
  
عمل��ت طموح��ات ال�صني على اإثارة اخل��وف والبغ�ض يف عدد من 
البلدان االأوروبي��ة والواليات املتحدة، حيث ي�صعر من كانوا قادة 
للتكنولوجي��ا باأن مكانتهم اأ�صبحت عر�صة للتقوي�ض من قبل بلد 
يجم��ع بني االأم��وال ال�صخمة والرتكيز القوي عل��ى تطوير براعته 

يف امليدان.
وخماوفه��م هذه تق�ص��م اإىل �صقني: اأن االأم��ن الوطني اخلا�ض بهم 
ميك��ن اأن يتعر���ض للخطر، واأن االإعانات جتع��ل امليدان مييل اىل 
�صال��ح ال���رشكات ال�صينية. وغالبا ما تواج��ه ال�رشكات املتعددة 
اجلن�صيات يف جماالت مث��ل اأ�صباه املو�صالت “اتفاقا ماأ�صاويا” 
ملمار�ص��ة االأعمال التجاري��ة يف ال�صني: دخول ال�صوق مقابل نقل 

التكنولوجيا.
يف كان��ون الث��اين )يناي��ر( املا�ص��ي اأبل��غ املجل���ض االأمريك��ي 
مل�صت�ص��اري العلوم والتكنولوجيا البي��ت االأبي�ض، املت�صكك اأ�صال، 
ب��اأن �صيا�صات بكني “تعمل على ت�صويه االأ�صواق باأ�صاليب تقو�ض 
االبت��كار، وتقتطع م��ن ح�صة ال�ص��وق االأمريكي��ة، وتعر�ض االأمن 

القومي االأمريكي للخطر”.
ويف وق��ت �صابق من ال�صهر اجلاري، اأ�صدرت غرفة جتارة االحتاد 

االأوروبي يف بكني نقدا مف�صال ملخطط م�رشوع “�صنع يف ال�صني 
2025” ورد الفع��ل ال�صلبي املحتمل من قب��ل ال�رشكات املتعددة 
اجلن�صيات. وو�صف ي��ورج فوتكه، رئي�ض غرفة االحتاد االأوروبي، 

اخلط��ة باأنه��ا غ��ري عادي��ة لكونها حت��دد اأهداف��ا دقيق��ة للح�صة 
ال�صوقية، �صواء املحلي��ة اأو االأجنبية. وهذا ا�صتثار قلقا عامليا من 
�رشكات الدولة “التي تتغذى باملن�صطات” التي تكت�صح القطاعات 

املربحة م��ن خالل االإنتاج ال�صيني، متام��ا كما ح�صل يف قطاع 
الف��والذ وغ��ريه م��ن قطاع��ات ال�صناع��ة التحويلي��ة عل��ى م��دى 
العقدي��ن املا�صيني. ورف�صت ال�صني االدع��اءات من خالل تقرير 
حكوم��ي جاء في��ه: “�صتت��م معاملة ال���رشكات االأجنبي��ة بطريقة 
التعامل نف�صها م��ع ال�رشكات املحلية عندما يتعلق االأمر بطلبات 
الرتاخي���ض وو�ص��ع املعايري وامل�صرتي��ات احلكومي��ة، و�صتتمتع 
بال�صيا�ص��ات التف�صيلي��ة نف�صها مبوجب مب��ادرة �صنع يف ال�صني 
2025”. ودافعت ال�رشكات اأي�صا عن الدعم احلكومي. ففي خطاب 
اأم��ام موؤمتر ال�صعب الوطني خ��الل ال�صهر اجلاري، قال روبني يل، 

الرئي�ض التنفيذي ل�رشكة بايدو: “اإنه اأمر �رشوري ومهم”.
لك��ن حتى منتقدو �صيا�ص��ة ال�صني يالحظ��ون اأن حظر ال�صادرات 
اأو ال�صفقات ميك��ن اأن ترتتب عليه عواقب غري مق�صودة. ي�صت�صهد 
اأدي�ص��ون �صني��ل، الرئي�ض التنفيذي ل�”اإنرت�صك��ت 360 ري�صري�ض”، 
مبث��ال فْر���ض قي��ود عل��ى ال�ص��ادرات يف بع���ض تكنولوجي��ات 
ات اإنتل اخلا�ص��ة بعمليات حتديث  املعاجل��ة، مبا يف ذل��ك معاجلجِ
احلو�صب��ة العمالق��ة ال�صيني��ة. ويق��ول اإن��ه يف اأثناء ذل��ك طورت 
ال�صني تكنولوجيات املعاجل��ة اخلا�صة بها. وقال: “االأمر املوؤكد 
ه��و اأنه مل يع��د من املمكن عرقل��ة املب��ادرات ال�صينية من خالل 

�صوابط الت�صدير االأمريكية”.

