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وضعت خطة إلنهاء الوالية القضائية حملكمة العدل باملنطقة االوروبية

بريطانيا تراهن على البقاء في أسواق االحتاد األوروبي بعد االنفصال
ترغب لندن في توسيع إمكانية توافر السلع 
ــي بعد  البريطانية في سوق االحتــاد األوروب
اخلروج من التكتل، وإنهاء الوالية القضائية 
املباشرة للمحكمة العليا في االحتاد األوروبي، 
وذلك وفقا لورقات املوقف التفاوضي للخروج 
ــي اجلديدة املقرر نشرها  من االحتــاد األوروب

هذا األسبوع.
وبحسب “األملانية”، فقد ذكر بيان صادر عن 
وزارة خروج بريطانيا من االحتاد األوروبي 
أن اخلدمات البريطانية املرتبطة بالسلع يجب 
أن يتم ضمها في املفاوضات، وتؤكد الورقات 
مــجــددا على خطة بريطانيا إنــهــاء الــواليــة 
القضائية حملكمة العدل في االحتاد األوروبي 

عندما تترك التكتل.
وميكن القول إن اخلدمات التي متثل القطاع 
االقتصادي األهــم في بريطانيا، إضافة إلى 
قطاع اخلدمات املالية في البالد، عــالوة على 
املصارف وشركات التأمني، تضغط من أجل 
وصول غير مقيد إلى سوق االحتاد األوروبي 

بعد خروج بريطانيا من االحتاد األوروبي.
ــم تعقِّب املفوضية األوروبــيــة بشكل  ول
مباشر على ورقات املوقف التفاوضي األولى 
التي نشرتها احلكومة البريطانية األسبوع 
ــى أنها “خطوة  املــاضــي، بــل أشـــارت فقط إل
إيجابية نحو املرحلة األولــى من املفاوضات 

التي تبدأ حقا اآلن”.
وكانت املفوضية حريصة على احلصول 
ـــول املــوقــف  ــد مـــن الــتــفــاصــيــل ح ــزي عــلــى م
البريطاني مــع سير املرحلتني األولــيــني من 
املفاوضات بشكل بطيء، وقال مايكل بارنييه 
كبير املفاوضني األوروبيني خلروج بريطانيا 
ــاد األوروبـــي، عقب اجلولة الثانية  من االحت

من املباحثات في متوز )يوليو(، “لقد كانت 
اجلــولــة األولـــى مــن احملــادثــات عــن التنظيم، 
واجلولة الثانية حول العرض، وال بد أن تكون 

اجلولة الثالثة حول اإليضاح”.
ومن املقرر عقد جولة ثالثة من احملادثات 
ـــاري، ورفــضــت املفوضية  نهاية الشهر اجل
ــن اتــفــاق  ــث ع ــدي ـــة حــتــى اآلن احل ـــي األوروب
مستقبلي مع بريطانيا إلى حني “إحراز تقدم 

كاف” في عديد من القضايا الرئيسية.
ومن بني هذه القضايا مستقبل 3.2 مليون 
ــي في بريطانيا و1.2 مليون  مواطن أوروب
بريطاني في الدول األوروبية األعضاء، فضال 
عن التزامات مالية، تصل إلى نحو 100 مليار 
يــورو “118 مليار دوالر”، تقول بروكسل 

“إن احلكومة البريطانية مدانة بها ملصلحة 
التكتل األوروبي”.

وقـــرر غالبية الناخبني فــي بريطانيا 
اخلــروج من االحتــاد األوروبــي في استفتاء 
ــي 23 حـــزيـــران )يــونــيــو( 2016  جـــرى ف
“بريكست” ومت تقدمي الوثائق الرسمية 
ــارس( املاضي، ما  لبدء العملية في آذار )م
يعنى أن بريطانيا من املقرر أن تخرج من 

التكتل في آذار )مارس( 2019.
ــدو أن احلــكــومــة  ــب مـــن جــهــة أخـــــرى، ي
البريطانية واثقة من إحراز “تقدم كاف” في 
مفاوضاتها مع االحتاد األوروبي بحلول شهر 
تشرين األول )أكتوبر( يؤهل لبدء املرحلة 
ــات ومناقشة مستقبل  ــادث املقبلة مــن احمل

