
  
يف العام 2013 قدم الرئي�س ال�شيني �شي جني بينغ مبادرة 
احلزام والطرق بهدف بناء �شبكة جتارة وبنية اأ�شا�شية تربط 
قارة اآ�شيا باأوروبا واأفريقيا ، خ�ش�شت مبوجبها ال�شني 40 
ملي��ار دوالر ل�شندوق اأطلقت علي��ه �شندوق طريق احلرير ، 
ومنذ ذلك احلني رحب��ت اأكرث من 100 دولة ومنظمة دولية 
باملب��ادرة يف حني وقعت اأكرث م��ن 40 دولة ومنظمة على 

اتفاقيات تعاون مع ال�شني .
الالف��ت للنظ��ر هنا ان ال�شيني��ني جتاهلوا اأخ��راً مرور هذا 
احل��زام يف اخللي��ج العربي باجتاه االأرا�ش��ي العراقية، وهو 
ج��زء مه��م من طري��ق احلري��ر الق��دمي ويف حرك��ة التجارة 
العاملي��ة، واالأك��رث قربا من عم��وم طرق التج��ارة العاملية 
ف�شال ع��ن كونه احللقة االأقل كلفة للرب��ط بني ثالث قارات 
وب��ني تل��ك الطرق ناهي��ك ع��ن اأهمي��ة اأ�ش��واق دول ال�رشق 

االأو�شط بالن�شبة للمنتجات ال�شينية!.
اذ ال وج��ود للقناة اجلاف��ة املزمع ان�شاوؤها عل��ى االأرا�شي 
العراقي��ة على خارطة احلزام والطريق ال�شيني الذي ينطلق 
باجتاه دول اجل��وار ال�شيني على اأربعة حماور ت�شل ثالثة 

منه��ا باجت��اه البحار اجلنوبي��ة للق��ارة االآ�شيوي��ة والرابع 
يلتق��ي باملح��ور الثالث يف �شم��ال ايران قب��ل اأن يتجه اىل 
االأرا�شي الرتكية وموانىء بالد ال�شام مرورا ب�شمال العراق 

.
االأم��ر الذي يث��ر الت�ش��اوؤل ب�ش��اأن روؤي��ة ال�ش��ني مل�شتقبل 
جتارته��ا يف ال���رشق االأو�شط وه��ي التي تغرق اأ�ش��واق هذا 

ال�رشق بال�شلع املتنوعة.
وق��د نعرث عل��ى ت�شور القائمني على امل���رشوع ال�شيني يف 
ه��ذا ال�شاأن من خ��الل اع��ادة النظر يف توجه��ات املوؤ�ش�شة 
الت��ي تقف خل��ف الرئي�س اجلدي��د للوالي��ات املتحدة دفعت 
ب��ه اىل التخل��ي ع��ن اتفاقية التج��ارة عرب املحي��ط الهادي 
الت��ي تتعلق بتحرير التج��ارة مع الدول االأع�شاء يف منظمة 

التعاون االقت�شادي لدول اآ�شيا واملحيط الهادي "اأبيك". 
ه��ذه االتفاقية التي حر�شت "اأم��ركا اأوباما" عليها بهدف 
احت��واء التم��دد ال�شين��ي يف هذه ال��دول ما ع��ادت جمدية 
اأم��ام واقع التمدد الذي فر�شت��ه ال�شني على حركة التجارة 
واال�شتثم��ارات يف اأ�ش��واق ال��دول االأع�ش��اء ، وم��ن ثم فان 
البعد العاملي لل�شني ب��ات وا�شحا كما يف تاأ�شي�س " البنك 
االآ�شي��وي لال�شتثم��ار يف الع��ام 2016 ال��ذي ج��ذب حت��ى 

