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د. هنادي عبداهلل الحملي 

حركة دوران العمالة الوافدة 
في سوق العمل

نستمر في نهج املطالبة بالتكويت النوعي 
والكمي وحتسني فرص العمل للشباب 

الكويتي في القطاع اخلاص، سبق وأن طالبنا 
بالتكويت، وسبق ان طالبنا بتقنني العمالة 
الوافدة في عقود محددة املدة واالستعانة 
باخلبرات في وظائف محددة ألننا نراهن 

على وجود كفاءات كويتية كثيرة قادرة 
على االجناز والعمل واالبداع واحلرفية 

التامة ولها من املسؤولية املهنية والوطنية 
الكثير ونعول على تلك املراهنة في االكتفاء 
الذاتي باخلبرات الكويتية، وسبق ان طالبنا 

بتصريحات إحصائية عن عدد العمالة 
الوافدة ونوعية الوظائف وطبيعة املؤهالت 

العلمية لشاغلي الوظائف في املناصب 
القيادية والتنفيذية في القطاع اخلاص 

وماهي فروقات الرواتب بني الوافد التنفيذي 
والكويتي في نفس املسمى والوظيفة، كما 

سبق ان طالبنا مبلف خبرات الوافد في 
وظائفه السابقة في الكويت وخارج الكويت 

ليتكسب العروض املالية لوظيفته، وسبق 
ان طالبنا باإلفصاح عن املزايا املتاحة 
في التدريب والتطوير للعمالة الوافدة 

واملصروف على الكويتيني في التدريب، 
وطرحنا سؤاال جوهريا ملاذا توظف العمالة 

الوافدة وتدربها ايضا وما هو نوع التدريب 
وتكلفته؟ وسبق ان طالبنا بضريبة على 

الدخل للعمالة الوافدة بسقف الرواتب العالية 
واإلفصاح عن حجم املكافئات السنوية لهم 
على ان تسجل في وزارة الشؤون رسميا 

ليتسنى لإلخوة املسؤولني اإلحساس 
مبطالبنا..إلخ من األطروحات.

اليوم نطالب كذلك بضرورة توقف حركة 
العمالة الوافدة بني املؤسسات وبعروض 

مالية أعلى فيعمل الوافد في مؤسسة 
ويستمر في العمل سنتني او اكثر ثم يحصل 

على عرض مالي اعلى في مؤسسة اخرى 
ويستقيل ويتوظف في مؤسسة جديدة 

ومازال الكويتيون ال يجدون فرص عمل 
او يتسربون من القطاع اخلاص للعودة الى 

القطاع احلكومي او النفطي لوظائف اكثر 
استقرارا، هل آن االوان لتوقف حركة التنقل 

والعمل داخل سوق الكويت بهذه السهولة 
املوجودة اآلن وتشريع قوانني صارمة لزيادة 

فرص ابنائنا في التوظيف وعدم املزاحمة 
عليها من قبل العمالة الوافدة؟

اليوم نكرر صرخاتنا لتتوقف العمالة 
الوافدة عن استباق الزمن في شغل وظائف 

الشباب الكويتي اال من لديه خبرة فيعمل 
وبكل سرور، واذا توافرت مواصفات 

املوظف الكويتي فله األولوية، والوافد يرحل 
بعد انتهاء عقد عمله احملدد مبدة زمنية 

ومشروطة بتدريبه ملوظف كويتي، مطالبة 
بسيطة وواضحة ال نريد حركة االنتقال غير 

املقنن للعمالة الوافدة بل نريد قانونا يجبر 
املؤسسات التي توظف العمالة الوافدة في 

حالة االستقالة ان تنهي وجود الوافد بعودته 
الى بلده وليس بالتنازل عنه ملؤسسة اخرى 

