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    التطبيق على الشركات التي ال تقوم بتنفيذ نسبة »السعودة« املفروضة من الدولة

السعودية توّضح: ال نية لترحيل كّل العمالة الوافدة بعد مضي 6 سنوات على إقامتها
»سابك« و»ميتسوبيشي« تتفقان على إنشاء مصنعني 

الرياض ـ يو.بي.آي: أعلنت الشركة السعودية للصناعات األساسية 
)سابك( امس توقيع اتفاقية للدخول في شراكة إستراتيجية مناصفة 
مع شركة ميتسوبيشي رايون احملدودة لتشييد وتشغيل مصنعني 

أحدهما إلنتاج مادة »ميثيل ميثا كريالت مونومر« الذي يعد أكبر 
مصنع في العالم يتم إنشاؤه بطاقة إنتاجية تبلغ 250 ألف طن متر 

سنويا واآلخر إلنتاج مادة »بولي ميثيل ميثاكريليت« بطاقة إنتاجية 
تبلغ 40 ألف طن متر سنويا. وقالت »سابك« في بيان صحافي امس 
إن املصنعني سيقامان ضمن أحد املجمعات الصناعية التابعة للشركة 
في مدينة اجلبيل الصناعية شرق اململكة فيما ستركز املرحلة التالية 

من املشروع على إعداد التصاميم الهندسية األساسية وإنهاء اتفاقيات 
التوريد واحلصول على املوافقات واإلجراءات النظامية ذات الصلة. 

وتهدف »سابك« من خالل املشاركة إلى حتقيق أهدافها اإلستراتيجية 
وتعزيز موقعها الريادي إذ ستوفر الشراكة مواد جديدة للمرة األولى 
في الشرق األوسط إلعطاء قيمة مضافة عالوة على تنويع املواد التي 

يجري استخدامها في التجمعات الصناعية لتوسيع وتنويع القطاع 
الصناعي في اململكة وإيجاد فرص جديدة في الصناعات التحويلية 
مثل البناء والتشييد والسيارات واإللكترونيات والتقنيات واألجهزة 

الطبية. 

الرياضـ  يو.بي.آي: نفت وزارة 
العمل السعودي امس، نيتها ترحيل 
التي مضى على تواجدها  العمالة 
في اململكة ست سنوات مؤكدة أن 
ذلك ينطبق على املؤسســـات التي 
ال تقوم بتنفيذ نسبة »السعودة« 
املفروضة من الدولة. وكان نسب 
إلى وزير العمل السعودي م.عادل 
فقيه قوله إن اململكة لن تقوم بتجديد 
اقامات العمالة األجنبية التي تعمل 
في اململكة منذ ست سنوات إال أن 
فقيه الذي كان يتحدث خالل لقائه 
مع رجال األعمـــال في غرفة جدة 
لم يوضح متى سيبدأ تطبيق ذلك 
وما إذا كان يشـــمل كل العمالة أم 
ينطبق على مهام معينة. وأوضحت 
وزارة العمل الســـعودية في بيان 
لها مســـاء االثنني »أن التباسا قد 
حدث في سياق اخلبر الذي تداولته 
وسائل اإلعالم اليوم حول ما ورد 
في تصريح وزير العمل م.عادل بن 
محمد فقيه بأنه ال جتديد للعمالة 
الوافدة التي أمضت ست سنوات في 
البالد«. وقال املتحدث الرسمي باسم 
الوزارة حطاب بن صالح العنزي 