يف  ن�صاأت��ه  ذكري��ات  اأالم  رودين  ي��روي 
بريطاني��ا بعد احلرب العاملي��ة الثانية: “كنا 
جي��اًل م��ن ال�صب��اب املهوو�ص��ني بالطائرات. 
وكان هناك �صورة على حائط غرفتي لت�صاك 
ييغ��ر عندما اخرتق حاج��ز ال�صوت على منت 
.”)1-BELL X( اأوىل الطائرات التوربينية
لكن��ه مل يج��ارجِ هوايت��ه اأك��ر م��ن ذل��ك احلد، 
كيميائي��ًا  مهند�ص��ًا  الحق��ًا  اأ�صب��ح  فق��د 
 AIR( ملوؤ�ص�ص��ة  الربيط��اين  الق�ص��م  يف 
 )PRODUCTS & CHEMICALS
يف الينت��اون- بن�صلفانيا. وهن��اك زاد �صغفه 
بفكرة التخل�ض من انبعاثات غاز ثاين اأك�صيد 
الكرب��ون م��ن حمط��ات الطاق��ة الربيطاني��ة 

العاملة بالفحم.
كم��ا كان يع��رف م�صبق��ًا مب��اذا �صي�صتغل هذا 
املرك��ب الكيميائ��ي، يف الوق��ت ال��ذي اأرادت 
 ROYAL DUTCH(و  )BP( في��ه 
يف  وحقن��ه  الفر�ص��ة  اغتن��ام   )SHELL
حقوله��ا النفطية الهائلة يف بح��ر ال�صمال. اإذ 
كان حق��ن الغاز يعمل كمذي��ب لتحرير النفط 
و�صيل��ة  اخل��روج؛  عل��ى  امل�صتع�ص��ي  اخل��ام 
�صائع��ة يف حقول غرب تك�صا�ض، حيث ت�صتغل 
���رشكات النف��ط اخلزان��ات الطبيعي��ة لث��اين 
اأك�صي��د الكربون، اإال اأنه مل يكن هناك اأي منها 

يف بريطانيا.
اكت�ص��ف اأالم اأ�صالي��ب عدي��دة اللتق��اط ث��اين 
اأك�صي��د الكربون من حمطة فحم عمالقة تعمل 
بق��وة 2400 ميغ��اواط يف ا�صكتلن��دا، لكن مل 

تنج��ح اأي منه��ا يف العم��ل ب�صب��ب تكلفته��ا 
الباهظ��ة. ففك��ر بتقلي��ل الكلفة م��ن ناحيتي: 
التح��دي التقن��ي، و���رشورة اإبط��اء ظاه��رة 
االحتبا�ض احلراري الناجم��ة عن ثاين اأك�صيد 
الكربون. يقول: “حاولت كثرياً لكنني تخليت 
عن ه��ذا امل�صعى يف بداية الت�صعينات. عمليًا، 

مل اأ�صتطع النجاح يف ذلك”.
اأم��ا الي��وم فق��د حق��ق مبتغ��اه اأخ��رياً؛ فف��ي 
دي�صمرب/ كان��ون االأول املا�ص��ي، �صافر اأالم 
؛ 76 عام��ًا؛ م��ن بريطاني��ا الإج��راء مقابل��ة 
للبن��اء  يف  )FORBES(  يف موق��ع  م��ع 
 HOUSTON( م��ن  بالق��رب  تك�صا���ض، 
SHIP CHANNEL( و�صط اأكرب جممع 
للبرتوكيماوي��ات يف الب��الد. وخ��الل الع��ام 
احل��ايل، بتكلف��ة مقداره��ا نح��و 150 مليون 
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.)CYCLE
لتولي��د  نظ��ام جدي��د  اإن��ه 
الكهرب��اء، م��ن خ��الل حرق 
والتق��اط  الطبيع��ي،  الغ��از 