العالقات مع االحتاد.
وكـــان ميشيل بارنييه كبير مفاوضي 
االحتاد األوروبي قد قال لسفراء باقي الدول 
ـــاد الشهر املــاضــي “إن  ــاء فــي االحت ــض األع
احملــادثــات بشأن العالقات في املستقبل ال 

يبدو أنها ستبدأ في تشرين األول )أكتوبر(”.
ـــارت متحدثة باسم وزارة شــؤون  وأش
ــى أن مسؤولي  االنــســحــاب البريطانية إل
احلكومة يواصلون العمل ونثق بأننا سنحقق 
تقدما كافيا بحلول تشرين األول )أكتوبر( 
يدفع ببدء املرحلة املقبلة من احملادثات”، وكما 
قال الوزير ديفيد ديفيس فإن “من الضروري 
أن يتبنى اجلانبان منهجا ديناميكيا ومرنا في 

كل جولة من املفاوضات”.
البريطانية عن مصادر لم تذكرها باالسم 
قولها “إن اجلانبني رمبا يضطران إلى تأجيل 
احملادثات بشأن عالقات ما بعد االنسحاب 
حتى شهر كــانــون األول )ديسمبر( إذا لم 
يحرزا التقدم الذي يطلبه االحتاد األوروبي”. 
ونشرت بريطانيا مقترحات بشأن احلدود 
بني إيرلندا وإيرلندا الشمالية تلغي نقاطا 
للحدود والهجرة، وتهدف تلك املقترحات التي 
رحبت بها احلكومة اإليرلندية إلى التعامل 

مع واحد من أصعب جوانب احملادثات.
ـــات رمبــا  ـــادث ـــر مــن احمل لــكــن جــانــبــا آخ
يكون أصعب وهــو املبلغ الــذي يتعني على 
بريطانيا دفعه حني تنفصل عن االحتــاد في 
ــارس( 2019، ورغــم إعالنها الوفاء  آذار )م
مبسؤوليتها عــن دفــع فــاتــورة اخلـــروج إال 
أن بريطانيا تساءلت عن مقترحات قدمها 
االحتاد ترجح أن على بريطانيا دفع نحو 60 

مليار يورو.

بريطانيا تود البقاء في االسواق االوروبية

سجل اقتصاد تايالند خالل الربع الثاني من العام 
احلالي أسرع معدل منو له منذ أكثر من 4 سنوات، 
بفضل قوة الطلب العاملي على الصادرات التايلندية.

وذكـــر املجلس الوطني للتنمية االقتصادية 
واالجتماعية أن إجمالي الناجت احمللي لتايالند زاد 
خالل الربع الثاني من العام احلالي مبعدل 7ر3% 

سنويا بعد منوه مبعدل 3ر%3 خالل الربع األول.
وبلغ معدل النمو ربــع السنوي خــالل األشهر 
الثالثة الثانية من العام احلالي 3ر%1 من إجمالي 

الناجت احمللي.
وسجل اإلنفاق االستهالكي اخلاص النهائي في 
تايالند منوا مبعدل %3 خالل الربع الثاني بعد منو 
مبعدل 2ر%3 خالل الربع األول من العام احلالي، 
في حني زاد اإلنفاق االستهالكي احلكومي النهائي 

منــوا مبعدل 7ر%2 خــالل الربع الثاني من العام 
احلالي، مع منو اإلنفاق الرأسمالي بنسبة 4ر0% 

خالل الفترة نفسها.
وزادت صــادرات تايالند خالل الربع الثاني من 
العام احلالي بنسبة %6 في حني زادت الــواردات 

بنسبة 2ر8%.
وزاد ناجت القطاع الزراعي خالل الربع الثاني 
من العام احلالي بنسبة 8ر%15 والقطاعات غير 
الزراعية بنسبة 7ر%2 مقابل 1ر%3 خالل الربع 
األول على خلفية تباطؤ وتيرة منو قطاع التصنيع 

وحتسن وتيرة منو قطاع السياحة.
وبــلــغ مــعــدل منــو االقــتــصــاد التايلندي خالل 
النصف األول من العام احلالي 5ر%3 من إجمالي 

الناجت احمللي.