العامل في البالد«. وذكر أن برنامج 
»نطاقـــات« يتيح جتديد الرخص 
دون شروط لعمالة املنشآت الواقعة 
داخل النطاقني »األخضر« و»املمتاز«، 
أي التي تلتزم بنســـبة السعودة. 
وأضاف أن العمالة املنزلية ستتجدد 
إقاماتها بغض النظر عن مددها وأنه 
ليس لها عالقة ببرنامج »نطاقات« 
العمل  على اإلطالق. وأكـــد وزير 
السعودي في تصريحه الذي نشر 
اليوم االثنني »أن لدينا في اململكة 
نحو نصف مليون عاطل وعاطلة 
)من السعوديني( عن العمل« مشيرا 
إلى أن »لدينا حوالي ثمانية ماليني 
أجنبي منهم ستة ماليني يعملون 
في القطاع اخلاص«. وقال الوزير 
فقيه »ان 90% من العاملني في القطاع 
اخلاص غير ســـعوديني والـ %10 
املتبقية من السعوديني«.وأضاف 
فقيه »يبلغ معـــدل البطالة حاليا 
10.5% منها 28% لإلناث، و40% من 
حجم البطالة من خريجي الثانوية 
العامة« الفتا إلـــى أن التحويالت 
الســـنوية للعمالة األجنبية تبلغ 
100 مليار ريال«. وفي السياق نفسه 

ذكرت تقارير في السعودية امس أن 
حتديد إقامة العمالة 6 سنوات في 
السعودية »سياسي« بالدرجة األولى 
وسيحقق فوائد اقتصادية. وذكرت 
صحيفة »احلياة« التي وزعت في 
الرياض امس أنها علمت من مصادر 
في وزارة العمل، لم تكشف عنها، 
أن القرار سيتم تطبيقه على جميع 
العاملني األجانـــب عدا »املنزلية« 
مشيرة إلى أن »املوضوع سياسي 
بالدرجة األولى وســـيحقق فوائد 
اقتصادية« وسيتم تطبيق القرار 
أيضـــا في دول مجلـــس التعاون 
اخلليجي. وقالت املصادر إن دول 
مجلس التعاون وقعت على اتفاقات 
دولية حتكم هذا األمر مشيرة إلى 
أن من بني االتفاقات »اتفاقا دوليا 
تقر الـــدول املوقعة عليه بأنه في 
حال بقاء العامل الوافد فترة تصل 
من 5 إلى 6 ســـنوات يتحول إلى 
عامل مهاجر وال يحق للدولة التي 
يعمل بها إجباره على املغادرة كما 
أن له احلقوق السياسية املمنوحة 
للمواطن ذاتـــه وهو األمر الذي ال 

تريده دول اخلليج«.

ال تقوم بااللتزام بنسبة السعودة 
والتي تقدر من 5 الى 10%(، ومن هنا 
عليها أن حتسن من أوضاعها كما أنه 
لن يتم جتديد رخص العمل لعمالة 
املنشآت الواقعة في النطاق «األحمر« 
بغض النظر عن املدة التي قضاها 

في تعليق على ما أوردته وسائل 
اإلعالم في هذا الشـــأن »ان حقيقة 
األمر أن وزير العمل صرح بأن هذا 
اإلجراء ينطبق على عمالة املنشآت 
الواقعة في النطاق »األصفر« )أي 
التي من برنامج »نطاقات«( أي التي 

ارتفاع نسبة البطالة في السعودية إلى أكثر من %10 

اليونان تقترب من تأمني متويل 
ضروري لتجنب إفالسها

»إعمار اإلماراتية ـ السورية«
 تؤكد استمرار مشاريعها في سورية

منظمة العمل الدولية جتتمع 
في جنيڤ ملراجعة أسس العوملة

أثينا ـ د.ب.أ: قالت تقارير أمس إن اليونان أصبحت 
على مقربة من تأمني اتفاق مع االحتاد األوروبي وصندوق 
النقد الدولــــي ميهد الطريق أمام اإلفــــراج عن قروض 
ضرورية مبليارات اليورو الشــــهر املقبل لتجنب خطر 

