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البورصة تترقب عن كثب آخر تطورات صفقة »زين« التي انعكست سلبا على تداوالت األسبوع املاضي

العمالة الوطنية .. مشاكل وحلول )2 ـ 4(
نكمل في مقالنا مظاهر 
مشكلة العمالة الوطنية، 
املقالة  ونخصص ه���ذه 
الوطنية  العمال���ة  لهرم 
الكويت واملكون من  في 
)احلكومة، وزارة الشؤون، 
وزارة الداخلية، الهيئات 
التعليمي���ة، االقتص���اد 

واملجتمع(.
1- احلكومة: من مشاكل 
العمالة الوطنية من جانب 
احلكومة ككل عدم وجود 
رؤي���ة واس���تراتيجية 
للقوي البشرية وتنميتها 
جتمع وتنس���ق وتوجه 

جميع املؤسسات اخلاصة بالقوى البشرية 
بالدول���ة، وبالرغم واحلم���دهلل من دخول 
حكومتنا العزيزة جوانب التخطيط والعمل 
االستراتيجي من خالل اخلطة اخلمسية والتي 
أقرت بقانون، إال ان هذه اخلطة افتقدت هذا 
اجلانب وهو رؤيتنا للقوى البشرية الوطنية 
وأهدافن���ا في املرحل���ة املقبلة بكل وضوح 
في هذا اجلانب، ولعل أهم مشكلة تواجهها 
احلكومة هي كيفية التغلب على تضخم الباب 
األول بالرواتب والباب اخلامس واجتاه هذين 
البابني الستيعاب جميع املوارد النفطية في 

العقد القادم.
2- وزارة الش���ؤون: وهي متثل اجلانب 
الرئيس���ي في اخت���الل هي���كل العمالة في 
االقتصاد، فهي تس���ير بدون رؤية أو رقابة 
حقيقية ولقد وضحنا في املقال السابق مدى 
االختالل في هيكلية العمالة باالقتصاد لصالح 
العمالة الوافدة والتي جلها من غير املؤهلني 
والعدد الكبي���ر من اإلداريني والكتبة الذين 
نستوردهم بالرغم من وجود البديل احمللي 
والوطني، وأيضا عدم قيام الوزارة بتطبيق 
نسب العمالة الوطنية الصادرة من مجلس 
الوزراء على مؤسسات القطاع اخلاص، هذا 
باإلضافة الى وجود مش���اكل إدارية تتعلق 
بالفساد اإلداري، وعدم تأهيل العاملني في هذا 
القطاع الهام، ومع صدور قانون العمل اجلديد 
ونصه على إنشاء الهيئة العامة للعمالة فرصة 
كبيرة إلصالح هذا اخللل اإلداري وأي خلل 
في هذا اجلانب س���يكلفنا إفالس الدولة في 

العقدين املقبلني؟
3- الداخلية: بالرغم من ان الداخلية تقوم 
بتنفيذ تصاريح عمالة الش���ؤون إال ان لها 
دورا كبيرا في الرقابة على تصاريح العمل، 
ووض���ع قوانني للهج���رة تصلح اخللل في 
تركيبة العمالة على مستوى االقتصاد، هذا 
باإلضافة الى إشرافها على العمالة املنزلية 
والتي دائما م���ا تضع الكويت في حرج مع 
منظمات حقوق اإلنسان ومنظمات املجتمع 

