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 أحمد يوسف
  خلص اجتمــــاع مجلس إدارة «زين» 
أمس إلى رفض العرض املقدم من شركة 
«بتلكــــو» البحرينيــــة لشــــراء حـــصة 
«زين- السعودية»، وذلك ألسباب تتعلق 

باجلوانب الفنية املتعلقة بالصفقة.
  وأكدت مصادر مطلعة لـ «األنباء» أن 
االجتماع الذي اســـتغرق قرابة اخلمس 
ســـاعات، متت خالله مناقشـــة األمور 
املاليـــة والتي وصفهـــا أعضاء مجلس 
اإلدارة باملركبة واملعقدة في ذات الوقت، 
متفقني على ان العرض املقدم ورغم حتمله 
جلميع ديون «زين ـ السعودية»، اال انه 
لم ترتق لطموح املساهمني، باإلضافة إلى 
ان األمور الفنية التي يتضمنها العرض 
والتي لم حتوز على موافقة أغلبية مجلس 

اإلدارة.
  وأشارت الى ان العرض املقدم من جانب 
اململكة القابضة لم يكون جديا باملستوى 
املطلوب، باإلضافة الى انه لم يتحمل أي 
ديون لـ «زين ـ الســــعودية»، وعلى هذا 

األساس مت رفض هذا العرض ايضا.

  الى ذلك، أشــــارت 
املصــــادر الى ان هناك 
عروضا أخرى محتملة 
قد يتــــم تقدميها خالل 
األسبوع اجلاري، ومن 
املتوقــــع ان تكون تلك 
أكثر جدوى  العروض 
من العروض التي قدمت 

خالل الفترة املاضية.
  وعما اذا كانت هناك 
نيــــة لتقدمي شــــركة 
البحرينية  االتصاالت 
«باتلكو» لعرض ثالث، 
قالت «ان ذلك محتمل».

  من جانب آخر، أعلنت شركة اململكة 
القابضة عن انتهاء مدة العرض غير امللزم 
واملبدئي واملقدم الى مجلس إدارة شركة 
االتصاالت املتنقلة «زين الكويت» لشراء 
كامل حصة الشركة في شركة االتصاالت 

املتنقلة السعودية «زين السعودية».
  وقالت «اململكة» على املوقع االلكتروني 
لسوق املال السعودي أمس ان مجلس إدارة 

الكويت لم يواف  زين 
الشركة برد بخصوص 
لذا فإن  املقدم  العرض 
العرض قد انتهت مدته 
إلى أي  دون الوصول 

اتفاق.
  وكانــــت «اململكــــة 
القابضة» تقدمت نهاية 
الشهر املاضي بعرض 
مبدئي وغير ملزم إلى 
مجلــــس إدارة «زيــــن 
الكويتية» لشراء كامل 
حصتهــــا البالغة ٢٥٪ 
في «زين السعودية» وحددت صالحية 
العرض إلى الساعة اخلامسة من مساء 
يوم األربعاء املوافق ١٦ فبراير ٢٠١١ بعد 

متديده ملرتني.
  وحول تصريحــــات رئيس مجموعة 
«اخلرافي» ناصر اخلرافي بعدم متديد فترة 
الفحص النافي للجهالة لشركة «اتصاالت» 
االماراتية، أكدت املصادر ان «اتصاالت» 
قد استنفدت جميع املهل الزمنية، حيث 

مت متديدها نحو ثــــالث مرات ابتداء من 
١٥ يناير الى ٣٠ يناير ثم الى ٢٨ فبراير، 
وهذا كاف، مؤكدا في الوقت ذاته على ان 
هناك ارتباطا بالعقود املوقعة مع شركة 
املقاصة ومجموعة املساهمني الذين ابدوا 
اســــتعدادهم للدخول في الصفقة، ومن 