بل ومؤسسة منافسة تدفع له اجرا اكبر. 
كلمة أخيرة: أمتنى من كل وافد أال يصنف 

مطالباتنا على انها عنصرية او نظرة قاصرة 
او خالفه، ألننا ببساطة ال نستطيع ان 

نعمل في بلده بحرية وفق قوانني العمل 
واالقامة كما يستفيد هو في بلدنا، وامتنى 
ان يقدر كل وافد تقديرنا للخبرة الوافدة 
في مجالها وفضله في تنمية مؤسساتنا 

وليعلم بأننا ال نضيع اجر من احسن عمال 
وال من قدم املساعدة في بلد اخلير )الكويت( 
البلد املفتوح للجميع ولكن نطالب بالقوانني 

املنصفة ألبنائنا.
امتنى ان يخطط الوافد لتواجده بالكويت 

وفق مدة زمنية ال تتعدى اخلمس سنوات 
ويرجع بلده معززا ومكرما ونتمنى ان يتفهم 
متخذ القرار واملشرع مطالبتنا ألنها تنبع من 

القلب ومن الغيرة على الشباب الكويتي.
واهلل ولي السداد

ـ استشر مكاتب اخلبرة   9
املتخصصة.

ثالثا: كيف يأخذ اإلنسان 
العادي قراراته االستثمارية؟

القرارات  يأخذ اإلنسان 
بناء على احلاجات األساسية 
والكماليــــة التي من خاللها 
ميكن أن يتعايش مع النفس 
واآلخريــــن بحيــــث يســــد 
ضروريات احلياة ومحاولة 
للمساواة مع اآلخرين، لذا 
يتــــم البحث عــــن مصادر 
الرزق التي تأتي بثمار كبيرة 
بأقــــل مجهــــود ممكن، فهو 
يركز كل نشاطاته الذهنية 
املرتبطة بالقدرة على التكهن 
والتصرف بشكل أفضل في 

كل خطوة قادمة.
وهذا ال يعني بالضرورة 
إجراء اإلجراءات الصحيحة، 
فهـــو يتعلم مـــن اخلطأ أن 
املمتـــازة حتتاج  املضاربة 
باإلضافـــة الـــى القـــدرات 
التحليلية، فهي تتطلب من 
أصحابهـــا فهم ســـلوكيات 
اآلخرين وطريقة تفكيرهم، 

واجتاهاتهم النفسية.
٭ في كل األحوال فإن نشاط 
الذهن يكون مرتبطا إلى حد 
الكيميائية  بعيد بدورتـــه 
العصبية، ومنط الشخصية 
وأبعادها، ومنط السلوك جتاه 
األمور املختلفة وليست تلك 

احملددة في السوق فقط.
٭ ان التأثيرات والضغوط 
االجتماعية التنافسية وحب 
املساواة واملنافسة خاصة 
بعالم تســـود فيه الرفاهية 
واحلرية واألمن االجتماعي 

والصحي.
املقامرة ليست شطارة:  ٭ 
نفسيا املكابرة واملقامرة خطر 
يجب التوقـــف عنه ألنه ال 
يعني الشطارة لكنه يعني 
أن هناك عيوبا في الشخصية 
اسأل نفسك بأمانة: إذا كان 
ضروريا أن نتوقف فلم ال؟ 
التالية:  وعليك باألمور 
تهيئة الذهنية: هدوء النفس 

والذهن واجلسم.
٭ الثقـــة: الثقـــة بالنفس 
فـــي كل قراراتك الســـابقة 
الناجحة حتى تلك التي في 
األمور الصغيرة، وتدعيمها 

بالتحاليل املدروسة.
شـــجاعة  الشـــجاعة:  ٭ 
االنسحاب والتوقف، شجاعة 

حتمل اخلسارة.
٭ األربـــاح: تقبـــل األرباح 
القليلة مبخاطر قليلة وعدم 

التهور.
٭ الصحة: تذكر أن صحتك 

أغلى من املال.
٭ القدر: تذكر أن ما أصابك 

ما كان ليخطئك.

الشـــخصية  وفقا للقدرات 
وجتاربـــه  وخبراتـــه 

السابقة«

أوال التأثيرات الجسدية:

واضطرابـــات  األرق  ـ   1
النوم.