حلف��اء الوالي��ات املتحدة عل��ى الرغم م��ن حماوالتها منع 
حلفائه��ا م��ن االن�شمام اإليه. وق��د ا�شتطاع��ت ال�شني التي 
اأقام��ت 110 مناط��ق اقت�شادية يف 50 دول��ة اأن ت�شتقطب 
يف ب��ادىء االأمر حلفاء اأم��ركا يف اخلليج العربي مل�رشوع 
"احل��زام والطريق" الذي �شياأتي مبناف��ع اقت�شادية كبرة 
عل��ى عموم ال��دول امل�شاركة في��ه ولكن اخلارط��ة الواقعية 
للح��زام ال�شين��ي ُطرح��ت اأخراً م��ن دون امل��رور باخلليج 
العرب��ي واالأرا�ش��ي العراقية اللذين ي�ش��كالن قلب امل�رشوع 
االأمرك��ي يف ال���رشق االأو�شط الذي يراد ل��ه اأن يعيد ت�شكيل 
خارط��ة التج��ارة واملالحة الدولي��ني وفق مقا�ش��ات قبعة 
الكاوب��وي، وكاأن ال�شني هنا تعرب ع��ن امتنانها الإن�شحاب 
الواليات املتحدة من اتفاقية التجارة عرب الهادي، وت�شحب 
حزامه��ا عن منطق��ة اخلليج والع��راق بو�شفهم��ا حكرا لها 
والتي ال ي�شتبعد دورها يف �رشعة ظهور ميناء مبارك ف�شال 
ع��ن اعاقة املالحة يف خ��ور عبد اهلل وتعوي��ق ظهور ميناء 
الف��او الكبر على مدار ثالثة ع���رش عاما الخراج العراق من 
دائ��رة التحكم بالق��رار الذي ميكن اأن يوظ��ف مبا ال ين�شجم 
وامل�شال��ح االأمركي��ة يف وق��ت م��ا وليبقى طري��ق احلرير 
اجلنوبي حكرا على ادارة اأ�شحاب امل�رشوع ال�رشق اأو�شطي.

معظ��م  م��ن  اأك��رث  ندوب��ًا  يحم��ل  داديل  ب��وب 
امل�شوؤول��ني التنفيذي��ني من تراج��ع ال�شناعة يف 
العام��ني املا�شيني. الرئي���س التنفيذي ملجموعة 
بريت���س برتوليوم ا�شطر اإىل التعامل مع االنهيار 
يف اأ�شع��ار النفط، ويف الوقت نف�ش��ه دفع ع�رشات 
امللي��ارات من ال��دوالرات كتعوي�ش��ات وتكاليف 

التنظيف الناجمة عن الت�رشب النفطي للمجموعة 
الربيطانية يف عام 2010 يف خليج املك�شيك.

لذل��ك ب��دا االأم��ر كنقط��ة حت��ّول خ��الل االأ�شبوع 
احل��ايل عندما اأعلن داديل ال��ذي يدل مظهره على 
التفاوؤل، اأن �رشكة بريت���س برتوليوم من املرجح 
اأن تزي��د االإنف��اق الراأ�شمايل خ��الل العام احلايل 
مبقدار مليار دوالر لي�شبح نحو 17 مليار دوالر. 
هذا ال يزال ي��رتك اال�شتثمارات مبا ُيقارب ن�شف 

م�شتوى عام 2013، لكنه جلب واحدة من اأو�شح 
االإ�شارات حتى االآن بعودة الثقة اإىل القطاع.

ق��ال داديل يوم الثالثاء املا�شي، يف الوقت الذي 
�شلطت في��ه �رشكة بريت�س برتولي��وم ال�شوء على 
جتديد الرتكيز على النمو بعد االإعالن اأن اأرباحها 
للربع الرابع من عام 2016 قد ت�شاعفت: " العام 
احل��ايل مه��م جدا. امل�ش��ار يتج��ه اىل اخلروج من 

القاع".