عجز دولة مبنطقة اليورو عن سداد ديونها.
وأصبحت اليونان على شفا اإلفالس رغم حصولها على 
حزمة إنقاذ بقيمة 110 مليارات يورو )155 مليار دوالر( من 
االحتاد األوروبي وصندوق النقد العام املاضي. ويوجد 
مفتشون من االحتاد والصندوق في أثينا حاليا لتقييم 
مدى التقدم املالي الذي أحرزته البالد قبل املوافقة على 
إصدار الشريحة اخلامسة بقيمة 12 مليار يورو مبقتضى 
خطة اإلنقاذ الطارئــــة. وذكرت صحيفة »كاثيميريني« 
اليونانية أن تقارير حتدثت عن أن اليونان ومسؤولني 
دوليني أصبحوا على وشك بلورة اتفاق بشأن تفاصيل 
برنامج اخلصخصة واإلصــــالح املالي املرحلي للبالد، 
لكن التزال هناك عراقيل رئيســــية.  ومن بني القضايا 
التي التزال عالقة مســــألة ما إذا كان سيشترك ممثلون 
دوليون في اللجنة املســــتقلة التي ستشرف على بيع 
أصول الدولة وما إذا كانوا سيحصلون على سلطة حق 
النقض. وقالت التقارير إن كال اجلانبني يتطلعون إلى 
اختتام املفاوضات مســــاء اليوم إذ أن مفتشــــي االحتاد 
األوروبي وصندوق النقد ســــيقدمون حينئذ تقييمهم 
بشــــأن ما إذا كانت ستحصل اليونان على دفعة يونيو 
من حزمة قروضها بحلول يوم الســــبت املقبل. وقالت 
التقاريــــر إن احلكومة اليونانيــــة وافقت على عدد من 
إجراءات التقشف اإلضافية التي تشملها خطتها املالية 
املرحلية. ومن بني تلك اإلجراءات إجراء استقطاعات أكبر 
للمكافآت وزيادات األجور ملوظفي اخلدمة املدنية. ومن بني 
اإلجراءات احملتملة األخرى التي مت بحثها إغالق عدد من 
املؤسسات العامة مبا فيها التلفزيون احلكومي اليوناني 

ما سيؤدي إلى شطب عدد كبير من الوظائف.

دمشقـ  كونا: اكدت شركة اعمار االماراتيةـ  السورية 
استمرار مشاريعها االستثمارية في سورية وعلى رأسها 
مشــــروع مول )البوابة الثامنــــة( والذي يقع مبنطقة 
يعفور في محافظة ريف دمشق.  وقال مدير عام شركة 
)اعمار اي.جي.او( نضال ترجمان في تصريح صحافي 
أمس ان مشاريعنا وصلت في سورية حاليا الى اوجها 
مبنطقة يعفور بدمشق »وبدأنا اخيرا مبشروع احلي 
املالــــي الذي يتألف من مبنيني يضمان نحو 120 مكتبا 
وهناك اكثر من 500 عامل يعملون على هذا املشــــروع 
بشكل متواصل وحتى هذه الساعة«. يذكر ان مساحة 
مول )البوابــــة الثامنة( والذي يعتبر من اكبر املوالت 
في الشرق االوسط ويحتل املركز الثالث على مستوى 
العالم تصل الى 200 الف متر مربع ويضم 250 منفذا 
جتاريا منها متاجر لعالمــــات جتارية عاملية تتواجد 
للمرة االولى في سورية كما يضم طابقني مخصصني 
ملواقف الســــيارات بطاقة اســــتيعابية تصل الكثر من 

2300 سيارة.

جنيڤ أ.ف.پ: يجتمع اعضاء منظمة العمل الدولية 
االربعاء في جنيڤ في جمعية عامة »تاريخية« حتمل 
الرقم مئة، للمطالبة بـ »تغييرات اساسية« في مجال 
العوملة بينما يعم الغضب صفوف الشبان في اوروبا 
السيما الذين يعانون من بطالة قياسية. وعلق مساعد 
املدير العام المانة سر منظمة العمل الدولية غي رايدر 
بالقول »انها حلظة تاريخية ملنظمتنا تنعكس في عدد 
املدعوين« الى اجلمعية العامة. وبني املدعوين املستشارة 
االملانية انغيال ميركل وكذلك رئيس الوزراء الروسي 
فالدميير بوتني اللذان سيتحدثان يومي 14 و15 يونيو 
امام حوالى خمســــة آالف ممثل حلكومات وشــــركات 
وعمال في املنظمة الثالثية االطراف اثناء اجتماع يدوم 
17 يوما. واوضحت املنظمة ان هؤالء سيتطرقون »الى 
التغيرات االجتماعية الرئيســــية« اجلارية في الشرق 
االوسط وشمال افريقيا، بينما »يبقى العالم في مواجهة 
التحديات املتواصلة مثــــل االزمة االقتصادية العاملية 