املدني الدولية.
4- الهيئات التعليمية: التعليم كما بينت 
في عدة مقاالت سابقة هو قاعدة التطور ألي 
مجتمع وال ش���ك ان مخرجات التعليم من 
اجلامعات والهيئات التعليمية األخرى هي التي 
تدعم مؤسسات العمل اخلاص في االقتصاد، 
ولكن واضح جدا ان القطاع اخلاص اليزال 
يرفض مخرجات التعليم في الكويت ويقول 
انها ال توافق احتياجاته وافتقار اخلريجني 
الى مه���ارات ومعارف مهمة يتطلبها العمل 
ف���ي القطاع اخلاص، ه���ذا باإلضافة الى أن 
مخرجات التعلي���م اغلبها من التخصصات 
األدبية والقطاع اخلاص في أش���د احلاجة 
الى التخصص���ات العلمية والفنية )أطباء، 
مهندسني، حرفيني، إداريني ومحاسبني(، وحتى 
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 
التي من املفترض ان يكون هدف إنش���ائها 
تزويد االقتصاد احمللي بالفنيني واحلرفيني 
وسد النقص في هذا الباب في االقتصاد لوقف 
االعتماد على العمالة الوافد إال أنها ولألسف 
التزال تزود االقتصاد بخريجي االختصاصات 
األدبية حيث تبلغ نسبتهم من خريجي الهيئة 
70%، وطبعا هذه النسبة تنطبق أيضا على 

خريجي جامعة الكويت.
5- االقتصاد: اقتصاد العمالة هو من أهم 
مكونات االقتصاديات احلديثة، فكلما كانت 
لدينا عمالة ذات مهارات ومعارف متطورة 
وحديثة زاد االقتصاد في تطوره وفي حتقيق 
أهداف���ه، وهناك دول تفتق���ر ألدنى املوارد 
الطبيعية، اال أنها حتتل مكانة اقتصادية كبيرة 
عامليا باعتمادها على العنصر البشري واملوارد 
البشرية مثل اليابان التي حتتل اآلن املركز 
الثاني في االقتصاد العاملي اعتمادا على القوى 
البشرية، واتبعتها كوريا على نفس النهج 
وجنحت متاما واسترجاعا للتاريخ الكويت 
قب���ل النفط لم تكن متلك املوارد الطبيعية، 
ولكن اعتمادها كان على املوارد البش���رية 
وجنحت قدميا في بناء اقتصاد زاهر، وهذا 
الطريق الذي يجب ان نسلكه متاما، فاقتصاد 
العمال���ة يجب إن ميثل القاعدة االساس���ية 
الت���ي نعتمد عليها، وم���ن األمور املعروفة 

في االقتصاد الكويتي إن 
االقتص���اد يعتمد متاما 
اإلنف���اق احلكومي  على 
وهذا اإلنفاق لألس���ف ال 
يرتبط متاما بش���روط 
بناء وتوظي���ف العمالة 
الوطنية، فمؤخرا أرست 
احلكومة مناقصات كبيرة 
منها مستش���فى جابر، 
وميناء بوبيان بكلفة ثالثة 
مليارات دوالر، فالسؤال 
املهم هنا ه���و كم حجم 
توظيف العمالة الوطنية 
في هذه املشاريع؟ وهل 
املناقصات  طبقت جلنة 
الق���رارات والقوانني في توظي���ف العمالة 
الوطنية في هذه املش���اريع؟ اجلواب طبعا 
ال وهذه خطيئة كبيرة ترتكب بحق العمالة 
الوطنية، وأيضا السؤال األهم ال� 37 مليار 
دينار التي س���تنفقها اخلطة اخلمسية كم 
سيستفاد منها في توظيف العمالة الوطنية، 
وهذا الس���ؤال املهم ننقله إلى الشيخ احمد 
الفهد حتى يبادر بوضع شروطه لتوظيف 
العمالة الوطنية في هذه املشاريع التنموية 
املهمة كما اس���تطاع بجهوده الرائعة إقرار 