منو االقتصاد التايلندي
2013  بأسرع وتيرة له منذ 

منو في االقتصاد التايلندي

ارتفاع اليورو »يعاقب« الشركات األوروبية
قالت دراسة متخصصة إن ارتفاع اليورو 
عاقب الشركات األوروبية تدريجياً، وأبطأ 
مبيعاتها، وحــدَّ من هوامش األربــاح، إذ لم 
يتجاوز منو أرباح الشركات األوروبية 9 في 
املائة في الربع الثاني، مقارنة بـ 29 في املائة 

في الربع األول. 
ونشرت أكثر من ثالثة أربــاع الشركات 
األوروبية التابعة ملؤشر “مورجان ستانلي 
ـ أوروبا” نتائجها املالية في الربع الثاني، 
وبحسب املؤشر فإنه على الرغم من تراكم 
الغيوم، واملفاجآت املتعلقة بتوقعات احملللني 
األقل إيجابية، إال أن االجتــاه العام للنمو ال 
يــزال مواتياً، وهو أمر يؤكد قوة االنتعاش 

االقتصادي.
ووفقا ملا ذكره محللو الدراسة، فقد بلغت 
العالقة بني النتائج اجليدة والسيئة ذروة 
جديدة منذ سبع سنوات في منتصف أيار 
)مايو(، حيث انخفضت ألدنى مستوى منذ 

12 شهراً.
وفــي الــربــع الــثــانــي، بلغ منــو األربـــاح 
12.6 في املائة على أساس سنوي، مقارنة 
بالنمو في الربع األول البالغ 23 في املائة، 
مثلما يؤكد مؤشر “مورجان ستانلي” الذي 
اعتبر أن ارتفاع اليورو مقارنة بالدوالر هو 
املسؤول الرئيس عن هذا التباطؤ في مواجهة 
املنافسة الدولية املتزايدة وارتفاع أسعار 

السلع األساسية.
ووجــد احملللون أنــه لــم يعد هناك غير 
كن  املــصــارف واملــؤســســات املالية التي ميمُ
قدِّم نتائج أفضل مما كان متوقعاً، ففي  أن تمُ

هذا القطاع املصرفي، يبلغ رصيد النتائج 
اإليجابية مقارنة بخيبات األمل 44 في املائة. 
ــي سويسرا على سبيل املــثــال، قــدَّم  وف
“كريدي سويس” و”جوليوس بير” نتائج 
جيدة، في حني كــان “يو بي إس” في خط 
التوقعات األصلية، بينما قدَّم قطاع العقارات، 
وصناعة املواد، فضالً عن قطاع الطاقة نتائج 

صلدة أيضاً مواتية للنمو في أوروبا.
وتكبدت شركات السلع الرأسمالية أكبر 
النتائج السلبية، فعدد الشركات التي حققت 
نتائج مخيبة لآلمال أعلى بنسبة 20 في 
املائة من الشركات التي جتاوزت توقعاتها، 

لكن مع ذلك، فإن هذا الفرع هو الذي ينبغي 
أن يمُحقق االستدامة في االنتعاش االقتصادي 

خالل النصف الثاني.
وعانى قطاع صناعة السلع الفاخرة أيضاً 
أثر قوة اليورو، ووفقاً لدراسة “مورجان 
ستانلي”، فإن أي زيادة بنسبة 5 في املائة 
من اليورو ينتج عنها انخفاض بنسبة 8 في 

املائة في عائدات التشغيل، كمتوسط عام.
وأصــبــحــت مــؤســســات “فيراكامو”، 
و”تود”، و”برادا” األكثر تــضــرراً، بينما 
متكنت “سواتش” و”بيربيري” من الهروب 
مــن النتائج السلبية أكــثــر مــن غيرها من 

شركات هذا القطاع.
وتتجلى حيوية االقــتــصــاد فــي زيــادة 
املبيعات، لكن معدل املبيعات اإلجمالية 
للمجموعات األوروبية زاد بنسبة 6.5 في 
املائة في الربع الثاني على أســاس سنوي، 

مقارنه بـ 9.5 في املائة في الربع األول. 
وأشار “مورجان ستانلي” إلى أن النسبة 
املئوية للشركات التي جتــاوزت التوقعات 
اخلاصة باملبيعات اإلجمالية لم تكن إيجابية 
ــوى بنسبة 15 فــي املــائــة، وكــان الربع  س
األول أفضل ألن الرصيد الصافي من النتائج 