وازمة العمل«.
وبالفعل، فقد افادت املعطيات االخيرة ان الضائقة 
االقتصادية دفعت بالبطالة الى مستويات قياسية منذ 
2009. وفي 2010، بقي 205 ماليني شخص عاطلني عن 
العمل في العالم.والعام 2011 ال يدل انه يسجل مؤشرات 
افضل وخصوصا بالنســــبة الى االقتصاديات الغنية 
التي غرقــــت في ازمتها جراء تباطــــؤ اجمالي ناجتها 

الداخلي املتوقع.

اقتصاد فرنسا سينهار لو توقفت 
عن إنتاج الطاقة النووية مثل أملانيا

مراقبون يحذرون: مؤشرات قوية 
على قرب انفجار »فقاعة« أسعار الذهب

»هيونداي« تفوز بعقدين في سنغافورة والعراق
سيئولـ  د.ب.أ: أعلنت شركة هيونداي للهندسة 
واإلنشـــاءات، أكبر شـــركة لإلنشـــاءات في كوريا 
اجلنوبية، أمس فوزهـــا بعقود بقيمة 233 مليون 
دوالر في ســـنغافورة والعراق. ووقعت الشـــركة 
عقدا مع احلكومة العراقية بقيمة 96 مليون دوالر 
إلصالح وحتديث إحدى محطات الطاقة في العراق 
حيث يستمر تنفيذ العقد 37 شهرا. في الوقت نفسه 
فازت الشـــركة الكورية اجلنوبية بعقد قيمته 137 
مليون دوالر مع شركة استون للعقارات، الوحدة 

التابعة لشـــركة »سي.دي.إل«، أكبر شركة مطورة 
للعقارات في ســـنغافورة، حيث ستبني هيونداي 
للهندســـة مبنيني ســـكنيني بارتفاع 24 طابقا في 

سنغافورة.
ونقلت وكالة يونهاب الكورية اجلنوبية لألنباء 
عن شركة هيونداي القول إن تنفيذ املشروع سوف 
يستغرق 31 شهرا، لكن لم توضح موعدا لوضع حجر 
األساس. وهذه هي الطلبية الثالثة التي فازت بها 

هيونداي للهندسة من سنغافورة هذا العام.

شركة فرنسية تفوز بعقد مشروع القطار املعلق في العراق كبار املضاربني في األسواق العاملية يتخارجون بكميات كبيرة

القاهرة ـ أ.ش.أ: رغم تعالي أصوات املدافعني عن 
البيئة في فرنســــا من أجل التوقف عن إنتاج الطاقة 
النووية بعد قرار أملانيا إغالق جميع محطاتها النووية 
بحلول عام 2020 خوفا من تكرار كارثة فوكوشيما 
إال أن فرنســــا ليست أملانيا، ففرنســــا لن تستطيع 
االستغناء عن الطاقة النووية مهما كان لون احلكومة 
التي حتكمها ألن ذلك يعني ببساطة شديدة أن حتل 
كارثة باقتصاد فرنسا التي تعتمد على الطاقة النووية 