اخلطة اخلمسية.
ومن األمور املهم���ة اقتصاديا ان القطاع 
اخلاص يرفض توظي���ف العمالة الوطنية 
لعدة أسباب، أولها: رخص العمالة الوافدة 
ورغبته في زيادة ارباحه على حساب الكويت 
واالقتصاد الوطني وثانيها: الوهم املوجود 
لدى القطاع اخلاص بأن العاملني الكويتيني 
كسالى وغير منتجني، وهذا طبعا وهم غير 
مبرر ألن القطاع اخلاص غير ملزم بتوظيف 
العمالة غير املنتجة ألنه سيد قراراته، وثالثا: 
القطاع اخلاص ال توج���د قوانني وقرارات 
تالحقه تلزمه بتطبيق نسب محددة لتوظيف 
العمالة الكويتية، وحتى النسب املتواضعة 
لتوظي���ف العمالة الوطنية ف���ي القطاعات 
املختلفة باالقتصاد الكويتي التي أقرها مجلس 
الوزراء لم تطبق على القطاع اخلاص بسبب 
هيمنته على قرارات احلكومة وقوة اللوبي 
اخلاص به في إيقاف هذه القرارات، وأخيرا 
عدم رغبة القط���اع اخلاص ممثال في غرفة 
التجارة بوضع سياس���ات إلدخال العمالة 
الوطنية في القطاع اخلاص، بل ومقاومتها 
لهذا االجتاه وهي التي من املفترض ان ترعى 
حاضنات االعمال للشباب الكويتي وان تضع 
سياساتها املعلنة لدور القطاع اخلاص في 
توظيف العمالة الوطنية كما يحدث في اغلب 

دول العالم.
5- املجتمع: من االمور االساس���ية التي 
نعانيها هي نظرتنا املعاصرة للوظيفة في 
الكويت باألخص بعد الثروة النفطية ودخولها 
كأساس للدولة الريعية، فالوظيفة بالنسبة لنا 
ما زالت عبارة عن حق الزم لكل كويتي على 
احلكومة وهي إحدى وسائل توزيع الثروة 
في الكويت، وهذه النظرة الشك انها مدمرة 
للمجتمع على املدى الطويل، فالوظيفة كما 
نص عليها الدستور الكويتي هي واجب وطني 
يؤديه املوظف لوطنه فاالنتاجية إذن أساسية 
في الوظائف العامة، وأيضا من األمور التي 
نخطئ بها في املجتمع الكويتي هي نظرتنا 
إلى الثروة النفطية على انها ستستمر 100 
سنة مقبلة، وهذه رؤية غير مضمونة طبعا 
لعدة أسباب أهمها انه مع التطور التكنولوجي 
املعاصر هناك احتمال ظهور منتجات بديلة 
للنفط، وهنا سيسقط في أيدينا ألن النفط 
الذي نعتمد عليه س���يكون خردة وال فائدة 
منه فالنظرة املجتمعية إذن يجب ان تكون 
عل���ى أهمية إيجاد بدائ���ل النفط وان نلزم 
أوالدنا بالعمل املنتج، وأيضا احدى النظرات 
املجتمعية الضارة ه���ي العزوف والنظرة 
املتدني���ة للوظيفة احلرفية، وهذا أمر يؤثر 
بشدة على االقتصاد احمللي ويحرم الكويت من 
أهم وظائفها، فقطاع النفط والصناعة والزراعة 
والثروة احليوانية يعتمد بش���دة على مثل 
هذه الوظائف، ويكفي أن نعرف أن االقتصاد 
األملاني 57% من الوظائف املوجودة به هي 
وظائف حرفية، وأخيرا من ينظر الى املجتمع 
الكويت���ي يرى ان اجلوانب االجتماعية فيه 
تطغى على اجلوانب االقتصادية واالنتاجية 
والعمل، فالديوانيات سواء خالل العمل أو 
بعده خالل ايام االس���بوع وليس العطالت 
ال ش���ك أنها متنع املوظفني من االستيقاظ 
املبك���ر واهتمامهم بأعمالهم � وهذا ال يعني 
انني ضد الديوانيات � ولكن يجب ان تكون 
نظرتنا إلى الديوانيات نظرة أخرى بحيث 
ال تؤثر على النظرة االقتصادية واالنتاجية 
وحب العمل لدى املواطن والعامل واملوظف 
الكويتي فيجب ان نغرس في اجليل القادم 
ثقافة التحدي والتميز واإلنتاج واإلبداع وان 
نعود لثقافة آبائنا وأجدادنا في حب العمل 

واالنتاجية العالية وروح التحدي.