جانب آخر بتوزيعات األرباح.
  وفيما يخص العرض الذي مت تقدميه من 
قبل الرئيس التنفيذي لـ «زينـ  السعودية» 
د.سعد البراك بإنشاء محفظة لها القدرة 
على شراء كامل حصة «زين ـ الكويت» 
في «زين ـ السعودية»، قالت املصادر ان 
احملافظ قد ابدت تخوفها من ذلك، حيث 
ان هناك الكثير من اإلجراءات القانونية 

املعقدة، االمر الذي لم ترحت اليه.
  وعن االستقاالت التي تقدم بها اربعة 
من قيادات الشركة امس، قالت املصادر 
ان هذه االستقاالت مت تقدميها منذ تولي 
نبيل بن سالمة منصب الرئيس التنفيذي، 
اال ان االدارة رأت استمرار هؤالء الكوادر 
الى حني استقرار الصف الثاني في قيادة 

الشركة، واالطمئنان الى ذلك. 

 ردًا على بيان «العقيلة» بشأن تشكيل لجنة تحقيق في مالحظات «المركزي»

 دشتي: أؤكد وجود الحجز التنفيذي على جميع 
أسهم «العقيلة للتأمين التكافلي» واألمالك العقارية

 لقطة جماعية لوزراء مالية ومحافظي بنوك مركزية ملجموعة العشرين عقب االجتماع

 صورة ضوئية ألحد القرارات اخلاصة بـ«العقيلة» 

والصناعة وقد كنا نعتقد أنها ستساعد املجلس احلالي 
على مالحقة حامد حاجيه وشركائه واملتواطئني معه 
واليوم وبعد مرور اكثر من سنة يقول رئيس مجلس 
إدارة الشركة في تصريحه ان الشكوى مازالت محل 
حتقيق النيابة العامة وهو قول مرســــل ال يسنده 
دليل وما هو إال إصرار علــــى تغطية جرائم حامد 
حاجيه وحماية شــــركائه واملتواطئني معه والذين 
مازال بعضهم في مجلــــس اإلدارة احلالي واإلدارة 
التنفيذية للشركة ومن مستشاريها القانونيني وإن 
كانت هناك شــــكاوى أو قضايا وكما زعم فأين هي 
وملاذا لم ينشرها ويعلن عنها وعن النتائج احملققة 
منها وما وجه استفادة املساهمني منها خاصة أن تلك 
القضايــــا جاءت جميعها بعد هروب رئيس مجلس 
إدارة الشركة السابق فنقول له إن ما جئت به في هذا 

اجلانب ما هو إال البكاء على اللنب املسكوب!
  أما بشــــأن قضية الشــــيك رقم (٤٤٠٥٢) مببلغ 
١٫١٠٠٫٠٠٠ د.ك (فقط مليون ومائة ألف دينار كويتي) 
املقــــدم للنيابة العامة والذي مت إيــــداع قيمته منذ 
سبتمبر٢٠١٠ على ذمة القضية لعلمي اليقيني بأن 
الشيك أداة وفاء ومجرد عن أسبابه ودرءا ملخاطره 
اجلنائية فقد قمت بإيداع قيمته في صندوق احملكمة 
ولكنني قد سعيت حلماية شركات العقيلة ولعدم 
الرغبة في توريطها ورئيسها علي حسني الصايغ مقدم 
الشيك الذي تسلمه من حامد حاجيه في شهر فبراير 
٢٠١٠ عندما كان قابعا في السجن املركزي ولالنتقام 
منا علما أن الشيك كان يستحق في ٢٠٠٩/١٢/٣١ مودعا 
كأمانة ليتم التصرف فيه واستخدامه بعد أن تدفع 
لنا مجموعة شركات العقيلة وممثلها حامد حاجيه 
مبلغ ١٨ مليون دوالر وبعد أن يكون قد مت حســــم 
النزاع بالدعوى ٢٠٠٨/٥٨٠٢ جتاري كلي/٣ التي كانت 