الناجت��ة  الكرب��ون  اأك�صي��د  ث��اين  انبعاث��ات 
عن��ه. اأما اجل��زء االأف�صل يف ه��ذه التقنية هو 
توليدها الكهرب��اء بالتكلفة املنخف�صة ذاتها 
املول��دة ع��ن التوربين��ات احلديث��ة العامل��ة 
بالغ��از، وتقدر بنحو 6 �صنتات/ كيلوواط يف 
ال�صاع��ة. ومن ثم، فاإن اأن�ص��ار البيئة ياأملون 
خ��رياً من هذه التقنية. يق��ول جون توم�صون، 
يف  الكرب��ون  التق��اط  برنام��ج  يدي��ر  ال��ذي 
 )CLEAN AIR TASK FORCE(
:”اإنه��ا لي�ص��ت جمرد و�صيلة ب��ل هي غاية يف 

حد ذاتها”.
فم�ص��ادر الطاقة املتج��ددة مل تنت�رش ب�رشعة 
كافي��ة لتحل حم��ل الوق��ود االأحف��وري، كما 
اأن الطاق��ة النووي��ة اخلالي��ة م��ن الكرب��ون 
مكلف��ة للغاية. ي�صي��ف اأالم: “�صيج��ب علينا 
الوق��ود  ا�صتخ��دام  م�صتقب��اًل 
االأحفوري، �صواء اأحببنا ذلك اأم 
مل نح��ب. و�صيك��ون التحدي يف 
ا�صتخدام��ه لتولي��د الكهرب��اء من 
دون انبعاث��ات �صارة يف الغالف 

اجلوي.”
 AIR( يف  العم��ل  اأالم  ت��رك 
بعد  PRODUCTS( عام 2005 
44 عام��ًا م��ن العم��ل فيه��ا. ويف عام 
 RIVERS( 2009 ، تلقى مكاملة من
8 ( حا�صن��ة  راأ���ض امل��ال اال�صتثم��اري 
كارولين��ا.  ن��ورث  بوالي��ة  دوره��ام  يف 
حينه��ا راأى بي��ل ب��راون، موؤ�ص���ض م�ص��ارك 
يف ) RIVERS 8( اأن كمي��ة كب��رية م��ن 
 RECOVERY( اأم��وال قانون االإنعا���ض
ACT( االحتادي��ة متاح��ة لبح��وث التقاط 

وتخزين الكربون.
ومل يكن �صعبًا ا�صتعادة اأالم حلما�صه، فخالل 
م��دة وجيزة اأر�صل كمية كبرية من املعلومات 
 RIVERS( ل��كادر املهند�صني ال�صب��اب يف
8( ث��م اأكمل الت�صامي��م يف 6 اأ�صهر فقط. وقد 
عمل��ت )RIVERS 8( مع �رشكات الهند�صة 
 BABCOCK( و   )FLUOR( الك��ربى 
وفح���ض  لتح�ص��ني   )& WILCOX
التقني��ة. كم��ا ق��دم ب��راون، ال��ذي كان يعمل 
 )GOLDMAN SACHS( صابق��ًا يف�
ه��ذه   )MORGAN STANLEY( و 
التقني��ة لكثريي��ن، يق��ول: “مل ي�صدقن��ا اأحد. 
واعتقدوا اأنني اأخدعه��م”. ويف املقابل، كان 
لديه��م ما ي��ربر ال�ص��ك؛ فاالأنظم��ة االإ�صافية 
تقل��ل  لكنه��ا  موج��ودة،  الكرب��ون  اللتق��اط 
الكف��اءة. كم��ا اأنه��ا  باهظ��ة، حي��ث انفقت ) 
حمطته��ا  عل��ى   )SOUTHERN CO
لتولي��د الطاق��ة بتقنية “الفح��م النظيف” يف 
والية م�صي�صيب��ي، ما قيمته 4 مليارات دوالر 

اإ�صافية على امليزانية حتى االآن.
احتج��از  خب��ري  فريدم��ان،  جولي��و  يو�ص��ح 
 LIVERMORE( يف  الكرب��ون 
 )NATIONAL LABORATORY
:”تبح��ث ال���رشكات ع��ن ح��ل متكام��ل فيما 
يتعل��ق مبحط��ات تولي��د الطاق��ة”. وه��ذا ما 
اأعطته تقنية )ALLAM CYCLE( لها؛ 

فمعظ��م حمطات الطاقة الت��ي حترق الفحم اأو 
الغاز الطبيعي ت�صتخدم احلرارة لتوليد البخار 
ال��ذي مير عرب تورب��ني يدير املح��رك وين�صئ 