بقلم د.وليد احلداد

»الشال«: نسبة صغار المساهمين في »زين«.. صغيرة 
ولكنها قد تؤثر على هيكل الملكية في المستقبل

على آخ���ر، ولكن وكما ذكرنا 
سابقا فان توزيع هيكل امللكية 
من حيث التأثير في احلصول 
على االغلبية حساس جدا، واي 
اقتطاع من هذا الطرف او ذاك 
س���يكون مؤثرا على مصير 
الصفقة، او القدرة على جتميع 
ما يكفي المتامها، وخاصة بعد 
التخلص من عبئها االنساني 
املتعلق بصغار املساهمني وال 
نعرف اآلن ما س���تؤول اليه 
االم���ور، ولكن يبق���ى هناك 
احتم���ال للتفاهم ب���ني كبار 
املساهمني بعد اختزال عددهم 
الى نحو ال� 2000، ويبقى دائما 
خيار االتفاق مع املشتري على 
شراء نسبة وتناسب من كل 
ما تبقى من املساهمني، ويبقى 
العامة  الهيئة  مجهوال موقف 
لالستثمار ومتلك نحو %24.6 
وما اذا كانت على موقفها خارج 
الصفقة ام انها ستغير موقفها 
لو اصبح البيع نسبة وتناسبا 

مثال؟

يصبح صغار املساهمني جزءا 
من اخلالف حول الصفقة.

وتظل نسبة 2.5 � 3%، رغم 
اهميتها ملعظم مساهمي »زين«، 
صغي���رة لترجيح كفة طرف 

»زين« ميلكون م���ا يتراوح 
ب���ني 2.5% و 3% من اجمالي 
اس���همها مبا يعن���ي ان قيمة 
الصفقة ستتراوح ما بني 180 
و 210 ماليني دينار، وبذلك ال 

ألف سهم او اقل، وذلك يعني 
ان العرض سيغطي نحو %90 
من مساهمي »زين« نقدا وحاال، 
وهو ع���رض افضل، ويعتقد 
ان نح���و 90% من مس���اهمي 

ف����ي البداية 
اش�ار التقرير 
الى ان الوقت 
ال يعم��������ل 
لصالح امتام صفقة »زين«، فإلى 
جانب العقبات التي ذكرناها في اول 
تقرير بعد العالن عنها، ولعل اهمها 
ضرورة بيع »زين« السعودية مبا 
قد ال يناسب بقية املساهمني، والى 
جانب اعتراض مجموعة االوراق 
املالية واصرارها على البيع بنسبة 
وتناس����ب او تقدمي عرض لبقية 
املساهمني، يبدو ان تغييرا لهيكل 
امللكية قد يحدث، فقد اعلنت شركة 
مجموع����ة االوراق املالية رغبتها 
في الشراء النقدي وبسعر البيع 
الصافي املقدم من شركة »اتصاالت« 
االماراتية او 1.650 دينار لكل من 

ميلك 50 ألف سهم او اقل.
اولية ال  وتشير تقديرات 
نستطيع اجلزم بدقتها ملن اطلع 
على كشف املساهمني الى ان 
نحو 17 ألف مساهم من اصل 
نحو 19 ألف مساهم ميلكون 50 