من 

الوا�ش��ح 
ن  اأ
���س  نتعا ا
ع��ة  ل�شنا ا
لي��د  لو ا
االأ�شه��ر  يف 
ال��ذي  االأخ��رة، 
االرتف��اع  اأطلق��ه 
النف��ط  اأ�شع��ار  يف 

اإىل نح��و 55 دوالرا للربمي��ل، ال ي��زال ه�شا وغر 
متكاف��ئ. عدد من نتائج الربع الرابع ملجموعات 
النف��ط العاملي��ة الكب��رة كانت اأقل م��ن توقعات 
املحلل��ني، يف حني اأن بع�شها اأبلغ عن �شعف يف 
اأداء عمليات التكرير والت�شويق يف مرحلة ما بعد 

االإنتاج.
م��ع ذل��ك، يب��دو اأن بع���س ال���رشكات - ال �شيما 
روي��ال دات���س �ش��ل و�شيف��رون - ه��ي يف موقع 
اأف�شل من غرها 
من  لال�شتفادة 
هذا  االرتف��اع. 
يعك���س الطريقة 
ا�شتثم��رت  الت��ي 
�شل  فيه��ا �رشكت��ا 
بق��وة  و�شيف��رون 
االنخفا���س،  و�ش��ط 
متتعت��ا  ث��م  وم��ن 
بال�شب��ق عل��ى اأقرانهما 
بريت���س  ���رشكات  مث��ل 
برتولي��وم واإك�شون موبيل 
يف الوقت ال��ذي تتدافع فيه 

لتجديد حمافظ اأ�شولها.
خط��وة �رشك��ة �ش��ل يف ع��ام 
ب��ي  جمموع��ة  ل���رشاء   2015
 35 مقاب��ل  الربيطاني��ة  ج��ي 
مليار جنيه خالل اأدنى م�شتويات 
انخفا�س اأ�شع��ار النفط، والتزامات 
كب��رة  مب�شاري��ع  �شيف��رون  �رشك��ة 
بقيادة م�رشوع الغاز الطبيعي امُل�شال 
جورج��ون بقيم��ة 54 ملي��ار دوالر يف 
اأ�شرتالي��ا، كان��ت مبثاب��ة م�ش��ادر قل��ق 
للم�شتثمرين الأن امليزانيات العمومية يف 
ال�رشكتني تعّر�شت لل�شغط. هذه الرهانات 
بداأت تدريجيا توؤتي ثمارها يف الوقت الذي 

ارتفعت فيه اأ�شعار ال�شلع االأ�شا�شية.
يقول �شامي��ون هرني، كبر االإداريني املاليني 
يف �شل: "هناك اأ�شخا���س اآخرون يتحدثون عن 
العودة اإىل النمو - يف الواقع نحن نفعل ذلك منذ 
مدة"، ُمّدعيا تربير الق��رار بامل�شي ُقدما ب�شفقة 
جمموعة بي جي يف مواجهة املعار�شة من كثر 

من امل�شاهمني.
ال ي��زال عل��ى �ش��ل اأن جتم��ع مبلغ��ا اآخ��ر مبقدار 
20 ملي��ار دوالر م��ن بي��ع االأ�ش��ول يف العامني 
امُلقبل��ني، الإبق��اء برنامج تخفي���س ديونها على 
الطري��ق ال�شحي��ح واأرباح اأ�شهمه��ا الثمينة اآمنة. 
لك��ن املحفظ��ة القوي��ة الت��ي مت احل�ش��ول عليها 
م��ن جمموعة بي ج��ي - مبا يف ذلك اأ�شول الغاز 
الطبيع��ي امُل�ش��ال يف اأ�شرتاليا وحق��ول النفط يف 
املياه العميقة قبالة الربازيل – تعمل على اإعادة 
تن�شي��ط املجموع��ة الربيطاني��ة الهولندية. ارتفع 
االإنت��اج بن�شب��ة 30 يف املائة منذ ع��ام 2014، 