2 ـ ضغط الدم والسكر.
3 ـ أمراض القلب.

القـــدرة  ضعـــف  ـ   4
اجلنسية. 

5 ـ االنتحار. 

ثانيا التأثيرات النفسية:

1 ـ اإلصابـــة باالضطـــراب 
النفسي وبالهوس.

الكآبة والقلق وكراهية  ـ   2
الذات.

النفـــس  كراهيـــة  ـ   3
واآلخرين.

4 ـ الشعور باإلحباط.
5 ـ اإلحساس بالذنب.

6 ـ صدمة احلدث.

إرشادات أولية لمواجهة 
الخسائر:

»مشاعر األلم ألي خسارة 
اكتئاب. وهذا  تعقبها حالة 
أمر طبيعي، لكن إذا حاولت 
ونهضت وحولت مشاعرك 
تلك إلى قوة دافعة لالستمرار 
بحكمة بحيث حتول التجربة 
إلى خبرة لالستفادة منها في 

املستقبل«.
٭ لكن إذا حدثت خسارة في 
انهيار البورصة أو سوق املال 

كما حدث، فماذا تفعل؟
1 ـ توقف عن أي إحســـاس 
سلبي واالرتباك وتقبل األمر 

الواقع.
2 ـ االبتعـــاد مـــن اإلصرار 
والعصبية واالندفاعية وكأنك 
تنتقم من السهم لتعويض 
أو كل ما خســـرته،  بعض 
ولسوف حتزن أكثر ورمبا 

خسرت أكثر.
3ـ  توقف عن القول السلبي 

مثل:
لو فعلت كـــذا ملا حدث 
ذلك، إنهـــا كارثة، لقد ضاع 
كل شيء، ولكن قل: قدر اهلل 

وما شاء فعل.
4 ـ حـــول مشـــاعر األلـــم 

واالكتئاب إلى قوة دافعة.
5 ـ حـــول التجربـــة إلـــى 
خبرة لالســـتفادة منها في 

املستقبل.
6 ـ قيـــم الوضـــع )املالـــي 
الراهـــن مـــن  حملفظتـــك( 

اخلسائر.
7 ـ وضــــع احللول األولية 
لكيفية احملافظة على باقي 

االستثمارات.
االختيــــارات  تقييــــم  ـ   8
البديلــــة  االســــتثمارية 

اآلمنة.

صحيحة«.
1 ـ اإلشاعة: يستمع الكثير 
املتداولـــن ألصدقائهم  من 
وأقاربهم لتوجيهات الشراء 
وذلك بســـبب اعتقادهم أن 
هؤالء لهم عالقاتهم مرتبطة 
مع صناع الســـوق ولديهم 
التعامالت  أكبر في  خبرات 

مع األسهم.
2ـ  اخلـــوف: أقوى العوامل 
املؤثـــرة علـــى القـــرارات، 
فاملضاربـــون قـــد يبيعون 
خوفا من انخفاض األسعار 
ما يدفعهم للبيع في التوقيت 
اخلاطـــئ، أو االحتفاظ بها 
أثناء االنخفاضات األسعار 
خوفا من ارتفاعها في اليوم 

التالي.
3 ـ العالقة: أن تقع في حب 
البورصة مـــن خالل حبك 
لسهم معن، ألنها درت ربحا 
في السابق ما يخلق ارتباطا 
أبديا ينسى معه املرء التفكير 
في أمور وبدائل استثمارية 

أخرى.
4 ـ الطمـــع: إذا بـــدأ الطمع 
واجلشع يزحفان عليك فقد 
تشتري بسعر عال جدا أو 
تشتري كمية كبيرة جدا من 
املنتج نفسه ما يزيد اخلطورة 
واحتماالت اخلســـارة، كما 
يحتفظ باألســـهم في وقت 
اكبر للحصـــول على أعلى 

قدر من األرباح.
5 ـ التفـــاؤل: اإلفـــراط في 
التفاؤل غيـــر املبرر، يدعو 
إلى نســـيان األساســـيات 
االستثمارية ومعرفة توابع 
األمور من بيع وشـــراء مما 
ال يجعلك قادرا على تفادي 