منظورة ومازالت حتى تاريخه.
  وفي احملصلة أن نتيجة للكيدية في استخدام هذا 

الشيك باملخالفة للقانون قد تسبب في:
  أوال: صدور حكم من محكمة اجلنح املستأنفة/ 
الدائرة الثالثة لتكليف االدعــــاء العام بتقدمي علي 
حسني الصايغ الرئيس احلالي للشركة وحامد محمد 
عباس حاجيه الرئيس السابق للشركة إلى احملكمة 
بتهمة خيانة األمانة وقد سبق توضيحنا لهذا األمر 

دون الدخول في التفاصيل منعا للتكرار.
  ثانيا: مطالبة الشــــركة بجملة من التعويضات 
بلغــــت ٣١ مليون دينار عن األضرار التي حلقت بي 
جراء استخدام الشيك املشار إليه واإلساءة لسمعتي 
واإلضرار مبصاحلي وذلك مبوجــــب الدعوى رقم 
٢٠١٠/١٥٤٧ جتــــاري كلي/١٩ التــــي صدر بها احلكم 
ابتداء باإلحالة للخبرة واملنظورة أمام إدارة اخلبراء 
بوزارة العــــدل واملقدم بها التقريــــر املالي باملبالغ 

املشار إليها.
  وهذا مــــا يؤكد عدم أهلية رئيس مجلس اإلدارة 
احلالي ومجلس اإلدارة إلدارة شؤون الشركة في هذه 
الظروف احلرجة ألنهم بأسلوب تعاملهم غير املهني 
هذا قد اغرقوا الشــــركة مجددا في املزيد من الديون 
واملطالبات في الوقت الذي نتطلع فيه نحن كدائنني 
ومســــاهمني ملجلس كفؤ ليعمل على إنقاذ الشركة 
الســــترجاع األموال املنهوبة من قبل حامد حاجيه 
وشركائه املتواطئني معه ولهذا نطالب بإقالتهم فورا 

لوقف النزف ودرءا للضرر.
  ونؤكد على أن مبلغ ١٧ مليون هو ١٨ مليون دينار 
تقريبا مستحقة على مجموعة شركات العقيلة التي 
ميثلها سابقا حامد حاجيه الرئيس السابق وميثلها 

حاليا علي حسني الصايغ. 

 رد احملامي عبداحلميد 
عباس دشتي على بيان شركة 
العقيلة لإلجارة والتمويل 
واالستثمار املنشور يوم ١٧ 
فبراير اجلاري والذي تضمن 
ردا على املؤمتر الصحافي 
له والذي نشرت تفاصيله 
يوم ١٦ فبراير اجلاري، وفيما 
يلي تفاصيل الرد الوارد من 
احملامي عبداحلميد دشتي 

على بيان «العقيلة»:
  ردا على ما جاء بجريدكم 
الغراء بتاريــــخ ٢٠١١/٢/١٧ 
وبالصفحــــة ٣٥ وباملقــــال 
«العقيلة شكلت جلنة حتقيق 
في مالحظــــات «املركزي» 
على رئيس مجلس اإلدارة 
السابق» وحيث ان كل ما جاء 
بالرد ما هو إال كالم مرسل 

تكذبه املســــتندات واألحكام الصادرة بهذا الشأن، 
برجاء أنظر املرفقــــات، وأن كل ما جاء به مؤمترنا 
الصحافي ميثل حقيقة ويتماشى وصحيح الواقع 
والقانون، ومثبت بأحكام ومستندات رسمية صادرة 
من جهات الدولة احلكومية وعليه فإن ما ادعاه أنه 
تفند بالدالئل الدعاءاتنا فهي إما مزورة ونحن نطعن 
عليها بالتزوير ابتداء ان وجدت أو إنها ناقصة وال 
تعبر عن الواقع املزري الذي آلت إليه األمور بسبب 
القائمني على إدارتها وتؤكد عدم أهلية رئيس مجلس 
اإلدارة علي حسني الصايغ ومجلس اإلدارة بأكلمه 
الذي نطالب فورا بإقالته بإحدى الوسائل القانونية 
التي متلكها جهات االختصاص الرسمية املشرفة على 