بينما انخف�شت التكاليف بن�شبة 20 يف املائة.
حمل��ة اال�شتثم��ارات يف �رشك��ة �شيف��رون جاءت 
قب��ل تراجع اأ�شع��ار النف��ط، حيث بلغ��ت النفقات 
دوالر  ملي��ار   38 مبق��دار  ذروته��ا  الراأ�شمالي��ة 
يف ع��ام 2013 عل��ى م�شاري��ع ت�شم��ل جورجون 
وويت�شتون، تطوير اآخر يف الغاز الطبيعي امُل�شال 

يف اأ�شرتاليا.
ملدة من الوقت، ا�شرتاتيجية املجموعة االأمركية 
كان��ت تب��دو طموحًا اأك��رث من ال��الزم، يف الوقت 
ال��ذي ارتفع��ت في��ه تكالي��ف م���رشوع جورجون 

وانخف�شت اأ�شعار ال�شلع االأ�شا�شية. 
مث��ال �رشكت��ا �ش��ل و�شيف��رون ا�شطرت��ا اإىل جمع 
الدي��ون وبي��ع االأ�ش��ول لتموي��ل اأرب��اح اأ�شهمها، 
لك��ن العام احلايل كال ال�رشكتني يف طريقهما اىل 
تغطي��ة دفع��ات امل�شاهمني واالإنف��اق الراأ�شمايل 

من التدفقات النقدية باأ�شعار النفط احلالية.
م��ع انتعا�س احتياط��ي كل منهما، ف��اإن �رشكتي 
�شل و�شيفرون ُترّكزان االآن على تخفي�س الديون، 
ولي�شت��ا بحاج��ة لالن�شم��ام اإىل �رشك��ة بريت���س 
برتولي��وم يف رفع اال�شتثم��ارات. �رشكة �شيفرون 
ُتخّف���س اإنفاقه��ا الراأ�شم��ايل للع��ام الراب��ع على 
الت��وايل خ��الل الع��ام احلايل، يف ح��ني اأن �رشكة 
�ش��ل تنوي اإبق��اء ا�شتثماراتها م�شتق��رة بنحو 25 

مليار دوالر.
�رشكة اإك�شون اأي�ش��ا يف �شبيلها اىل تغطية اأرباح 
اأ�شهمها واال�شتثمارات من تدفقاتها النقدية خالل 
العام احل��ايل، لكن مثل �رشك��ة بريت�س برتوليوم 
تن��وي زي��ادة االإنف��اق الراأ�شم��ايل - بن�شب��ة 14 
يف املائ��ة اإىل 22 ملي��ار دوالر - وتبح��ث اأي�شا 
عن مزيد من امل��وارد. قالت املجموعة االأمركية 
الع��ام املا�شي اإن الن��اجت يف �شبيله اىل اأن يكون 

ثابتا حتى عام 2020.
رغب��ة �رشك��ة اإك�ش��ون يف احل�ش��ول عل��ى اأ�شول 
جدي��دة ظه��رت ال�شه��ر املا�ش��ي عندم��ا عق��دت 
�شفق��ات بقيمة و�شل��ت اإىل 6.6 مليارات دوالر، 
ل�رشاء ���رشكات النف��ط ال�شخري م��ع حقوق حفر 
عل��ى منطق��ة كب��رة م��ن حو���س برمي��ان يف 

نيومك�شيكو. 
كم��ا تعمل اأي�شا على ا�شتكم��ال عملية اال�شتحواذ 
بقيم��ة 2.6 ملي��ار دوالر عل��ى �رشك��ة اإنرتاأويل، 
الت��ي مُيك��ن اأن ت��وؤدي اإىل تو�ش��ع كب��ر لعمليات 
الغ��از الطبيع��ي امُل�ش��ال اخلا�ش��ة به��ا يف بابوا 

غينيا اجلديدة.
كما تق��وم بريت�س برتوليوم اأي�ش��ا باإعادة البناء 
بع��د تخفي���س النفق��ات من��ذ كارثة دي��ب وواتر 
هورايزون. على م��دى ال�شهرين املا�شيني اأنفقت 
نح��و اأربعة ملي��ارات دوالر على موارد من م�رش، 