تتراوح بين 2.5 و3% وموقف الهيئة قد يتغير لو تمت الصفقة على أساس نسبة وتناسب

تأسيس شركات مساهمة لتمويل خطة التنمية 
»غير مجٍد« ويلغي كل أهداف الخطة

ف��ي تعليقه عل��ى تطورات متويل خط��ة التنمية 
االقتصادية واالجتماعية قال التقرير: حس��نا فعلت 
احلكومة بتكليف وزارة املالية وبنك الكويت املركزي 
بدراسة سبل متويل مش��روعات التنمية، فاجلهتان 
جهتا اختصاص، إذا سلمتا من الضغوط السياسية، 
وتش��ير املعلومات املتسربة عن التقرير املنتهي � لم 
ينش��ر بعد � إلى خلوصهما الى حصر التموي����ل 
في القطاع املصرفي وهو ما يفترض ان يح����دث 
ألنه ال معنى ألن جت��از خطة التنمية باإلجم����اع، 
وم��ن ضمن اهداف اخلطة حتويل الكويت الى مركز 

مالي.
 بينم��ا ما يت��م اقراره الحقا ي��ؤدي الى العكس، 
لق��د كان خطأ فادحا ان تقر اخلطة بعد 10 س��نوات 
م��ن اجلدل ث��م بعد إقرارها بأش��هر يب��دأ احلديث 
ع����ن قيد التموي��ل، ولكن يبقى دعم اخلطة على 
عيوبه�������ا من ب��اب دفع الس��لطة التنفيذية الى 
التفكير املس��بق او الفعل بدال م��ن رد الفعل، وهذا 
اخلطأ على فداحته ميكن اعتباره درسا على الطريق 

حتى 2035.
ولوض��ع قضي��ة متوي��ل اخلط��ة ف��ي حجمها 
احلقيقي، يكفي ان نش��ير ال��ى ان تقديرات احلاجة 
الى التمويل املباش��ر من اوراق اخلطة تبلغ نحو 31 
ملي��ار دينار في اربع س��نوات او نحو 7.7 مليارات 

دينار لكل س��نة مالية وضمن مبلغ ال� 7.7 مليارات 
دينار هناك نحو 3.8 مليارات دينار )نصفه( نصيب 
القطاع اخلاص والقطاع اخلاص مس��ؤول عن تدبير 
متويالته � رأسماال أو اقتراضا � اذا كان حجم اخلطة 
قد حسب بشكل صحيح ويتبقى نحو 3.9 مليارات 
دينار للقطاع العام، وهو صلب قضية التمويل ولكن 
من ضمنه هناك نحو 1.5 مليار دينار نصيب القطاع 
النفطي وهو قطاع قادر على متويل مشروعاته دون 
حاجة الى معاملة اس��تثنائية، لذلك تنحصر مش��كلة 
التمويل فيما تبقى من نصيب القطاع العام وهو 2.4 

مليار دينار.
إذن صل��ب قضية التمويل ه��و 2.4 مليار دينار 
في الس��نة املالي��ة، اي ان نحو 9.6 ملي��ارات دينار 
هي احتياجات الس��نوات االربع من عمر اخلطة وال 
احد يجزم بأن كل املقدر س��يصرف او حتى ميكن 
صرف��ه وحت��ى هذا الرق��م غير حقيق��ي بافتراض 
االلت����زام الكامل ب��ه فنصفه على اقل تقدير كان 
وس��يظل ميول من الباب الرابع في املوازنة العامة � 
املشاريع االنش��ائية والصيانة واالستمالكات العامة 
� وهو ملشروعات بنى حتتية، مثل الطرق واملدارس 
واملستش��فيات واملوان��ئ... إلخ. وال ميث��ل اختناقا 