أداء الشركة أو من قبل اجلمعية العمومية.
  ولهــــذا وقبل الولوج في الــــرد ـ الذي مهما كان 
ســــيكون مختصرا جدا ـ أدعو رئيس مجلس إدارة 
شركة العقيلة لإلجارة والتمويل واالستثمار علي 
حسني الصايغ إلى مناظرة جتمعني وإياه فقط دون 
حضور التنفيذيني والقانونيني الذين شاركوا حامد 
حاجيه جرائمه وســــهلوا له االستيالء على أموالنا 
وهم مازالوا حتى اليوم إما موجهون لرئيس املجلس 
أو من كبار التنفيذيني بالشــــركة أو مستشــــاريها 
القانونيني ومحاميها لتكون املناظرة فقط بحضور 
وسائل اإلعالم ومحرري الصحف اليومية املتابعة 
للشأن األمني واالقتصادي وذلك خدمة للرأي العام 
وجمهور املساهمني ودائني الشــــركة دون إضاعة 

الوقت واجلهد في املهاترات.
  وإلثبات ذلك ولتأكيد صحة ادعاءاتنا فإني اؤكد 
وجود احلجز التنفيذي «وليس التحفظي» على كل 
أسهم شركة العقيلة للتأمني التكافلي واألمالك العقارية 
اململوكة للمحجوز عليهم حامد حاجيه ومجموعة 
شركات العقيلة وذلك، بصفتنا احلاجز عليها مبوجب 

امللف التنفيذي رقم ١٢٥٨٦ لسنة ٢٠٠٩. 
  وللعلم فإنه قد مت التنفيذ على األموال النقدية 
التي كانت موجودة في البنوك في حســــابات حامد 
حاجيه وشركات العقيلة منذ فبراير ومارس ٢٠١٠ 
والتي لم تتجاوز مبلغ ثالثة ماليني ليرة ســــورية، 
ولو كانت هنــــاك أموال نقدية تغطي كامل حقوقنا 
لكننا قد انتهينا منذ زمن من متام التنفيذ وحتصيل 
حقوقنــــا كاملة وألصبحت الشــــركة في خبر كان، 

واهللا العالم.
  وألن املوجودات احلالية عقارية واسهم فهي 
محجوزة ١٠٠٪ وبالكامل لصاحلي مبوجب ملف 
احلجز التنفيذي املشار إليه وأحتدى رئيس مجلس 
اإلدارة علي حســـني الصايـــغ أن يتمكن من بيع 
سهم واحد في شركة العقيلة للتأمني التكافلي أو 
بيع متر واحد من جملة العقارات املسجلة باسم 
شـــركات العقيلة وحامد حاجيـــه وكلها تقع في 
املناطق العقارية في محافظة حمص ومنطقة قبر 
الست العقارية (السيدة زينب عليها السالم) ونقر 
بصحة وجود محاوالت لتعطيل إجراءات التنفيذ 
وفق اإلشكاالت القانونية التي هي حق احملجوز 
عليهـــم ولكن هذا يؤكد أن كل ممتلكات مجموعة 
شركات العقيلة وحامد حاجيه في سورية محجوز 

عليها تنفيذيا بالكامل لصاحلي.
  كلنا يعلم أن مجلس اإلدارة العتيد الذي يرأسه 
علي حســــني الصايغ حاليا قد مت انتخابه منا ومن 
أعضاء اجلمعية العمومية للشــــركة في ٢٠١٠/١/١٤ 
وبالرغــــم من جملة حتفظاتنا علــــى التقرير املالي 
واإلداري والشرعي عن أعمال الشركة ٢٠٠٩ واملثبتة 
في محضر اجلمعية العمومية املودع وزارة التجارة 

 «المملكة القابضة» تسحب عرضها لشراء «زين ـ السعودية»

