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توقعات ترجح دخول »كيوتل« 
على خصخصة قطاع االتصاالت في لبنان

فواز كرامي
أكدت مصادر مطلعة 
ف����ي ش����ركة االتصاالت 
الوطني����ة ان خصخصة 
شركتي احملمول في لبنان 
تبقى ضم����ن اهتمامات 
املجموعة للتوس����ع في 
دول املنطقة مرجحة قيام 
القطرية  ش����ركة كيوتل 

بعملية الدخول على املزايدة وليس 
»الوطنية« رغم انه من املبكر احلديث 
عن اي الشركتني ستقوم بالدخول 
على عملية اخلصخصة لش����ركتي 

احملمول اللبنانيتني.
واضافت املصادر ان التوجه لدى 
»كيوتل« و»الوطنية« كان بأن تقوم 
»الوطنية« بالدخول على الس����وق 
اللبناني وذلك عندما طرحت فكرة 
تخصيص قطاع االتصاالت في لبنان 
قبل عدة سنوات اال ان عمليات التأجيل 
املس����تمرة في تخصي����ص القطاع 
وظهور االزمة املالية العاملية دفعت 
بالعديد من الشركات الى اعادة رسم  

استراتيجيتها بالنسبة للبنان.
وبّينت املصادر ان املنافسة على 
خصخصة احملمول في لبنان ستكون 

شديدة، السيما بعد اعالن العديد من 
الشركات الرائدة في املنطقة اهتمامها 
بالدخول عليها في نهاية العام احلالي 
مبا فيها شركة االتصاالت السعودية 
وشركة االتصاالت االماراتية، وقطر 
تيلكوم »كيوتل«، وزين، والبحرين 

تلكوم وأوراسكو.
وكانت التوقعات تش����ير الى ان 
عائدات خصخصة قطاع االتصاالت 
في لبنان تصل الى نحو 7 مليارات 
دوالر السيما ان عائدات الشركتني 
العاملتني في لنبان تتجاوز املليار 
دوالر س����نويا اي ما يعادل 4% من 
الناجت احمللي االجمالي، كما ان عدد 
مش����تركي احملمول في لبنان يصل 
الى 2.5 مليون مشترك ومت استثمار 
اكثر من 160 مليون دوالر في البنى 

التحتية لقطاع االتصاالت.

أبراج االتصاالت »عالقة« بين جهود 
شركات االتصاالت وقرارات »البلدي«

»االستثمار الخليجي« و»األولى« تتسلمان 
تقارير تقييمات العقارات الخارجية

عمر راشد
التزال مشكلة االبراج تثير جدال 
كبيرا بني شركات االتصاالت الثالث 
واملجلس البلدي من ناحية ووزارة 
املواصالت من ناحية اخرى، فقد بدأت 
فرق الطوارئ في بلديات احملافظات 
الس����ت بحصر االب����راج املقامة في 
اراضي امالك الدولة وكذلك املوجودة 
في السكن اخلاص خالل االسبوع 
املاض����ي. ووفق مص����ادر مطلعة 
ل�»األنب����اء« فإن االدارات التنفيذية 
في شركات االتصاالت الثالث تواصل 
عقد اجتماعاتها بش����كل متواصل 
للخ����روج بصيغة موح����دة تعالج 
قرار املجلس البلدي بازالة االبراج 

املخالفة في السكن اخلاص وامالك 
الدولة، مستدركة بان تلك الصيغة 
تعكف الشركات الثالث على اخلروج 
بتوصية محددة حيالها خالل املرحلة 
املقبلة. وبينت انه سيتم عرض تلك 
الصيغة على اجله����ات املعنية في 
التواصل مع  وزارة املواصالت مع 
مسؤولي البلدية النهاء املشكلة. وعلى 
اجلانب اآلخر، كشفت مصادر ان فرق 
الطوارئ متكنت من حصر االبراج 
املوجودة ضمن نطاق امالك الدولة 
والسكن اخلاص وذلك الحالتها الى 
ادارات التراخيص الهندسية ملعرفة 
قانونية تلك الشركات وعما اذا كانت 

تستوجب االزالة من عدمه.

عمر راشد
ل� »األنباء«  كشف مصدر مطلع 
ان تقارير تقييم العقارات اخلارجية 
لشركتي بيت االستثمار اخلليجي 
واألولى لالستثمار سيبدأ كل منهما 
في تس����لم تقارير التقييم اخلاصة 
بتلك العقارات خالل أيام. وقال املصدر 
ان تقييم تلك العقارات هي من أهم 

وأط����ول مراحل عملي����ات االندماج 
بني الشركتني، مس����تدركا بأن تلك 
العقارات تتركز في أميركا والسعودية 
ودول أخ����رى. ولم توضح املصادر 
موعدا لالنتهاء من علمية التقييم في 
العقارات اخلارجية، اال انها استدركت 
بالقول ان املقيم يقوم بالعمل على 

قدم وساق.