الكهرباء.
اأما يف العديد من املولدات الكهربائية، تطلق 
ن�ص��ف احل��رارة يف اجل��و اإىل جان��ب البخار، 
ف�ص��اًل عن غاز ثاين اأك�صيد الكربون. اإن تقنية 
اأالم ال ت�صتخ��دم البخ��ار، وب��داًل ع��ن ذلك، ما 
ي�صمى �صائل الت�صغيل الذي يحرك التوربينات 
ه��و ثاين اأك�صي��د الكرب��ون نف�صه. وه��ذا الغاز 
حت��ت ال�صغط والت�صخني حت��ى 1000 درجة، 
يحتفظ به يف حالة فائقة احلرج، حيث ميكنه 
االنت�ص��ار مللء حاوية خا�صة ب��ه مثل الغاز، 
وتك��ون ل��ه اأي�ص��ًا كثاف��ة ال�صائل. وب��داًل عن 
انبعاث��ه يف اجلو، ُي�صتغل يف تدوير توربينات 

ت�صغيل املولدات.
وبينم��ا تزي��د عملي��ات االح��رتاق با�صتم��رار 
ب�صب��ب ث��اين اأك�صي��د الكربون، يج��ري توجيه 
الزائد منه يف خطوط االأنابيب. الحظت �رشكة 
تبل��غ  الت��ي   )EXELON( الطاق��ة  تولي��د 
اإيراداته��ا 35 ملي��ار دوالر ؛ الفر�صة الكامنة 
يف ه��ذه التقني��ة، واأ�صبح��ت �رشي��كًا م�صهمًا 
بع��د اأ�صهر من البح��ث والتق�صي الالزم. يقول 
 EXELON( رئي���ض  ديغريغوري��و،  رون 
ا�صتثمارات  ننف��ذ  “غالب��ًا، ال   :)POWER

من هذا امل�صتوى”.
يف  ال��دوالرات  ملي��ارات  �صتنف��ق  ح��ني  يف 
ال�صن��وات املقبل��ة لتطوير حمطاته��ا القدمية. 
ال�رشك��ة  يف  الثال��ث  امل�صه��م  ال�رشي��ك  اإن 
 )NETPOWER( الي��وم  ت�صم��ى  الت��ي 
ه��ي �رشك��ة الهند�ص��ة العمالق��ة املطروح��ة 
واملعروف��ة   )CB&I( الع��ام  للت��داول 
 CHICAGO BRIDGE &( با�ص��م 

.)IRON
عمل��ت   ،  2012 ع��ام  ومن��ذ 
)NETPOWER( الت��ي �صتمتل��ك من�صاأة 
 )TOSHIBA( م��ع  اجلدي��دة  هيو�ص��نت 
لت�صمي��م و�صنع نظام االح��رتاق الأول حمطة 
طاقة بتقنية )CYCLE ALLAM( والتي 
كلفت ال�رشكة اليابانية يف االأقل 200 مليون 
دوالر، وتعت��زم تعوي�صها مع ب��دء الطلبيات. 
 )NETPOWER( بينم��ا �صتنتج حمط��ة
نحو 300 ميغ��اواط و 800 األف طن من غاز 
ث��اين اأك�صيد الكربون �صنويًا، و�صيكلف بناوؤها 
ب�ص��كل متكامل نحو 300 مليون دوالر. يقول 
دانيال مكارث��ي، مدير اال�صتثم��ارات التقنية 
يف)CB&I(:”ته��دف اخلط��ة اإىل بن��اء هذه 
نق��ل  ث��م  النفطي��ة،  املناط��ق  املحط��ات يف 

الطاقة.
واإذا كنت ت�صتطيع توليد الطاقة من دون ثاين 
اأك�صيد الكربون وبعيداً عن اأي عقوبة اقت�صادية 
مقاب��ل التقنية احلالية، فماذا مينعك من فعل 
 )NETPOWER(بذلك؟” �صوف ت�صتغرق
ب�صع��ة اأ�صهر من الت�صغي��ل، قبل اأن تتمكن من 
اإثب��ات فعالي��ة التقني��ة. كم��ا يتوق��ع اأالم اأن 
يلق��ى ابتكاره رواجًا عم��ا قريب، حيث يقول: 

“خالل عام واحد �صنعرف ذلك بالتاأكيد”.