االنخفاضات.
6ـ  التقليد: مبعنى االجنراف 
وراء اآلخرين ألنهم اشتروا 
هذا السهم أو تدافعوا وراء 
تلك الشـــركة، أو باعوا هنا 
وهناك، وذلك بســـبب عدم 
معرفتك الكبيرة بالشركات 
وأسس التعامل مع قرارات 

البيع والشراء.
7 ـ ربـــط األحـــداث: بعض 
املســـتثمرين يربطون بن 
أحداث ما وفتـــرة ما خالل 
مسيرة السوق فقط، ألنهم 

قد تعودوا على ذلك.
8ـ  األمل: عندما تنخفض قيمة 
االســـتثمارات تبدأ مشاعر 
األمـــل في انه سيتحســـن 
الوضـــع في اليـــوم التالي 
ويتكرر هذا األمل يوما بعد 
يوم حتى يفقد قيمة كبيرة 

ويأخذ قرارات خاطئة.

التأثيرات الجسدية والنفسية 
المحتملة:

»يتلقـــى كل متعامل في 
البورصة تأثيرات متفاوتة 

في دراسة قام بها األستاذ 
فهد الصقر للدوافع الرئيسية 
لالســـتثمار في املضاربات 
اليومية والتأثيرات النفسية 
واجلسدية على املضاربن.

خلصت الدراسة إلى أن 
الناجح يعني  االســـتثمار 
الكامـــل بجميـــع  الوعـــي 
العوامـــل املؤثرة في حركة 
أســـعار األســـهم واألدوات 
االستثمارية املختلفة وطرق 
إدارتهـــا وتقليـــل املخاطر، 
ومعرفة املؤثرات االقتصادية 
والسياسية واألمنية احمللية 
والعاملية اليومية ومجريات 
األمور املؤثرة في السوق، 
الشـــركات  أداء  ومتابعـــة 
التاريخي مـــن خالل األداء 
املالي والفني وحركة سلوك 
السهم بالسوق، وذلك للتنبؤ 
باحلركة املستقبلية للسهم، 
لذا مت حصر األسباب الرئيسة 

لذلك.

أوال: الدوافع توظيف األموال 
بالمضاربات:

»إن سرعة وتيرة احلياة 
التي نعيشها والغالء العاملي 
وحب الرفاهية والثراء تبرز 
هنا دوافـــع جديدة لدخول 
ما نعتقد انه أســـهل طريق 

لالستثمار بأقل املجهود«.
وتتركز هذه الدوافع في 

التالي:
1ـ  الســـوق ناشئة وتشجع 

على االستثمار.
2 ـ حصول السوق والكثير 
من الشـــركات املدرجة على 

تصنيفات عالية عاملية.
3 ـ أســـعار السوق مصنفة 
على انها أرخص األســـعار 
مبنطقة اخلليج وعلى أسس 

تشغيلية.
4ـ  ضغوط العمل في األوراق 
املالية اقل مقارنة بالضغوط 

االعمال التجارية.
5 ـ العمـــل بســـاعات عمل 

مفتوحة وحرة.
6 ـ نســـبة العوائد العالية 

السنوية للشركات.
7ـ  اإلحساس مبلكية األسهم 

والتأثير في القرارات.
8 ـ اإلحساس باملساواة مع 

اآلخرين.
9ـ  توقع الربح السريع دون 

مجهود.
املالية  ـ تسعير األوراق   10

بطريقة حرة.