واأبو ظبي، وغرب اإفريقيا. 
وح�شلت �رشكة بريت�س برتوليوم يوم اأم�س االأول 
على ال�ش��وء االأخ�رش من �رشيكته��ا، بي اإت�س بي 
بيليتون، لبدء املرحلة الثانية من حقل النفط ماد 

دوج اخلا�س بها يف خليج املك�شيك.
ه��ذه الزي��ادة يف االإنف��اق �شرتفع نقط��ة التعادل 
بالن�شب��ة ل�رشك��ة بريت�س برتولي��وم - �شعر النفط 
بحاج��ة اإىل تغطية اال�شتثم��ار واأرباح اأ�شهمها - 
اإىل 60 دوالرا للربمي��ل خ��الل الع��ام احلايل من 

�شعر 55 دوالرا يف نهاية العام املا�شي.
اأ���رّشت �رشك��ة بريت�س برتولي��وم عل��ى اأن الرقم 
�شينخف���س مرة اأخ��رى يف الوقت الذي يدخل فيه 
االإنتاج اجلديد، لكن اأ�شهمها انخف�شت بنحو 5 يف 
املائ��ة منذ اإع��الن اخلطط يوم الثالث��اء املا�شي. 
�شه��م �رشكة اإك�ش��ون انخف�س اأي�ش��ا بن�شبة 5 يف 

املائة خالل االأ�شبوع احلايل.

 اجلزء الثاين واالأخر
يق��ول  الرئ��ة،  �رشط��ان  ع��الج  جترب��ة  ف�شل��ت  عندم��ا 
امل�شتثم��رون اإن اقتن��اع ال�رشك��ة الحق��ا بفعالي��ة دمج 

عقاري اأوبديفو ويرفوي كان يعطي اأمال خاطئا.
يق��ول ب��راد لون��كار، موؤ�ش���س �شن��دوق لون��كار للعالج 
املناع��ي لل�رشط��ان )ال��ذي يت��م تداول��ه يف البور�شة(، 
ال��ذي يقتن��ي اأ�شهم��ا ل��ه يف �رشك��ة بري�شت��ول ماي��رز: 
"امل�شاهمون غا�شبون - حيث اإن هنالك عددا كبرا من 
النا�س الذين يقتنون كميات كبرة من االأ�شهم )بعد ف�شل 

التجربة االأوىل(. 
عند النظر اإىل املو�شوع بعد انق�شاء مدة زمنية، يجدون 
اأنه��م كانوا يثقون اأكرث من الالزم، ب�رشورة وجود خطة 

للخروج من ماأزق الف�شل يف اإطار زمني �شبه قريب".

يق��ول م�شتثمر اآخ��ر اإن ال�رشك��ة "متزمت��ة اأيديولوجيا" 
اإزاء مزاي��ا اجلم��ع بني عقاري��ن للع��الج املناعي. ي�شر 
اأن االنخفا���س يف قيم��ة �شه��م �رشك��ة  اإىل  املحلل��ون 
بري�شت��ول ماي��رز عم��ل عل��ى حتويلها اإىل ه��دف ميكن 
اال�شتي��الء عليه، وعلى االأرجح من قب��ل اأي من �رشكتي 
اأندر�ش��ون،  تيموث��ي  ت�ش��اءل  نوفارتي���س.  اأو  فاي��زر 
املحل��ل يف وكال��ة برن�شتاين، يف مذك��رة قدمت اأخرا 
للم�شتثمري��ن: "ملاذا ال تقوم �رشك��ة فايزر ب�رشاء �رشكة 
بري�شتول مايرز اليوم، نظرا ل�شعر ال�شهم املتخبط فيها". 
ب��داأ امل�رشفي��ون يف امل�ش��ارف اال�شتثماري��ة بالرثثرة 
ح��ول مثل عملي��ة اال�شتيالء املذكورة، وفق��ا الأحد كبار 
امل�رشفيني، الذي يقول اإن لعاب وول �شرتيت ي�شيل على 
العوائ��د ال�شخم��ة، التي ميكن حتقيقه��ا من خالل تنفيذ 
عملي��ة ميك��ن اأن تك��ون اأك��رب �شفقة يف جم��ال االأدوية 
حت��ى االآن. يق��ول حملل��ون اإن امل�شتفيد االأك��رب �شيكون 