أكد أن األسعار الحالية تاريخية ولن تتكرر مرة أخرىأخبار الشركات

أكد لـ »األنباء« أنه ومنذ انطالق »األزمة« لم نر حالة إفالس واحدة أو اندماجاً بين كيانات اقتصادية كبيرة

العصفور لـ »األنباء«: أغلب شركات »الصفوة«
ستعلن عن أرباح جيدة لعام 2009
المجاميع االستثمارية مطالبة بالتفاعل مع مشاريع التنمية الجديدة

اليوسف: البنوك مطالبة بالضغط على الشركات المتعثرة 
التخاذ قرار بتسديد الديون أو إشهار اإلفالس

أحمد مغربي
طالب رئيس مجلس إدارة ش���ركة 
أفكار القابضة صالح اليوسف بان تقوم 
البنوك احمللية بإطالق رصاصة الرحمة 
بإفالس الشركات املتعثرة املثقلة بالديون 
والتي تشكل عبأ كبيرا على البورصة، 
مبينا ضرورة ان يكون العام احلالي عام 
التصفية للشركات الوهمية والورقية 

في البورصة وتفجير الفقاعات.
وتوقع اليوسف في تصريح خاص 
ل� »األنب���اء« ان يتقدم عدد من البنوك 
احمللية بطلب افالس الشركات املتعثرة 
التي ماطلت في سداد مديونيات تتجاوز 
البنوك بالضغط على  املاليني، مطالبا 
هذه الشركات وذلك من باب الشفافية 
التي نفتقر اليها في سوقنا احمللي الذي 
تتحكم فيه الشائعات، مبينا ان الشركات 
املتوقفة عن الس���داد والتي ال حتد من 
ديونها وضعها بدأ يسوء من فترة ألخرى 
وال أمل في حتسن أوضاعها خالل الفترة 

املقبلة.
وقال اليوسف ان تصريحات محافظ 
بنك الكويت املركزي الش���يخ س���الم 
العبدالعزيز تؤك���د ان البنوك احمللية 
اصبحت أكثر أمانا في ظل املخصصات 
التي جنبتها خالل العام املاضي وزيادة 
رؤوس األموال التي تش���رع بها حاليا 
وعلى البنوك ان تكون أكثر وعيا وتطالب 
هذه الشركات باألموال املستحقة عليها، 
متس���ائال منذ انطالق الشرارة األولى 
لالزمة املالية العاملية لم نر حالة افالس 
واحدة او اندماجا بني كيانات اقتصادية 

كبيرة؟

وضع تعيس

واش���ار ال���ى ان وض���ع الكثير من 
الشركات تعيس في ظل نقص الفرص 

سوق الكسور ينتعش بين 20 و%30 
في تداوالت »الوساطة« خالل يناير

عمر راشد
تطور الفت أحدثه تراجع االسهم القيادية خالل شهر يناير، فوفقا 
ألحدث البيانات الصادرة عن شركات الوساطة، شهدت سوق الكسور 
انتعاشا قويا وملحوظا خالل فترة يناير في بعض شركات الوساطة 
املالية. فقد كشفت مصادر ل� »األنباء« أن االسعار ارتفعت بشكل كبير 
بنسب تراوحت بني 20 و30% خالل يناير في 2010، والتي حققتها شركة 
»كفيك للوساطة« وعدد من الشركات األخرى، وبينت املصادر أن ذلك 
يرجع وبشكل اساسي الى ان االفراد اصحاب املدخرات الصغيرة والتي 
ال تتجاوز من 200 الى 500 دينار باستطاعتهم الدخول الى السوق ومن 
خالل شراء كسور في اسهم قيادية ميكنهم التجميع عليها وحتويلها 

إلى وحدات وبيعها بعد ذلك وهو ما يحقق ارباحا جيدة.

االستثمارية التي كانت تعتمد عليها في 
جتميل نتائجها املالية وكانوا يعولون 
على حتسن الوضع االقتصادي احمللي في 
استمرار عملهم ولكن املالحظ ان وضع 
السوق يزداد سوءا يوما بعد يوم وذلك 
بضغط من هذه الشركات التي أججت 
الرواج الزائف، مبينا ان 2010 سيكون 

عام احلصاد لكل الشركات.
وانتقد إدارة البورصة بعدم اتخاذها 
أي قرار ضد هذه الش���ركات معلال هذا 
القوان���ني واللوائح  التخاذل بنق���ص 
التي متتلكها إدارة البورصة في بسط 
س���يطرتها في الضغط على الشركات 