بنسبة 80% مقابل 22% فقط في أملانيا.
كما أن استغناء فرنسا عن الطاقة النووية يعني 
إنزال كارثة بصناعة بناء احملطات النووية املزدهرة 
في وقت تعد فيه مجموعة »أريفا« النووية الفرنسية 
أهم مجموعة في العالم تعمل في مجال بناء احملطات 
النووية وإنتاج اليورانيوم ومعاجلة النفايات النووية 
ودفنها. أما أكثر ما يخشاه الفرنسيون املدافعون عن 
البيئة من قرار أملانيا باالستغناء عن الطاقة النووية 
هــــو أن يؤدي ذلك إلى زيادة أعداد احملطات النووية 
في فرنسا لتلبية مطالب أملانيا من الطاقة بضغوط 

من اللوبي النووي الفرنسي الرهيب.
فقرار أملانيا بإغالق محطاتها النووية ســــيدفعها 
للبحث عن مصادر أخــــرى بديلة لتعويض النقص 
املتوقع في الطاقة بنسبة 22% وهنا لن يكون أمامها 
أفضل من الطاقة النووية الفرنسية ألنها أقل ضررا 
علــــى البيئة األملانية فالفحم الذي يوفر ألملانيا %43 
من طاقتها يعد ملوثا للبيئة ملســــؤوليته عن تفاقم 

ظاهرة االحتباس احلراري.
وزيادة اعتماد أملانيا أيضا على الغاز الروســــي 
يعني خضوعها للدب الروسي الذي ال يرحم عندما 
تتضــــرر مصاحله واليزال عالقا في األذهان تعرض 
أملانيا ملخاطر نقص الطاقة خالل أزمة الغاز بني روسيا 

وأوكرانيا عام 2007.
وكانت دراســــة فرنسية قد كشفت عن أن فرنسا 
حتتاج ألكثر من 25 عاما لالستغناء عن الطاقة النووية 
بشكل نهائي مقابل 10 سنوات فقط بالنسبة ألملانيا، 
وطالبت هذه الدراســــة بضرورة اســــتبدال الطاقة 

العربية.نــــت: حّذر مراقبــــون واقتصاديون من 
االستثمار في الذهب بعد ظهور مؤشرات قوية، مع 
حتركات كبار املضاربني في األسواق العاملية للتخلص 
من جانب كبير من األصول الذهبية، تشير جميعها 

إلى اقتراب انهيار أسعار الذهب عامليا. 
 من جانبه أكد محمد عزوز، نائب رئيس اللجنة 
الوطنية للمعادن الثمينة في مجلس الغرف السعودية، 
أن هناك توقعات بانهيار ونكسة قادمة ألسعار الذهب 
تذهب فيها أموال املســــاهمني الصغار، حلظة خروج 

الالعبني الكبار في السوق، ودخول العبني جدد.
وكشف عزوز في حديثه مع صحيفة »االقتصادية« 
عن عمليات جذب لصغار املضاربني ألسواق الذهب من 
قبل كبار املضاربني الذين ميلكون نسبة من السوق 
العاملية، ويســــتطيع أي شخص املضاربة حاليا في 
الذهب مــــن خالل اإلنترنت من أي موقع، كما أصبح 

الذهب حتت سيطرة فئة معينة. 
وأوضح قائال: »هناك شائعات بوصول الذهب إلى 
أسعار فلكية، كما أن هناك محللني ومكاتب استشارية 
تتوقع انخفاض أسعار الذهب حتى يوليو إلى 1100 
دوالر لألوقية، ثم يعاود االرتفاع إلى أكثر من 1600 
دوالر لألوقية، ليتجاوز األسعار احلالية 1500 دوالر 