ثانيا: عوامل النفسية المؤثرة 
على قرارات البيع والشراء:

»الســـوق قـــد يتفاعل 
واالنخفـــاض  باالرتفـــاع 
للتغيرات النفســـية وسط 
يعطـــي  مـــا  املتداولـــن، 
الفرصة لقرارات استثمارية 

ضريبة إدمان املضاربني باألوراق املالية
حتليل

الكويت تشارك في مؤمتر املستثمرات العرب في عيون موسى

على أهمية الدور الذي قام به 
احتاد املستثمرات العرب بعقد 
املؤمتر في سيناء والعمل على 
التالحم وإعادة بناء النسيج 
املصري بن سيدات األعمال، 
وهذا التالحم هو درع األمان 
للبالد ومبشاركة املستثمرات 

العرب في ذلك التالحم.
 وقدم وزير االســــتثمار 
بالوالية الشمالية بالسودان 
جعفــــر عبد املجيــــد الحتاد 
العرب مساحة  املستثمرات 
200 ألف فدان إهداء لالحتاد 
ملشروعات التنمية الزراعية 
وتربية املاشية والصناعات 
التكميليــــة، حيــــث تتمتع 
املياه  تلك املســــاحة بتوفر 

اجلوفية.
الدكتــــورة هدى  وأكدت 
يسى رئيس احتاد املستثمرات 
العرب ان مشــــاركة احلشد 
العربية  الــــدول  الكبير من 
واألجنبية في مؤمتر عيون 
موسى يعد رســــالة للعالم 
بأكمله لتوافر األمن واألمان 
في مصر وفي منطقة مهمة هي 

سيناء وجنوب سيناء.
البحرين  وقــــام ســــفير 
الشــــيخ راشد بن  بالقاهرة 
عبدالرحمن آل خليفة، بتوجيه 
الدعوة للدكتورة هدى يسى 
رئيس احتاد املســــتثمرات 
مــــن عضوات  العرب ووفد 

البحرين  االحتــــاد لزيــــارة 
ولقاء األميرة ســــبيكة حرم 

ملك البحرين.
وشــــاركت احلشاش في 
أول اجتمــــاع تنظيمي عقب 
اتفاقية شــــراكة بن  توقيع 
العرب  احتاد املســــتثمرات 
واللواء محمد اجلهيني ممثل 
املنظمــــة العربية األوروبية 
للبيئة في سويســــرا والذي 
حاز إعجاب اجلميع احلضور 
خالل جلسته اخلاصة حول 
بتأثير العوامل البيئية على 
االقتصــــاد، موضحة أهمية 
توقيــــع اتفاقية التعاون مع 
االحتاد، حيث ستوجه ملزيد 
من املشــــاريع املشتركة في 
مجال البيئة والطاقة والتنمية 

املستدامة.
وأوصى املؤمتر في نهاية 
أعماله بعدة نقاط من بينها، 
التوجه نحو االستثمار في 
الزراعـــي ملواجهة  املجـــال 
العالم  الغذاء في دول  أزمة 
اخلارجي وانعكاساتها على 
الدول العربية والتوجه نحو 
إنتاج بذور مقاومة للجفاف، 
والتوجه نحو االســـتثمار 
في مشـــروعات الســـياحة 
العالجية واالســـتفادة من 
املزايا واخلدمات االستشفائية 
املوجودة فـــي دول املنطقة 
في مجال السياحة العالجية، 
والتركيز على تفعيل مبادرة 
العرب  احتاد املســـتثمرات 
العربي  اخلاصة باجلســـر 
األفريقي بالشراكة مع دعوة 
الســـنغال بالقاهرة  سفير 
»أماندو« نحو االســـتفادة 
املتوافرة في  الثـــروات  من 
االفريقيـــة،  القـــارة  دول 
والعمل علـــى زيادة توجه 
حكوماتنـــا بالشـــراكة مع 
القطاع اخلاص نحو استكمال 
البنية األساسية واخلدمات 
اللوجيستية الالزمة جلذب 

االستثمارات.