 مجلس إدارة «زين» يرفض العرض المقدم من «بتلكو»
  لشراء «زين ـ السعودية» ألسباب فنية

 هونغ كونغ أغلى مدينة في العالم الستئجار مكاتب 
 باريس ـ أ.ف.پ: عادت هونغ كونغ لتحتل 
املرتبة االولى بني املدن االغلى في العالم الستئجار 
مكاتب متفوقة بذلك على لندن وطوكيو، وفقا 
لدراسة اجرتها شركة «كوشمان اند ويكفيلد» 

ونشرت نتائجها اجلمعة.
  مدينة هونغ كونغ الصينية التي كانت قد 
تراجعت الى املرتبة الثالثة العام املاضي، مع 
بلوغ كلفة اســــتئجار املكاتب فيها ١٩٣١ يورو 
للمتر املربع ســــنويا، عادت لتتصدر ترتيب 
العــــام ٢٠١٠ متقدمة على لنــــدن (١٨٧٢ يورو/
متر مربع/سنة) وطوكيو التي احتلت املرتبة 

الثالثة (١٣٣٤ يورو).
  وترى «كوشــــمان انــــد ويكفيلد» انه «بعد 
انخفاض بنسبة ١٦٪ في العام ٢٠٠٩، سجلت 
معظم االســــواق الكبرى العامليــــة ارتفاعا في 

ايجارات املكاتب في العام ٢٠١٠».

  فقد ارتفعت االيجارات مثال بنســـبة ٩٪ 
فـــي العـــام ٢٠١٠ في آســـيا. وكان ارتفاعها 
كبيرا بشـــكل خاص في هونـــغ كونغ التي 
سجلت نسبة ٥١٪ وكذلك في بكني (+٤٨٪) 
وشـــنغهاي (+٢٨٪). وبني القارات، شهدت 
اميركا اجلنوبية اعلى ارتفاع لاليجارات في 

العام ٢٠١٠، بنسبة ١٢٪.
  واملفاجأة الكبرى هي ان االيجارات في مدينة 
ريو دي جانيرو البرازيلية (٩٦٥ يورو)، اعلى 
منها في نيويورك (٩٢٠ يورو)، وهي سابقة ال 
مثيل لها بالنسبة الى مدينة في اميركا اجلنوبية. 
واستفادت اسواق اخرى من االنتعاش االقتصادي، 
وسجلت لندن اعلى ارتفاع سنوي في اوروبا. 
وبقيت باريس في املرتبة الثامنة مع ٨٣٥ يورو، 
اي بارتفاع بلغت نسبته ٩٪ مقارنة بالعام ٢٠٠٩، 

بعد بومباي (٩١٦) وموسكو (٨٦٨). 

 مجموعة العشرين تتوصل لحل وسط بشأن االختالالت
 باريس ـ أ.ف.پ: قالت وزيرة 
االقتصاد الفرنسية كريستني الجارد 
ان دول مجموعة العشرين توصلت 
إلى حل وسط بشأن مؤشرات ميكن 
اســــتخدامها ملعاجلة االختالالت 

االقتصادية.
  من جهة أخرى، ســــعت دول 
مجموعة العشرين أمس السبت 
الى جتاوز خالفاتها بشأن التوصل 
الى اتفاق على مجموعة مؤشرات 
لقياس احلالة االقتصادية للدول 
وهي املبادرة الرئيسية في جهود 
املجموعــــة لتجنب حــــدوث أزمة 

اقتصادية اخرى.
  ويجري وزراء مالية ومحافظو 
بنــــوك مركزيــــة مــــن ٢٠ دولــــة 
متطورة وناميــــة محادثات بعد 
ان عمــــل مفاوضوهم طوال الليل 
على حل اخلالفــــات حول أفضل 
الطرق ملعاجلــــة اختالل التوازن 
في التجارة العاملية والعمالت. وقال 
مصدر ديبلوماسي من مجموعة 
العشرين لوكالة فرانس برس قبل 
بدء احملادثــــات «ال يوجد توافق، 
ولكننا في طريق التوصل اليه». 
وفي كلمته الترحيبية التي ألقاها 
امس االول حذر الرئيس الفرنسي 