ومطالبتها بإشهار إفالسها.
موضحا أن وزير التجارة يش���غل 
منصبني في نفس الوقت فبدوره يرأس 
التج���ارة وإدارة البورصة ومن ضمن 
مه���ام التجارة قانون الش���ركات الذي 
نعتب���ره واضحا في هذا األمر وهو إذا 
ما فقدت الشركة جزءا كبيرا من رأسمالها 
فينبغي أن تقوم هذه الشركة بتخفيض 

رأسمالها ومن ثم زيادة رأسمالها أو تعلن 
إفالس���ها ولكن لألسف وزارة التجارة 
التي متلك الصالحيات في هذا األمر لم 
تتخذ قرارا يرح���م الس��وق م��ن ه��ذه 

الشرك��ات.
وطالب اليوسف وزارة التجارة ان 
تضغط على مراقبي احلسابات ليقوموا 
بعملهم على اكمل وجه وبأمانة ألن بعض 
املدققني لألس���ف يتماشون مع مطالب 
اإلدارة ولذلك يخفون  رؤساء مجالس 
مشاكل كبيرة في امليزانية، مبديا تعجبه 
من سكوت التجارة عن هذه التجاوزات، 
ضاربا املثل بشركات رؤوس أموالها تبلغ 
20 مليون دينار وخالل األزمة خسرت 
حوالي 12 مليون دينار من رأس���مالها 
فلماذا لم تقم التجارة بطلب ايقاف هذه 

األسهم.
وأش���ار إلى ان الكثير من رؤس���اء 
مجال���س ادارات يري���دون هذا الوضع 
لش���ركاتهم وال يريدون اشهار افالس 
ش���ركاتهم، والعجيب ان لبعض هذه 

الش���ركات اصوال متميزة ويوجد لها 
مش���ترون وبأعلى األسعار من املمكن 
ان تخدم ديونه���م املتراكمة ولكنهم ال 
يقدمون على ذلك، ألن اإلدارات التنفيذية 
لهذه الشركات ال تستطيع ادارة اصول 

وال تعتني باخلصوم.
وأوضح أن الشركات املتعثرة والتي 
متر بظروف قيصرية كان أمامها قانون 
التي  االستقرار وهي اخلطوة األخيرة 
كانت على حد وصفه القشة التي البد 
أن تتمسك بها هذه الشركات للحيلولة 

دون الغرق في اإلفالس.
مرجعا ذلك إلى أن الشركات الفاسدة 
ليس لها حظ مبوج���ب متطلبات هذا 
القانون، والذي يفس���ر بشكل واضح 
هروبه���ا من���ه وجلوءها إل���ى األموال 
الدولة ومؤسساتها  السهلة، أي أموال 
إلنقاذه���ا، حيث ال مس���اءلة وال رقابة 
فعلية ودقيقة عل���ى تلك األموال، وإن 
كانت فهي على طريق���ة ذر الرماد في 

العي��ون ال أكث��ر.

ماضي الهاجري
كش���ف رئيس مجلس إدارة شركة 
مجموعة الصفوة وليد العصفور عن 
أن أغلب الشركات التابعة سوف تعلن 

عن ارباح جيدة عن عام 2009.
وقال العصفور في تصريح خاص 
ل� »األنباء« ان االسعار احلالية ألسهم 
الش���ركات التابعة ملجموعة الصفوة 
تعتبر تاريخية، ولن تتكرر مرة اخرى، 
مشيرا الى انه في ظل التحسن امللموس 
لكل اصول املجموعة منذ بداية العام 
سينعكس بشكل ايجابي على النتائج 

املالية لهذه الشركات في الربع األول من 
العام احلالي، ومشيرا الى ان االسعار 
احلالية جلميع اسهم الشركات التابعة 
ملجموعة الصفوة وشركات اخرى مدرجة 
متثل فرصا استثمارية جيدة، موضحا 
انه اكد على ان اس���عار اسهم شركات 
الصفوة حفزت على الدخول عليها في 
االسابيع املاضية سواء من قبل محافظنا 
املالية او محافظ مالية اخرى، متوقعا 
استمرار الزخم احلالي على هذه االسهم 

لتعويض املساهمني.
واع���رب العصفور عن امله في ان 

تقوم املجاميع االس���تثمارية األخرى 
بالتفاعل مع مشاريع التنمية التي اقرتها 
الدولة وان تعمل على دعم اس���همها 
بهدف خلق اجواء من التفاؤل ورفع قيم 
اصول الشركات باعتبار ان انخفاض 
هذه األصول ميثل املشكلة االساسية 

التي تواجهها الشركات.
وفي السياق نفسه، افادت مصادر 
ل� »األنباء« بأن من ضمن الش���ركات 
التابعة ملجموعة الصفوة والتي يتوقع 
ان تعلن عن ارباح هي صفاة تك ودانة 

الصفاة والصناعات الورقية.

البنوك مطالبة بتحرك سريع جتاه الشركات املتعثرةصالح اليوسف

وليد العصفور