متويليا.
ويبقى نص��ف املبلغ، اي نح��و 1.2 مليار دينار 

سنويا، اي اقل من 5 مليارات دينار في اربع سنوات، 
غير قابل للتراكم، بل يتناقص مبرور الزمن بس��بب 
السداد اجلزئي وهذا املبلغ هو في الغالب األعم لتمويل 
مشروعات اإلسكان طويلة املدى ومنخفضة العائد، 
وحتى هذا النوع من التمويل البد ان يقدم على أسس 
جتارية بحتة، ولنا في فش��ل أكبر مؤسستي متويل 
إس��كان حكوميتني في الواليات املتح��دة األميركية 
مؤخرا أس��طع مثال رغ��م عملهما مبعايي��ر اغلبها 
جتاري، ويفت��رض ان تتم معاجلة قيد املدى الزمني 
واملخاطر بنوعني من االجراءات األول: التيس��ير في 
ش��روط العقود مبعن��ى منح الش��ركة املنفذة مدى 
زمنيا اطول لإلفادة من املشروع )50 سنة فما فوق( 
ومساحات جتارية أكبر. والثاني: تغطية املدى الزمني 
الطويل للتمويل بضمانات حكومية او اصدار أوراق 
حكومية ضامنة، ال تتطلب س��وى تكلفة محدودة او 
حتى إصدار سندات وصكوك لتعميق أدوات السوق 

املالي وتنويعها. 
وما يجب جتنبه بش��دة هو تأسيس شركات غير 
مجدي��ة اقتصاديا ودعمها ألنها س��تلغي كل اهداف 
اخلطة، س��واء في جانب عالج��ات االخت����الالت 
الهيكلي��ة األربع��ة � اطف��اء احلري��ق � او حتوي��ل 
الكويت الى مركز جتاري ومال��ي منافس، اي البناء 

للمستقبل.

»الخليج«: 31 الجاري آخر موعد 
لدخول سحب مليونير »الدانة«

أعلن بنك اخلليج عن 
بدء العد التنازلي ملشاركة 
العمالء في سحب مليونير 
الدانة، حيث يتعني أال يقل 
احلد األدنى للرصيد في 
حساب العميل كما بتاريخ 
31 أكتوبر 2010، عن 200 
دينار للتأهل للدخول في 

السحب.
وشجع بنك اخلليج 
في بيان صحافي عمالءه 
من أصحاب حساب الدانة 
باستخدام القنوات العديدة 
التي يتيحها البنك لإليداع 

خالل السبعة أيام األخيرة املتبقية قبل حلول املوعد املذكور، وذلك 
لزي���ادة فرصهم في الفوز والتأهل لدخول س���حب مليونير الدانة، 
وتتضمن تلك القن���وات: اخلدمات املصرفية عبر االنترنت، اخلدمة 
الهاتفي���ة املصرفية باإلضافة مليزة اإليداع عبر جهاز الصراف اآللي 
املتوافر بجميع أفرع البنك. كما يش���جع البنك جميع العمالء على 
احملافظة على أرصدتهم طوال فترة الشهرين القادمني لضمان املشاركة 

ودخول سحب املليونير.
ويعد سحب مليونير الدانة السحب األكبر من نوعه في الكويت 
وعلى مستوى املنطقة ويشجع هذا احلساب عمالءه على توفير املال 
إضافة إلى منحهم فرص الفوز بجوائ���ز مالية كبيرة، هذا ويتميز 
حساب الدانة بخاصية مهمة وهي أن فرص الفوز بالسحب تخضع 
لعامل مهم وهو حجم املبالغ املودعة في احلساب، فكلما زادت هذه 
املبالغ وحافظ عليها العميل لفترة أطول، زادت فرصة ربحه بجائزة 

مليونير الدانة.

بوستر سحب مليونير »الدانة« 

»األولى للوساطة«: البنوك مستمرة 
في إعالن نتائج إيجابية وبمخصصات أقل

قيمة تداول 44.45 مليون دينار 
للجلس���ة الواحدة، أي أقل ب� 
33.55% نس���بيا بعد ان كانت 
قد جتاوزت ال� 66 مليون دينار 

لألسبوع قبل املاضي.
وفي قطاع البنوك، كان الفتا 
استحواذ بنك برقان على ترتيب 
األكثر ت���داوال من حيث كمية 
األسهم املتداولة خالل األسبوع 
املاضي، وذلك يعود الى ترتيب 
مس���بق داخل املجموعة التي 
ينتمي إليه���ا برقان من خالل 
الهيكلة االس���تثمارية  إعادة 
للمجموعة ونقل أصول متداولة 