اأعلن امللك ال�صعودي �صلمان بن عبدالعزيز عن ت�صكيل 
جلنة عليا ملكافحة الف�صاد برئا�صة ويل العهد. وقررت 
اللجن��ة بعد �صاعات م��ن اإعالن ت�صكيله��ا توقيف 11 
اأمريا وع�رشات الوزراء ال�صابقني واأربعة وزراء حاليني. 
وج��اء يف االأم��ر امللك��ي اأن مهم��ة اللجن��ة “ح���رش 
املخالف��ات واجلرائ��م والكيان��ات املتعلق��ة بق�صايا 
الف�ص��اد، واإ�ص��دار اأوام��ر من��ع ال�صف��ر والقب���ض ولها 
احل��ق يف اتخاذ االإجراءات االحرتازي��ة حلني االإحالة 
للجهات الق�صائية، واتخاذ ما يلزم يف املتورطني يف 
ق�صايا الف�ص��اد، واأنه لن تقوم للوطن قائمة ما مل يتم 
اجتثاث الف�صاد من ج��ذوره وحما�صبة الفا�صدين وكل 
من اأ�رّش بالبلد وتطاول على املال العام.اأ�صباب اإن�صاء 
اللجن��ة ج��اء يف مر�ص��وم اإن�ص��اء اللجنة اأن��ه نظرا ملا 

لوح��ظ "من ا�صتغالل من قبل بع���ض �صعاف النفو�ض 
الذين غلبوا م�صاحلهم اخلا�صة على امل�صلحة العامة، 
واعتدوا على املال العام دون وازع من دين اأو �صمري 
اأو اأخ��الق اأو وطنية، م�صتغل��ني نفوذهم وال�صلطة التي 
اوؤمتن��وا عليه��ا يف التطاول على املال الع��ام واإ�صاءة 
ا�صتخدام��ه واختال�ص��ه متخذين طرائق �صت��ى الإخفاء 
اأعماله��م امل�صين��ة، �صاعدهم يف ذل��ك تق�صري البع�ض 
مم��ن عملوا يف االأجهزة املعني��ة وحالوا دون قيامها 
مبهامه��ا على الوجه االأكمل لك�ص��ف هوؤالء، مما حال 
دون اط��الع والة االأم��ر عل��ى حقيق��ة ه��ذه اجلرائ��م 
واالأفع��ال امل�صينة". واأ�صاف البيان اأن ت�صكيل اللجنة 
ج��اء "ا�صت�صعارا منا خلط��ورة الف�صاد واآث��اره ال�صيئة 
على الدول��ة �صيا�صيا واأمنيا واقت�صادي��ا واجتماعيا، 
وا�صتم��رارا على نهجنا يف حماي��ة النزاهة ومكافحة 
الف�ص��اد والق�صاء علي��ه، وتطبيق االأنظم��ة بحزم على 

كل م��ن تطاول عل��ى املال العام ومل يحاف��ظ عليه اأو 
اختل�ص��ه اأو اأ�صاء ا�صتغالل ال�صلطة والنف��وذ فيما اأ�صند 
اإلي��ه م��ن مه��ام واأعم��ال، نطب��ق ذل��ك عل��ى ال�صغري 
والكب��ري ال نخ�ص��ى يف اهلل لوم��ة الئم، بح��زم وعزمية 
ال تل��ني، ومبا يربئ ذمتنا اأم��ام اهلل �صبحانه ثم اأمام 
مواطنينا".كم��ا ا�صتن��د البي��ان اأي�ص��ا �صم��ن ���رشده 
ملربرات ودعائ��م ت�صكيل اللجنة على ما "قرره علماء 
االأم��ة من اأن حرمة املال العام اأعظم حرمة من املال 
اخلا���ض بل وعدوه م��ن كبائر الذن��وب"، وخل�ض اإىل 
اأنه "لن تق��وم للوطن قائمة ما مل يتم اجتثاث الف�صاد 
من جذوره وحما�صب��ة الفا�صدين وكل من اأ�رش بالبلد 
وتطاول على املال الع��ام". وقد اأ�صدرت اللجنة بعيد 
االإع��الن ع��ن اإن�صائه��ا ق��رارات مت�صارع��ة باعتق��ال 
وتوقي��ف ع��دد م��ن االأم��راء وامل�صوؤول��ني احلالي��ني 
وال�صابق��ني ورجال االأعمال، يف اإط��ار حتقيق جتريه 