وزير اخلارجية البرازيلي انتونيو 
باتريوتا اول من امس إن مطالبة 
الواليات املتحدة للبلدان النامية 
الكبرى بتقدمي مزيدمن التنازالت 
العاملية  التجـــارة  في محادثات 
ال مبـــرر لها. وقـــد تقوض هذه 
التصريحات التفاؤل الذي جتدد 
بعد إحراز تقدم في اآلونة األخيرة 
في جولة مفاوضات الدوحة التي 
بدأت قبل ١٠ سنوات داخل منظمة 

التجارة العاملية. 

أفاد مصدر  دراستها، حســــب ما 
ديبلوماسي شارك في عشاء عمل 

للوزراء مساء اجلمعة.
  وقال املصدر: «توجد ٣ خيارات: 
أما تبني مجموعة اجراءات، او عدم 
تبني اي شيء، او محاولة التوصل 
الى تســـوية بشـــأن املؤشرات 
الرئيســـية والثانويـــة او حتى 
تلك التي تنفذ فورا وغيرها تنفذ 
الحقا»، وجتري حاليا مناقشـــة 
٤ مؤشرات. من جهة اخرى، قال 

نيكوال ساركوزي الوزراء من ان 
الفشل في وضع املصالح الوطنية 
جانبا والتوصل الى اتفاق سيؤدي 

الى قتل مجموعة العشرين.
  وقال ساركوزي ان «إغراء إعطاء 
االولوية للمصالح الوطنية كبير، 
ولكن دعوني اقل لكم بوضوح ان 
ذلك ســــيكون فيه موت مجموعة 

العشرين».
  والتــــزال الصني تتــــردد في 
املوافقة على مؤشرات معينة يجري 

 رويترز: توقعات بعدم نجاح صفقة «زين ـ اتصاالت»  
ــة بيع ٤٦٪ من  ــل صفق ــرز: توقع مصدر مطلع فش   رويت
شركة «زين» إلى منافستها «اتصاالت» اإلماراتية بسبب ما قال 

إنها صعوبات عملية تعترض تنفيذ الصفقة.
  وأوضح املصدر الذي اشترط عدم ذكر اسمه لـ «رويترز» 
ــن أهم تلك العقبات صعوبة بيع حصة «زين» في وحدتها  أن م
ــاري وهو املوعد الذي حدده  ــعودية قبل نهاية فبراير اجل الس
ــي التي متثل الطرف  ــي رئيس مجموعة اخلراف ناصر اخلراف

البائع كموعد نهائي إلمتام الصفقة.
ــي قال اول من امس اجلمعة في تصريح لقناة    وكان اخلراف
ــاالت» أن تنتهي من  ــة» إن على «اتص ــي عربي «سي.ان.بي.س
فحص دفاتر «زين» قبل نهاية فبراير، مؤكدا أنه لن يقبل بأي 

متديد بعد ذلك.
ــي جاء ردا  ــح ناصر اخلراف ــدر أن تصري ــاف املص   وأض
ــتثمارات الدولية في  على تصريح جمال اجلروان رئيس االس
اتصاالت الذي قال لـ «رويترز» يوم األربعاء املاضي إن تقرير 

الفحص الفني سينتهي بنهاية مارس املقبل.
  وتسعى «زين» لبيع حصتها في «زين السعودية» التي تقدر 
ــباب تنظيمية  مببلغ ٢٫٧٥ مليار ريال (٧٣٣ مليون دوالر) ألس
حتى تتمكن من بيع ٤٦٪ من أسهمها إلى «اتصاالت» في صفقة 

تقدر مببلغ ١٢ مليار دوالر.
ــاد اتصاالت  ــركة احت ــاالت» حصة في ش ــك «اتص   ومتل
«موبايلي» السعودية، وقدمت «اتصاالت» عرضها ملالك رئيسي 
ــهم والعقارات  ــر الوطنية» لألس ــركة «اخلي في «زين» هو ش
ــركة «الفوارس» التي تقول  التابعة ملجموعة اخلرافي إال أن ش

إنها متتلك ٤٫٥٪ في «زين» تعترض على الصفقة.