اإليجابية ارتفع إلى 44 في املائة.
وحققت فرنسا مفاجآت إيجابية على 
عكس سويسرا، ففي سوق األوراق املالية، 
تفاعل املستثمرون بقوة مع النتائج السيئة 
مقارنة بالنتائج اإليجابية، وارتفع األداء 
املتدني الذي عاقب النتائج املالية للشركات 
التي لم تصل إلى توقعاتها األصلية بنسبة 
1.6 في املائة، في حني أن األداء الفائق الذي 
صاحبته نتائج مالية جيدة لم يبلغ سوى 

0.5 في املائة.
ــة، تشير  ــي وعلى صعيد الـــدول األوروب
الدراسة إلى أن رصيد النتائج اجليدة أعلى 
ما يكون في إيرلندا )100 في املائة(، وفي 
فرنسا )50 في املائة(، وفي الدمنارك )50 
فــي املــائــة(، فــي حــني أن أهــم نسبة مخيبه 
لآلمال وقعت في سويسرا )25- في املائة(، 
وجاءت أرقام “نستله” للصناعات الغذائية، 
ــل من  ـــادة الــتــأمــني أق و”سويس ريه” إلع

التوقعات.

ارتفاع اليورو يعاقب الشركات االوروبية

أوقفت شركات الدفع اإللكتروني عبر اإلنترنت 
العمالقة حتــويــل األمــــوال للموقع الــتــي تــروج 
للكراهية أو تبيع منتجات تروج لتفوق العنصر 
األبيض على باقي البشر. وقد قررت شركتا “آبل 
باي” و”باي بال” للدفع عبر اإلنــتــرنــت وقف 
ــوال إلــى املــواقــع التي تبيع املالبس أو  حتويل أم
املنسوجات التي تــروج لتفوق البيض أو املواقع 
التي تدعم املجموعات العنصرية التي حترض 
على كراهية باقي املجموعات العرقية. جاء هذه 
اخلطوة في أعقاب املواجهات الدامية بني حشد 
للقوميني البيض املتطرفني واملــنــاوئــني لهم في 
مدينة شارلوتسفيل بوالية فيرجينيا األمريكية 
يوم السبت املاضي والتي أسفرت عن مقتل سيدة. 
وأكـــدت شركة “آبل باي” سحب الــدعــم مــن هذه 
املواقع مشيرة إلى أن أنشطة هذه املوقع انتهكت 
القواعد االجتماعية العامة الراسخة التي تطبقها 
“آبل باي”. كما أعرب “تيم كوك” الرئيس التنفيذي 
لشركة “آبل” التي تدير خدمة “آبل باي” عن رفضه 
إلرهـــاب العنصريني البيض والعنف الطائفي 
باعتباره “إهانة ألمريكا”، مضيفا “علينا التصدي 
لهم” وذلـــك عبر تــغــريــدة على مــوقــع التواصل 

االجتماعي “تويتر”.
كما قررت شركة “باي بال” وقف حتويل األموال 
أو تقدمي خدماتها إلى املواقع التي تقبل املدفوعات 
أو جتمع التبرعات للترويج للكراهية والعنف 
وعــدم التسامح. وقــال بيان للشركة إنــه “بغض 
النظر عن الفرد أو املنظمة املعنية فإننا نعمل على 
التأكد من أن خدمات لن تستخدم لنقل مدفوعات أو 
تبرعات لألنشطة التي تروج للكراهية أو العنف 
أو عدم التسامح االجتماعي. هذا يتضمن املنظمات 
التي تتبنى وجهات النظر العنصرية مثل منظمة 
كوكلوكس كالن أو جماعات البيض العنصرية أو 
املجموعات النازية”. وأشار موقع “سي نت دوت 
كوم” املتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى 
أن “آبل باي” و”باي بال” هي أحــدث الشركات 
التي انضمت إلى احلملة املطالبة بوقف األنشطة 
العنصرية للمتطرفني البيض على اإلنترنت، 
حيث سبقتها شركات “ريديت” و”فيسبوك” التي 
حظرت الدخول إلى صفحات مجموعات الكراهية 
فــي أعــقــاب هجوم شارلوتسفيل، فــي حــني ألغى 
موقعي “جوجل” و”جودادي” املجال اخلاص 

مبوقع النازيني اجلدد “ذا ديلي ستورمر”.