االجتماعية ومثال ذلك حرص 
الشركات االقتصادية املختلفة 
ورجال األعمال على املشاركة 
فــــي حفالت لتقــــدمي الهدايا 
املالية والعينية وتوجهيها 

لألعمال اخليرية.
وقالت ان الدول العربية 
أيضــــا تلتزم باملســــؤولية 
االجتماعيــــة، والدليل على 
ذلك مشاركة بعض الشركات 
الكبرى في دول منطقتنا في 
املؤمترات املنظمة ضد الفقر 
والبطالة وهــــذا نوع عملي 

للمسؤولية االجتماعية.
وخالل فعاليات املؤمتر 
شــــاركت جناة حشاش في 
اجللســــة االفتتاحيــــة التي 
حتدث فيها السفير أحمد بن 
حلي نائب األمن العام جلامعة 
الدول العربية مشيدا بإقامة 
املؤمتر على أرض ســــيناء 
واإلجراءات األمنية التي قامت 
بتوفيرها القوات املسلحة لكل 

الوفود،
وقال ان مصر ال حتتاج إلى 
معونات بل إلى استثمارات، 
حيث متلك من القوى البشرية 
التــــي جتعلها  واملقومــــات 
أحد الــــدول البارزة في عالم 

االقتصاد.
وشارك اللواء محمد علي 
شــــمس الدين مساعد أركان 
اجليش الثالث امليداني، مؤكدا 

القاهرة ـ ناهد إمام

أكــــدت عضــــو احتــــاد 
املســــتثمرات العرب وعضو 
مجلس إدارة نادي ســــيدات 
املهنيــــات بالكويت  األعمال 
جناة حشاش، أن املسؤولية 
االجتماعية للشركات واألفراد 
واملجتمــــع تعد مســــؤولية 
أخالقية غير ملزمة بقانون.

وقالت احلشــــاش خالل 
مشــــاركتها أعمــــال مؤمتر 
العرب  احتاد املســــتثمرات 
»اســــتثمار عربي مشــــترك 
وتنمية مستدامة« الذي عقد 
في عيون موســــى بجنوب 
سيناء برعاية جامعة الدول 
العربية -قيادة اجليش الثالث 
امليداني - األمم املتحدة للفاو 
واحلد مــــن مخاطر الكوارث 
على االســــتثمار - محافظي 
جنوب ســــيناء والسويس، 
الكبرى  ان اهتمام الشركات 
بتقدمي املسؤولية االجتماعية 
للعاملن لديها كلما زادت أرباح 
تلك الشركات وبالتالي حتقق 
املسؤولية االجتماعية عائدا 
اقتصاديا إيجابيا للشركات.

وأضافت ان األفراد البد أن 
يكونوا أيضا في املسؤولية 
االجتماعيــــة للحفــــاظ على 
املمتلــــكات العامــــة وأمــــن 

أوطانهم.
وبالنســــبة للمسؤولية 
االجتماعيــــة علــــى املجتمع 
فهي تتمثل في تقدمي اخلدمات 
احلكومية أو اخلاصة بصورة 

عادلة.
وأكدت جناة حشاش أن 
تطبيق املسؤولية االجتماعية 
الشــــركات متثل  من جانب 
ضرورة مهمة ملواجهة مشاكل 
البطالة وتوفير فرص عمل 
وهو ميثل عامال إيجابيا مهما 

في دولنا العربية.
الكويت  أن  إلى  أشــــارت 
حترص على تطبيق املسؤولية 

)ناصر عبد السيد( جانب من االجتماع  

أما قبرص فقد  وكالة فيتش. 
مت رفع النظــــرة العامة أيضا 
الى مستقرة من اصل سلبية 
من قبل نفــــس الوكالة، بينما 
قامت وكالة ستاندارد اند بورز 
برفع التصنيف القبرصي الى 
مستويات B مع نظرة مستقبلية 
إيجابية. أما روسيا، فقد قامت 
الوكالــــة بخفــــض التصنيف 
 BBB- السيادي الى مستويات
مع نظرة مستقبلية سلبية وهذا 
التصنيف يبعد درجة واحدة 
عن درجة Junk أو درجة اخلردة 
وهي درجة غير اســــتثمارية 