لألوقية، خالل األشهر الستة املقبلة.
ويرى عزوز أن بعض التوقعات مقبولة و90 % من 
التوقعات لم تكن حقيقية وال واقعية، ولكن هناك بعض 
املؤثرات واألحداث التي تؤثر في أسعار الذهب مثلما 
أثر مقتل أسامة بن الدن على أسعار الذهب، واستدرك 
»األحداث ال تؤثر على املدى الطويل«، ولكن على فترة 
أيام محدودة.  وأضاف »ال ميكن التوقع باســــتمرار 
ارتفاع أسعار الذهب أو انخفاضها، لكن هناك تذبذبا 
مستمرا في األسعار، والسبب يعود للمضاربات على 
الذهب التي أصبحت بأقل من 100 دوالر، وهو سبب 
رئيس، ألن الذهب أصبح التعامل فيه مثل األســــهم 
وأصبــــح ال يرتكز على األحوال العاملية التي لها أثر 
على األسعار، لكن شــــهدت األحوال العاملية تقلبات 
أثرت على ارتفاع أسعار الذهب، كما شهدت تقلبات 
أسهمت في انخفاض أســــعار الذهب، بينما جند أن 
األحوال العاملية في ركود بعض األوقات وجند ارتفاعا 
لألسعار، وال ميكن التوقع باستمرار ارتفاع األسعار، 

بل سيظل في حالة تذبذب على املدى الطويل«. 
وقال نائب رئيس اللجنة الوطنية للمعادن الثمينة 
في مجلس الغرف السعودية: »ال أنصح أي شخص 
باالستثمار عن طريق املضاربات االلكترونية، التجارة 
الفعلية هي التجارة الرابحة دون قلق أو توتر، بينما 
املضاربات حتدث توتــــرا، ونحذر صغار املضاربني 
من املضاربة في الذهب، مؤكدا خســــارة تلك األموال 
وضياعها لعدم وجود اخلبرة وعدم حتمل اخلسارة، 
وبالتالي خروجهم من السوق، مع تسجيل أول خسارة، 

النووية بالطاقة اجلديدة واملتجددة الســــيما طاقة 
الرياح والطاقة الشمســــية على أن يتم اســــتيرادها 
من صحراء شمال أفريقيا. ويرى البروفيسور ايلى 
كوهني مدير إدارة األبحاث باملجلس القومي الفرنسي 
للعالقات اإلســــتراتيجية أنه لــــن يكون مبقدور أية 
حكومة فرنســــية مهما كانت توجهاتها السياســــية 
االستغناء عن الطاقة النووية في املستقبل املنظور 
لسببني رئيسيني أولهما أن الطاقة اجلديدة واملتجددة 
غير قادرة في الوقــــت احلالي على تعويض الطاقة 
النووية رغم التقدم التكنولوجي الذي أحرزته هذه 
الطاقة. أما السبب الثاني فهو أن فاتورة توليد الطاقة 
في فرنسا تقل بنســــبة 25% عن تكلفة توليدها في 
أملانيا املجاورة بفضل الطاقة النووية مما يعد عنصرا 
مهما في تهدئة مخاوف الرأي العام الفرنســــي بعد 
كارثة فوكوشــــيما. ويؤكد البروفيسر كوهني ملجلة 
»لكسبريس« الفرنســــية أنه في حال قررت فرنسا 
االســــتغناء عن الطاقة النووية بطاقة بديلة ســــواء 
أخذت صورة الطاقة اجلديــــدة واملتجددة أو الفحم 
أو البتــــرول أو الغاز فإن ذلك يعني حتميل اخلزانة 
الفرنسية خســــائر فادحة تصل إلى 40 مليار يورو 
ســــنويا. من جهة أخرى، وقعت محافظة بغداد أول 
من امس اتفاقية مع شــــركة »الستوم ترانسبورت« 
الفرنسية إلنشاء مشروع قطار بغداد املعلق بكلفة 
1.5 مليار دوالر. وقال صالح عبد الرزاق محافظ بغداد 
في تصريــــح صحافي بعد توقيع مذكرة التفاهم مع 
مدير شركة »الستوم« »جيان لوكا ايرباشي« لتنفيذ 
مشروع قطار بغداد املعلق بحضور ممثلني من السفارة 
الفرنسية ووزارة النقل العراقية وأمانة بغداد ومديرية 
املرور العامــــة واعضاء من مجلس محافظة بغداد » 
وقال وقعنا اتفاقية مع شركة الستوم ترانسبورت 
الفرنسية الجناز مشروع قطار بغداد املعلق بقيمة 
مليار ونصف املليار دوالر يتم تنفيذه خالل 5 سنوات«. 
واوضح ان هذا اجلسر سيربط »مناطق املستنصرية 
والشعب والوزيرية والكاظمية اضافة الى مطار املثنى 

ومحطة سكك حديد العالوي«.