شركات الدفع اإللكتروني توقف حتويل 
األموال إلى املواقع املرتبطة بالعنصريني

وقف حتويالت العنصريني

11 باملئة  خالل الشهر اجلاري ارتفاع صادرات كوريا اجلنوبية بنسبة 
أظهرت البيانات االقتصادية 
ــــس  االثـــنـــني منو  الـــصـــادرة ام
صــادرات كوريا اجلنوبية خالل 
العشرين يوما األولــى من آب/
أغسطس اجلاري بأكثر من 10% 
على خلفية األداء اجليد في قطاعي 
أشباه املوصالت ومنتجات النفط.

وقالت وكالة اجلمارك الكورية 
امس  االثنني، إن صــادرات البالد 
خالل األيــام العشرين األولــى من 
الشهر اجلاري بلغت 1ر25 مليار 
دوالر بزيادة نسبتها 6ر%11 عن 

نفس الفترة من العام املاضي.
وفــي حــال اســتــمــرار االجتــاه 
التصاعدي لــصــادرات البالد في 
هذا الشهر، فإنها من املتوقع أن 
تشهد ارتــفــاعــا مستمرا للشهر 

العاشر على التوالي ألول مرة منذ 
كانون أول/ديسمبر .2011

وبــحــســب بــنــود الـــصـــادرات، 
ارتفعت الــصــادرات الكورية من 
أشباه املوصالت ومنتجات النفط 
والـــســـيـــارات بنسبة 4ر42% 
و8ر%41 و%21 على أســاس 
ســنــوي عــلــى الــتــرتــيــب، بينما 
تراجعت صادرات السفن وأجهزة 
االتــصــاالت الالسلكية بنسبة 
7ر%26 و7ر%21 على الترتيب.

ــن نــاحــيــة أخــــرى، ارتفعت  م
واردات البالد بنسبة 2ر11% 
إلــى 5ر25 مليار دوالر ليسجل 
امليزان التجاري عجزا قدره 400 
مليون دوالر خالل أول 20 يوما 

صادرات كوريا اجلنوبية ترتفع من الشهر احلالي.

أظهر تقرير اقتصادي نشر امس  االثنني تعافي 
النشاط الصناعي في اليابان خالل حزيران/يونيو 

املاضي.
وارتفع املؤشر الــذي تصدره وزارة االقتصاد 
والتجارة والصناعة اليابانية لقياس أداء النشاط 
الصناعي بنسبة 4ر%0 شهريا خــالل حزيران/
يونيو املاضي بعد تراجع بنسبة 8ر%0 خالل 
الشهر السابق، حيث جــاء ارتــفــاع املــؤشــر خالل 

حزيران/يونيو املاضي متفقا مع توقعات احملللني.
ـــوزارة انكمش نشاط قطاع  وبحسب تقرير ال

التشييد بنسبة 7ر%1 في حني زاد الناجت الصناعي 
ــوقــت نفسه اســتــقــر أداء  بنسبة 2ر%2، فــي ال
الصناعات الثانوية بدون تغيير، بعد تراجع بنسبة 

1ر%0 خالل أيار/مايو املاضي.
في الوقت نفسه سجل النشاط الصناعي منوا 
سنويا بنسبة 2ر%2 خالل حزيران/يونيو املاضي 

بعد ارتفاع بنسبة 2ر%3 خالل أيار/مايو املاضي.
وسجل النشاط الصناعي منــوا مبعدل 6ر1% 
خالل الربع الثاني من العام احلالي بعد انكماش 

بنسبة 1ر%0 خالل الربع األول من العام.

حتسن أداء النشاط الصناعي 
في اليابان خالل يونيو املاضي

مصنع في اليابان

ــات التكنولوجيا خــالل  ــرك ـــورت ش ط
الفترة األخيرة مجموعة من أجهزة املساعد 
الشخصي الــرقــمــي الــتــي تعمل بتقنيات 
الذكاء الصناعي مثل “سيري” و”أليكسا” 
و”بيكسبي”و”كورتانا” التي تقوم بعديد 
من الوظائف املعقدة مثل استقبال األسئلة 
املسموعة والرد عليها. وهذه التقنيات تفتح 

الباب أمام تغيير كبير في أماكن العمل.
وبحسب “األملانية”، فإنه على الرغم من 
أن تقنيات الذكاء الصناعي في مجاالت مثل 
التعرف على الكالم أو متييز الكالم، فما زالت 