بني الشركات التابعة.
وفيم���ا يس���تمر تأرج���ح 
املشهد بني التراجع والعودة، 
ينتظر أن يتجه املضاربون الى 
األسهم الصغيرة في عمليات 
اس���تحواذ وترتي���ب الهيكلة 
االستثمارية، إذ ان هذه األسهم 
ذات بعد استثماري جيد نظرا 
للقيم الس���وقية التي بلغتها، 
في وقت ستكون األسهم رهن 
إش���ارة املضاربني على املدى 

املتوسط.

من ناحية أخرى، كان واضحا 
البنوك،  التأثير اآلخر لقطاع 
حيث استمرت النتائج االيجابية 
لبعض املص���ارف املعلنة عن 
أرباحها لألش���هر ال� 9 االولى 
من العام احلالي، مع مالحظة 
تقلص املخصصات، وهو دليل 

على التعافي في القطاع.
وأشارت »االولى للوساطة« 
الى ان���ه رغم ه���ذه النتائج، 
اليزال الس���وق يترقب بحذر 
الثالث  املالية للربع  البيانات 
لباق���ي القطاع���ات خاصة أن 
عدد الشركات التي أعلنت عن 
نتائجها ال يتجاوز ال� 6% من 
الشركات املدرجة، وهو ما ساهم 
في عدم االندفاع قبل وضوح 

الرؤية.
وق���د أدت هذه املؤش���رات 
مجتمعة ال���ى تراجع معدالت 
قيم التداول التي بدورها أثرت 
على انخفاض املؤشرين الوزني 
والس���عري، إذ تراجعت قيمة 
التداوالت ال���ى 222.3 مليون 
دينار عن مس���تواها املسجل 
السابق، ومبتوسط  األسبوع 

ش���ركة  قال���ت 
االولى للوساطة 
ف���ي تقريره���ا 
ان  األس���بوعي 
اجتاهات املرحلة 
املقبل���ة ف���ي س���وق الكويت 
لألوراق املالية تنتظر مؤشرات 
عدة لكي تتضح الرؤية، منها 
حسم مصير صفقة شركة زين 
لالتصاالت املتنقلة، مع توقعات 
بأن تتجه املضاربة الى األسهم 
الصغي���رة، خاصة بعد قراءة 
لتصريحات مسؤولي شركة 
االتصاالت اإلماراتية )الطرف 
التي كان  املتق���دم للش���راء( 
لوقعها انعكاس بان الصفقة 
س���تأخذ فترة زمنية طويلة 
التصريحات  نظرا الحت���واء 
عل���ى أن احلديث عن الصفقة 

مازال مبكرا.
ويشهد هذا األسبوع عودة 
الى  األم���ة  جلس���ات مجلس 
أثر على  أم���ر  االنعقاد، وهو 
تراجعات السوق في األسبوع 
املاضي، نتيجة ترقب املتعاملني 
املالي���ة للمش���هد  ب���األوراق 
السياسي املقبل ومدى انسجام 
العالقة بني احلكومة والبرملان 
من خالل انتخابات اللجان، التي 
عادة ما تترك آثارا نفسية على 
املس���تثمرين واملتداولني في 

البورصة.
وبرزت في جلسات األسبوع 
املاض���ي مؤش���رات واضحة 
متعلقة بصفقة »زين« حيث 
حترك املستثمرون على وقع 
التطورات فيها، كما أثرت على 
توجهات واجتاهات األس���هم، 
وه���و أمر سيس���تمر مادامت 
التداول اإلعالمي  الصفقة في 
والشائعات الى أن يتم حسمها 

نهائيا.

ترقب بيانات الربع الثالث والمشهد السياسي يضغطان على السوق

تقـارير
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