حيــــث إن كل جتارة معرضة في فتــــرة من الفترات 
للكساد، وال ميكن التعامل معها إال من قبل املتخصص 
والتجار، وليــــس املضاربني«.  وقال »هناك عمليات 
جذب لصغار املضاربني للمساهمة واالستثمار بجميع 
ممتلكاتهم، وفي نهاية املطاف لن يكسب أحد من صغار 
املضاربني«، مشــــيرا إلى أنه مت وضع سياسة جلذب 
صغار املستثمرين إلى املضاربة، وجتارة املضاربة 
غير صحيحة.  من جهته أكد د.محمد إبراهيم السقا، 
أستاذ االقتصاد في جامعة الكويت، أن االستثمار في 
الذهب أصبح اليوم أخطر من أي وقت سابق، ورمبا 
نالحظ ذلك في املدى الذي أصبحت تأخذه التقلبات 
السعرية في األسابيع األخيرة، اجلميع اليوم مجمع 

على أن الفقاعة مقبلة. 
وقال: البعــــض يراها فقاعة قامت لتظل منتفخة 
إلى األبد، ويستشــــهد بذلك باحلجج التي يســــوقها 
أرباب املضاربــــة في الذهب بأن الذهب معدن نفيس 
ونــــادر، وأن دول العالم تطبع النقود لتلقي بها في 
اقتصاداتها دون زيادة موازية في الناجت أو اإلنتاجية، 
وأن التضخم سيأكل األخضر واليابس، إلى آخر هذه 

املبررات احملفوظة عن مستقبل الذهب. 
وأشار إلى أن هذه احلجج هي نفسها التي سيقت مع 
كل فقاعة، فلم يكن أحد في كل مرة يؤمن بأن الفقاعة 
ستنفجر، وكان اجلميع يردد العبارة املألوفة »الوضع 
مختلــــف هذه املرة«، ثم يفيق اجلميع على الصدمة. 
واملضاربون في الذهب يرددون العبارة نفسها، الوضع 
مختلف هذه املرة، والذهب هنا ليبقى، وسعر الذهب 
يتجه نحــــو 5 آالف دوالر، و10 آالف دوالر، إلى آخر 
هذه الدعوات، إنها الدعوات نفسها التي كانت تتكرر 
مع كل فقاعة، لتثبت أننا بالفعل »عالم ال يتعلم من 
أزماته«. وحذر أســــتاذ االقتصاد في جامعة الكويت 
املســــتثمرين الصغار من الدخول في املضاربة على 
أصل متقلب مثل الذهب طاملا أنهم ال يتقنون قواعد 
اللعبــــة أو ال ميلكون حس املضارب احملترف، وقال 
في حتذيره للمضاربني الصغار »إن شياطني املضاربة 
الكبار ال يعدمون وسائل اإلغراء وهؤالء املضاربون 
الكبار هم أول من سينســــحب من الســــوق دون أن 
يعلم أحد بذلك عندما توجههم مناذجهم بأن الضغط 
داخل الفقاعة قد بلغ مداه، أو أن الفقاعة على وشــــك 
االنفجار« على سبيل املثال صدم العالم في األسابيع 
املاضية عندما علم أن امللياردير سورس )أحد أساطني 
املضاربة في العالم( قد تخلص من جانب كبيرة من 
األصــــول الذهبية التي ميلكها، دون أن يشــــعر أحد 
بذلك.   وعكست املضاربات القوية على الذهب ضخ 
كميات هائلة من املعدن سنويا في سوق الذهب العاملي 
بلغت في العام املاضي نحو 4110 طنا من الذهب، من 
بني هذه الكمية مت طلب نحو 3910 أطنان، منها نحو 

990 طنا من الذهب في صورة سبائك.