هناك الكثير من الوظائف التي ال تقوم بها. 
ومــن احملتمل أن يتغير هــذا الوضع في 
املستقبل، إذا جنحت أجهزة الذكاء الصناعي 
في تعليم نفسها بنفسها، من خالل ما يعرف 
باسم التعلم اآللي، وهذه التقنية عبارة عن 
عملية تستقبل فيها أجهزة الذكاء الصناعي 
كميات كبيرة من البيانات ثم تقوم بتحليلها 

والتعلم منها.
وهــذا يعني على املــدى املتوسط تطوير 

أجهزة ذكــاء صناعي أكثر تعقيدا مما هي 
عليه اليوم، وعلى سبيل املثال، فإنه بدال 
من ســؤال املساعد الشخصي الرقمي عن 
حالة الطقس غــدا، ميكن سؤاله عن شركة 
التأمني أو خدمات التأمني املالئمة للمستخدم 

وظروفه املختلفة.
وفي حالة الوصول إلى األجهزة القادرة 
ــي، فــإن هــذا لن يعني فقط  على التعلم اآلل
عدم احلاجة إلى األشخاص الذين يقومون 
ببرمجة وحتديث أجهزة الذكاء الصناعي 
مثل “سيري” وإمنــا يعني االستغناء عن 
العديد من املوظفني الذين يقومون مبهام 

مكتبية ستقوم بها هذه األجهزة.
وبـــدأت تقنيات الــذكــاء الصناعي فعال 
تطرق مجاالت كانت تمُعَتبر في وقت مضى 
ــدًءا بالقيادة اآللية  حكًرا على اإلنــســان، ب
اآلمــنــة، والــتــفــوق على أبــطــال العالم في 
لعبتي الشطرجن وجو والكشف املبكر عن 
الــســرطــان، وانــتــهــاًء بأشياء مثل الكتابة 

وتأليف املوسيقى والرسم.

وتقول لوشيا فالكينبرج خبيرة املوارد 
البشرية في احتاد اقتصاد اإلنترنت األملاني: 
“أستطيع أن أتخيل بسهولة أن أجهزة 
املساعد الشخصي ستجد في املستقبل عديدا 
من املهام املكتبية التي ميكنها القيام بها، 
مثل تصنيف وأيضا الرد على رسائل البريد 

الروتينية”.
وأصبح السؤال اآلن هو هل ميكن ألجهزة 
املساعد الشخصي مثل “أليكسا” وغيره، 
القيام باألعمال املكتبية، كما يقوم اإلنسان 

اآللي بوظائف العمال في املصانع؟
ــور فــولــفــجــاجن  ــس ــي ــروف ــب ويـــوضـــح ال
فالستر رئيس املعهد األملاني ألبحاث الذكاء 
الصناعي أن اإلجابة عن هذا السؤال نعم 
وال في الوقت نفسه “الوظائف الروتينية 
البحتة تنقرض نتيجة انتصار الــذكــاء 

الصناعي”.
ويــتــوقــع فالستر أن الــوظــائــف التي 
ستختفي بفضل أجهزة الذكاء الصناعي، هي 
تلك التي يقوم بها أشخاص يجلسون وراء 

شاشة طوال اليوم ويدخلون البيانات إلى 
جهاز كمبيوتر أو يقومون مبعاجلة البيانات 

الرقمية وفقا لقواعد بسيطة.
ومثل هذه التغييرات اجلذرية لن تضرب 
فقط الشركات الكبرى مثل شركات التأمني 
الصحي والبنوك ولكن أيضا الشركات 
ــاة  ــام األصــغــر حــجــمــا مــثــل شــركــات احمل
واالستشارات الضريبية. من ناحيته ال يرى 
كــالوس شميدت رئيس قطاع تكنولوجيا 
الضرائب واإلصــالح في مؤسسة “برايس 
ووترهاوس كوبر” لالستشارات اإلدارية 
واحملاسبية أن مثل هذه التحوالت سيكون 
لها تأثيرات سلبية متاما على املوظفني، 
وإمنا قد يصبح العمل أكثر إمتاعا. ويشير 
شميدت إلــى أنــه حتى اليوم يقضي كثير 
من املوظفني وقتا طويال في جمع وجتهيز 
البيانات، وهذا بالنسبة لكثيرين منهم ليس 
اجلزء املمتع في الوظيفة، وإمنا قد يكونون 
أكثر سعادة عندما يقضون وقتا أطول في 

العمل اإلبداعي.

تقنيات الذكاء الصناعي شبح يهدد الوظائف املكتبية