يف ق�صاي��ا تتعلق بالف�صاد، وكان من اأبرز املوقوفني 
رئي���ض �رشك��ة اململك��ة القاب�ص��ة االأم��ري الولي��د ب��ن 
ط��الل، ووزي��ر احلر�ض الوطن��ي املقال االأم��ري متعب 
ب��ن عب��د اهلل، واأم��ري منطق��ة الريا�ض ال�صاب��ق تركي 
بن عب��د اهلل، والرئي���ض ال�صابق للدي��وان امللكي خالد 
التويج��ري، ووزير االقت�صاد والتخطي��ط عادل فقيه، 
ووزير املالية ال�صابق اإبراهيم الع�صاف، وقائد القوات 
البحري��ة عبد اهلل ال�صلطان.وتباينت ردود الفعل ب�صاأن 
هذه التطورات، حيث راأى البع�ض اأن اإن�صاء اللجنة يعد 
ث��ورة على الف�صاد اأطلقها ويل العهد حممد بن �صلمان، 
وتداول��وا مقطع فيديو له وهو يتعهد مبكافحة الف�صاد 
كائن��ا م��ن كان الفا�صد اأم��ريا اأو وزي��را. ولكن اآخرين 
�صكك��وا يف اخللفي��ات احلقيقي��ة الت��ي دفع��ت املل��ك 
وويل عه��ده الإن�صاء اللجنة، واأرجع��وا ال�صبب احلقيقي 
اإىل اأن حمم��د ب��ن �صلمان يرغ��ب يف التخل�ض من كل 

املعار�صني لتمهيد الطري��ق اأمام تعيينه ملكا للبالد، 
وخا�ص��ة االأمري متعب بن عب��د اهلل وهو الرجل القوي 
يف الدول��ة بعد اإزاحة االأمري حممد بن نايف، وت�صاءل 
اآخرون "كيف للملك اأن يحارب الف�صاد، وهو من اأنفق 
ع�رشات املاليني خالل اإجازته يف املغرب". حالة من 
الرتق��ب واال�صط��راب االقت�صادي ويعت��رب فوزي عبد 
اهلل اأن حملة مكافحة الف�ص��اد التي د�صنت بال�صعودية 
توؤ�رش اإىل اإمكانية حدوث حركة ت�صحيحية يف اأ�صعار 
االأ�صه��م واالأ�صول يف ال�ص��وق ال�صعودية يف امل�صتقبل 
ب�ص��كل يقل��ل ال�صغ��وط الت�صخمي��ة ويحف��ظ م�صالح 
امل�صتثمري��ن وامل�صتهلك��ني يف اآن واح��د، ويلف��ت اإىل 
اأن ال�ص��وق تعي�ض حالة ترق��ب ملا قد توؤول اإليه نتائج 
حمل��ة االعتق��االت، خا�ص��ة اأن اأ�صبابه��ا احلقيقية ال 
ت��زال غ��ري معروف��ة. م��ن جهته، ي��رى ح�صن��ني مالك 
الرئي�ض العاملي لبح��وث االأ�صهم يف االأ�صواق النا�صئة 

ل��دى بنك اال�صتثم��ار اإك�صوتك���ض "اإن ه��ذا اآخر حترك 
ملركزية ال�صلطة يف ال�صعودية"، وي�صيف "رمبا تكون 
ه��ذه املركزية اأي�صا �رشطا �رشوريا للم�صي قدما يف 
خط��ة التق�صف واأجن��دة التحول، وهي مزاي��ا ياأخذها 
قلي��ل جدا من امل�صتثمرين يف االعتبار"، ويذكر اأ�صتاذ 
درا�ص��ات ال���رشق االأدنى بجامع��ة برن�صت��ون برنارد 
هي��كل "�صريع��ب احتج��از رج��ال اأعم��ال بارزين يف 
الب��الد القط��اع اخلا���ض، ورمبا يك��ون هن��اك نزوح 
لالأم��وال اأكر م��ن ذي قب��ل، ومعظ��م البريوقراطيني 
مذع��ورون االآن، وهو اأمر له ما ي��ربره"، اأما ر�صا اآغا 
كبري اخلرباء االقت�صاديني لدى "يف تي بي كابيتال" 
فيب��ني اأنه "رمب��ا يخل��ق ا�صتبعاد اأك��ر االأجنحة قوة 
يف العائل��ة املالكة ال�صعودي��ة ومواطنني اأقوياء، لهم 
جميعا اأن�صطة اأعمال كبرية، ومزيدا من العقبات اأمام 

النمو من خالل االقت�صاد غري النفطي".
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علي حسين عبيد 

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

الشركات المتغذية على المنشطات وقلق الغربيين