�رشك��ة مرك. يق��ول اأحد كب��ار امل�شتثمرين يف �رشكات 
عل��وم احلياة الذي ميتلك اأ�شهما يف كلتا ال�رشكتني: "من 
املده���س جدا اأن ال�رشكة التي قادت كل تلك االبتكارات، 
ت�شبح ب�ش��كل بطيء يف املرتبة الثاني��ة". ويف حني اأن 
�رشك��ة بري�شتول مايرز اخت��ربت عقارها على جمموعة 
وا�شع��ة م��ن مر�شى �رشط��ان الرئ��ة، اإال اأن �رشكة مرك 
اقت���رشت يف جتاربه��ا على جمموع��ات فرعي��ة اأ�شغر 
م��ن املر�شى، من الذين راأت اأنهم اأكرث املر�شى احتماال 
م��ن حيث اال�شتجابة. بعملها هذا، قللت �رشكة مرك من 
حج��م فر�شته��ا التجارية، لكنها قلل��ت اأي�شا من فر�س 
الف�شل ل��و كانت الدرا�شة ال�رشيرية اأو�ش��ع.  نتيجة لذلك، 
ف��اإن دواء كي��رتودا، ال��ذي تنتج��ه �رشكة م��رك، ووفق 
علي��ه لع��الج جمموعة م��ن مر�شى خ��ط الدف��اع االأول 
يف �رشط��ان الرئة، م��ن الذين لديه��م اأورام ت�شتمل على 
كمي��ات عالية من بروتني يعرف با�شم PD-L1، الذي 

يعتق��د اأن��ه يجع��ل االأورام مر�شح موؤه��ل للمثبطات عند 
نقط��ة الدخ��ول.  ت�شتطيع �رشكة م��رك التو�شع اأكرث من 
قب��ل يف �شوق خ��ط الدفاع االأول اإذا وافق��ت اإدارة الغذاء 
وال��دواء عل��ى ا�شتخ��دام عق��ار كي��رتودا باالق��رتان مع 
الع��الج الكيم��اوي. الطلب املق��دم ب�ش��ورة مفاجئة يف 
كان��ون الث��اين )يناير( املا�شي، كان ي�شتن��د اإىل درا�شة 
اأجريت على 123 مري�شا، اأظهرت اأن االأدوية قللت حجم 
االأورام يف 55 يف املائة من املر�شى، يف مقابل 29 يف 
املائة من الذين تقل�شت اأورامهم بفعل العالج الكيماوي 
وحده.   ال�شعي للح�شول على املوافقة يف االأغلب تعطي 
اإدارة الغ��ذاء والدواء موافقتها عل��ى االأدوية ا�شتنادا اإىل 
بيانات حمدودة، خ�شو�شا عندما يكون املر�شى الذين 
ميك��ن اأن ي�شتفيدوا م��ن الدواء، يف حال��ة َمَر�شية �شيئة 
للغاي��ة. يعتق��د املحلل��ون يف بن��ك لِرن��ك اأن املوافق��ة 
ميكن اأن ت�شاعد عق��ار كيرتودا يف توليد مبيعات بقيمة 