بتاتا.
واليزال اليورو يتداول في 
نطاق ضيق منذ بداية تداوالت 
االسبوع دون اجتاه واضح الى 
اآلن. من املتوقع ان تستمر هذه 
التحركات حتى نهاية االسبوع 
اجلاري، بينما حتركات وكاالت 
التصنيــــف االئتمانــــي حول 
قبرص وإيطاليا قد تبقي طلبات 
شراء اليورو في االسواق من 
جديد. مستويات الدعم املهمة 
مازالت تتمركز عند مستويات 
1.3790 والتي متثل مستويات 
التصحيح بواقع 50% من آخر 
ارتفاع لليورو في ابريل اجلاري، 
وفيما لو استمر هذا املستوى في 
الصمود، فمن املمكن ان نشهد 
املزيد من االرتفاعات من جديد 

نحو مستويات 1.3878.
إلى ذلك، انخفضت أسعار 
الذهب الى مستويات 1268 دوالرا 
قبل ان تعود الى االرتفاع بشكل 
سريع نحو مســــتويات 1283 
دوالرا، وذلك على اثر معلومات 
وإشــــاعات عن انعقاد مؤمتر 

»وكاالت التصنيف« تعدل نظرتها 
لالقتصاد اإليطالي إلي »مستقر«

صحافي عاجل للرئيس الروسي 
فالدميير بوتن حول التوترات 
والتطورات فــــي أوكرانيا هذا 
الى اإلعــــالن عن  باإلضافــــة 
مناورات عسكرية جديدة قرب 
احلدود مع أوكرانيا. في الوقت 
احلالي، مازالت الطلبات على 
الذهب قوية قرب مســــتويات 
1270 دوالرا منذ شــــهر مارس 
املاضي، على الرغم من هذا، من 
املهم ان نشهد اختراق مستويات 
1307 دوالرات لنشهد املزيد من 
االرتفاعات نحو مستويات 1325 
دوالرا، بينما مستويات الدعم 
املهمــــة مازالــــت تتمركز عند 
مستويات 1264 دوالرا والتي 
متثل مســــتويات التصحيح 
بواقــــع 61.8% من آخر ارتفاع 
للذهب والذي بدأ في ديسمبر 
املاضي حتى وصــــل الى قمة 

شهر مارس املاضي.
 ٭

كل األنظــــار خــــالل فترة 
التــــداوالت اآلســــيوية تتجه 
اليابان وأرقام التضخم  نحو 
والتي أتت بأقل من التوقعات. 
حيث ارتفع مؤشــــر أســــعار 
املستهلكن السنوي الى أعلى 
العام 1992  مســــتوى له منذ 
الى مســــتويات %2.7  ليصل 
في ابريل من مستويات %1.0 
في مارس املاضي، بينما كانت 
ارتفاعه  الى  التوقعات تشير 
بواقع 2.8%. أما مؤشر أسعار 
املســــتهلكن األساســــي على 
املستوى السنوي، فقد استقر 
عند مستويات 1.3% على عكس 
التوقعات التي كانت تشير الى 
ارتفاعه الى مستويات 1.4%. هذا 
التسارع في معدالت التضخم 
وهذه االرقام تعتبر االشارات 
االولى علــــى تأثير خطة رفع 
ضريبة املبيعات باالضافة الى 
برامج التيسير الكمي املوسعة 
من قبل البنك املركزي الياباني 
املمتدة منذ عام تقريبا. كما ان 
رفع ضريبة املبيعات اآلن في 
الغالب، ما سيؤدي الى انخفاض 
الطلب احمللي من جديد، وهو 
الشــــيء الذي قد يــــؤدي الى 
انكماش االقتصاد الياباني من 
جديد خالل الربع اجلاري من 

العام احلالي.
وقامت وكالة فيتش ووكالة 
ســــتاندارد اند بورز باالعالن 
عن بعــــض القــــرارات، حيث 
النظرة املستقبلية  مت تعديل 
الى نظرة  لالقتصاد اإليطالي 
مستقرة من اصل نظرة سلبية 
مع تأكيد التصنيف السيادي 
عند مستويات +BBB من قبل 

نور الدين احلموري  كبير إستراتيجيي 
ADS Securities األسواق بشركة
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