكة �ملتحدة منذ 
وقت ط�يل. ��ستكت مارتا جر�بين�سكا، �لتي تنتظر منذ 
�ستة �أ�سهر للح�س�ل على رد: "هناك 85 �سفحة يجب 
مل�ؤها وهم ي�ساأل�ن �الأ�سئلة نف�سها مر�ر� وتكر�ر�، لكن 

باأ�سل�ب يجعلك ال تعرف مطلقا �الإجابة �ل�سحيحة".
ر�س�ما  �ل�رشقية"  الأوروبسسا  �ملسس��رد  "مركز  ويفر�س 
قيمتها 50 جنيها فقط زيادة على ر�س�م �لطلب �لبالغة 
�ملحام�ن  ويفر�س  �الأ�سسرشة.  يف  فرد  لكل  جنيها   65
�خلا�س�ن و"�مل�ست�سارون" غري �لر�سميني ر�س�ما على 
تر�وح ما بني 200 جنيه و1000 جنيه.  �ملهاجرين 

�لتما�سا على  �لتكاليف  و��ستثار �لغ�سب من مثل هذه 
ع عليه �أكرث من 26 �ألف �سخ�س. �الإنرتنت وقَّ

�ملسسجسسال  هسسسذ�  يف  �ملتخ�س�سني  لبع�س  بالن�سبة 
قال  �لعناء.  هسسذ�  ي�ستحق  �ملسسال  مسسن  مبلغ  ي�جد  ال 
مع  ميتلك  ب�لندي  وه�  ديرفي�سين�سكي،  �سبا�ستيان 
بي�تروف�سكا، �رشكة حما�سبة يف  زوجته، ماجل�رز�تا 
"عندما  و�رشكاه":  "ريني�سين�س  ��سمها  ن�رثامبت�ن 
�آتي  يطلب مني �سخ�س ما �مل�ساعدة يف هذ� �الأمر، ال 
�أن هذ�  �أعلم  �أرف�س الأين  حتى على ذكر �ل�سعر - فقط 
يف  �أ�سب�عني  وزوجته  ه�  و�أم�سى  كاب��سا".  �سيك�ن 
�خلا�س  �لد�ئمة  �الإقامة  على  �حل�س�ل  لطلب  �الإعسسد�د 
حزير�ن  يف  جرى  �لذي  �ال�ستفتاء  بعد  مبا�رشة  بهما 
"كان ذلك ه� ما دفعنا �ىل تقدمي  )ي�ني�(. وي�ستذكر: 
�لطلب". هذ� �لطلب �لذي يبلغ عدد �سفحات مالحظاته 
عام  �أو�خر  يف  ع  ُو�سِ �سفحة،   18 وحدها  �الإر�سادية 
ُيعد  �الأوروبسسي  �الحتاد  م��طن  كان  ذلك  قبل   .2015

�أن يعي�س خم�س �سن��ت  بكل ب�ساطة مقيما د�ئما بعد 
مت���سلة يف �ململكة �ملتحدة.

ب�سبب  كبري  حد  �إىل  مرهق  �لطلب  �إن  حمام�ن  يق�ل 
�سخ�سا  �أن  الإثبات  �ملطل�بة  �ل�ثائق  �لكبري من  �لعدد 
�ملتحدة على مدى  �ململكة  يعي�س ويعمل يف  ما كان 

�ل�سن��ت �خلم�س �ملا�سية.
�أن ي�ثق�� كل مرة غادرو�  مثال، يجب على �ملتقدمني 
م�سم�ال  يعد  مل  �سجل  وه�   - �ملتحدة  �ململكة  فيها 
�حلركة  حرية  ب�سبب  �ل�سفر  جسسس��ز�ت  مسسن  كثري  يف 
كذلك  �الأوروبسسسي.  �الحتسساد  يف  لالأ�سخا�س  �ملمن�حة 
�ل�ثائق  من  متن�عة  جمم�عة  �لد�خلية  وز�رة  تطلب 
�مل�زعة بالت�ساوي عرب �ل�سن��ت �خلم�س الإثبات و�قعة 
�لت�ظيف، مبا يف ذلك ك�س�ف �الأج�ر وعق�د �لعمل وما 

�سابه ذلك.
م�ؤ�س�سة  يف  �الإد�ري  �ل�رشيك  مالك،  مارك��س  يق�ل 
بني  ما  تر�وح  ر�س�ما  تفر�س  �لتي  للمحامني،  �آد�مز 

800 و1000 جنيه ��سرتليني الإعد�د �لطلب: "�إذ� قدمت 
�إىل هذ� �لبلد وعملت يف قطاع �القت�ساد غري �لر�سمي، 
�سيك�ن من �ل�سعب جد� ت�فري تلك �ملتطلبات". وميكن 
�أو  �الإقامة لزوج ال يعمل  �إثبات  �ل�سعب  �أن يك�ن من 
م��طني  من  �ملقدمة  �لطلبات  ت�ساعفت  بيت.  ربسسة 
�لذي  �لربع  يف  تقريبا  مر�ت  ثالث  �الأوروبسسي  �الحتاد 
من  نف�سها  �لزمنية  باملدة  مقارنة  �ال�ستفتاء،  �أعقب 
�لعام �ل�سابق. ومدد �النتظار هي �أربعة �أ�سهر �أو �أكرث، 
ي�سحي خاللها كثري من �ملتقدمني بج��ز�ت �سفرهم. 
�آد�مز: "�أنت حقا  �أزر� مالك، �ل�رشيك يف م�ؤ�س�سة  يق�ل 

حتت رحمة ه�ؤالء �لبريوقر�طيني".
متقدم  �أي  من  تطلب  مل  �إنها  �لد�خلية  وز�رة  وتق�ل 
تعمل  و�إنها  �لس85،  �ل�سفحات  جميع  تعبئة  ��ستكمال 
من  كثري  وي�ستطيع  و�أ�سهل".  "�أ�رشع  �لعملية  جلعل 
عرب  �لطلب  تقدمي  �الآن  �الأوروبسسسي  �الحتسساد  م��طني 

�الإنرتنت.
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الجزء األول

ريتشارد ميلن
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

728.31
0.00
0.00

1,184,278,255
1,222,793,378
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4
11
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0.42
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4.35
110,060,000.00

0.70
73,365,664.00

0.60
55,000,000.00

1.06
50,046,542.00

)BNOR( شمال

)IMOS( مسك

)BIBI( اثمار

)BIME( اوسط

)BBOB( بغداد

4.35
484,252,000.00

1.06
53,049,336.00

0.42
52,856,840.00

0.70
51,355,964.00

0.60
33,010,000.00

)IMOS( مسك

)BBOB( بغداد

)BNOR( شمال

)BIBI( اثمار

)BIME( اوسط
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