3.8 ملي��ارات دوالر الع��ام احل��ايل، اأي اأكرث من �شعف 
اإي��رادات عام 2016، م��ا يتيح ل�رشكة م��رك اأن تقلل 
امل�شاف��ة بينه��ا وبني �رشك��ة بر�شتول ماي��رز.  �رشكة 
رو���س، عمالق��ة االأدوي��ة ال�شوي�رشي��ة، جت��ري اأي�ش��ا 
جت��ارب على الدواء املثبط عند نقط��ة الدخول، وا�شمه 
اأنواع خمتلفة من  TECENTRIQ باالقرتان مع 
الع��الج الكيماوي يف اأكرث من 2400 مري�س، وتتوقع 
اأن تن���رش البيانات التي ميكن اأن ت��وؤدي اإىل ح�شولها 
عل��ى املوافق��ة يف الن�ش��ف الث��اين من الع��ام احلايل. 
م��ن غر املرج��ح اأن عملية اقرتان واح��دة �شتقدم حال 
ينا�شب اجلميع، وفقا مل��ا يقوله روجر برملوتر، كبر 
العلم��اء ل��دى �رشكة مرك. ويق��ول: "م��ا �شن�شهده هو 
اأن الت�شكي��الت املختلفة �شتكون اأك��رث فائدة للمر�شى 
املختلف��ني. ه��ذا ط��ب مف�شل عل��ى ق��در االأ�شخا�س".  
يق��ول برملوت��ر اإنه بالن�شب��ة ملري���س يف ال 80 من 

عم��ره يعاين اأ�شال اأمرا�شا اأخ��رى، "فاإن فكرة اإعطائه 
برناجما ن�شطا للغاية من العالج الكيماوي باالقرتان 
مع عق��ار كي��رتودا لي�شت له��ا جدوى كب��رة"، ب�شبب 
االآث��ار اجلانبية: بالن�شبة ملري�س يختلف عن ال�شابق، 
مث��ل �شخ�س ن�شط يف ال 45 من عم��ره اأ�شيب بالورم 
اخلبي��ث وال يع��اين م�ش��كالت طبي��ة اأخ��رى، ف��اإن من 
االأج��دى اأن نتبع معه برناجما اأكرث قوة بكثر".  لهذه 
الغاية، جُت��ري �رشكات االأدوية اأك��رث من 800 جتربة 
�رشيري��ة عل��ى االأدوي��ة امل�شرتك��ة الت��ي ت�شتم��ل على 
الع��الج املناعي، وفق��ا ملركز اأبح��اث ال�رشطان، لكي 
تخترب االأدوية جنبا اإىل جنب مع اأنواع العالج القدمية 
مث��ل العالج ال�شعاع��ي، اإ�شاف��ة اإىل مركبات جتريبية 
اأح��دث عهدا. من امل�شتحي��ل التنبوؤ ب��اأي االأدوية التي 
�شتعط��ي اأف�شل النتائج، كم��ا يتبني من متاعب �رشكة 

بري�شتول مايرز. 
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صناعة األدوية المناعية... بين العراقيل وتطور اإلنتاج
ديفيد كراو

المصاعب أمام صناعة النفط تظهر عالمات التراجع
أندرو وارد وإيد كروكس 

محمد شريف أبو ميسم

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

575.84
1.93
0.33%

362,768,974
419,125,475
227
24
4
4
16

0.90
172,586,544.00

1.24
65,916,108.00

0.63
31,367,998.00

2.43
13,663,935.00

0.35
12,985,000.00

)BSUC( سومر

)IIDP( تمور

)BBOB( بغداد

)IBSD( بيبسي

)BGUC( خليج

0.90
191,762,822.00

1.24
53,450,000.00

0.63
49,742,855.00

0.35
37,100,000.00

0.30
25,000,000.00

)BSUC( سومر

)IIDP( تمور

)BBOB( بغداد

)BGUC( خليج

)BBAY( بلبنك

السعر بالمثقال الواحد

سعر الذهب عيار 24

سعر الذهب عيار 22

سعر الذهب عيار 21

سعر الذهب عيار 18

سعر الذهب عيار 14

سعر الذهب عيار 10

دينار عراقي

47,641
43,671
41,687
35,731
27,791
23,821

طريق الحرير وتجارة الصين المقيدة