  وقال املصدر لـ «رويترز» إن «اتصاالت» الذت بالصمت 
ــح اخلرافي وهو ما يعني أحد احتمالني، األول:  عقب تصري
ــت نوعا من الرفض الضمني وهو ما يعني  أن يكون الصم
ــر أن تكون  ــل واالحتمال اآلخ ــلت بالفع ــة فش أن الصفق
ــتقبل بنهاية فبراير كموعد  «اتصاالت» تدرس املوقف وس

نهائي للصفقة.
ــون الوقت كافيا إلمتام  ــاف أنه في هذه احلالة لن يك   وأض
ــيما أن  ــرة املتبقية من فبراير الس الصفقة خالل األيام العش
ــتجعل البالد في عطلة  هناك أعيادا وطنية قادمة في الكويت س

رسمية بدءا من نهاية األسبوع اجلاري.
  وأوضح أن تصريح اخلرافي أخذ في االعتبار الوعود التي 
ــتمر في  ــام حتالف البائعني بأنه لن يس ــه أم قطعها على نفس
ــتمرار «اتصاالت» في  فتح الدفاتر بعد نهاية فبراير كما أن اس

فحص الدفاتر قد يشير إلى عدم اجلدية.
   وقال: «الشركة اإلماراتية لن تخسر شيئا مادامت ستستمر 
ــركة  ــركة لكن الطرف البائع يهمه الش في النظر في دفاتر الش

وأسرارها واسمها».
  وقال ردا على سؤال في هذا الصدد «هذه ليست أول صفقة 
أو آخر صفقة تفشل وال تنسى أن هناك اتفاقات تلزم اتصاالت 
ــؤولية كبيرة في  ــاء هذه األسرار وتضع عليها مس بعدم إفش

هذا الصدد».
ــدى البيانات املالية  ــرار التي فتحت ال تتع    وأضاف «األس
ــر في عصر الـ «فيس بوك»  ــورة واألرقام وال يوجد س املنش
ــفافية واإلعالن والوضوح، فاإلمارات ليست  واألصل هو الش
ــد فيها «زين» في جميع الدول  ــودة في املناطق التي توج موج

وبالتالي ال يوجد خطر املنافسة، وبيانات وأرقام ودفاتر «زين 
السعودية» لم تفتح أمام «اتصاالت» ألنه كان مقررا بيعها وهي 

لم تدخل في إطار كشف املعلومات».
ــات التي تواجه الصفقة ضرورة    وأوضح أن من أهم العقب
ــع ٤٦٪ من «زين»  ــعودية» قبل إبرام صفقة بي ــع «زين الس بي
ــذا لم يحدث حتى اآلن كما أن مثل هذه اخلطوة حتتاج إلى  وه
ــتدراج عروض جديدة وفحص  ــتعني اس وقت طويل ألنها س
ــتري لـ «زين  ــذه العروض ثم البت فيها وقيام الطرف املش ه
ــعودية» بفتح دفاترها وكل هذا يأخذ وقتا طويال قد يصل  الس

إلى أشهر.
ــس ثالثة  ــي اجتماعه ام ــس إدارة «زين» ف ــض مجل   ورف
ــعودية  ــركة اململكة القابضة الس عروض تقدمت بها كل من ش
ــراء  ــو البحرينية وحتالف بقيادة مجموعة الرياض لش وبتلك

حصة «زين» في «زين السعودية».
ــا اقتراب موعد  ــن العقبات أيض ــار املصدر إلى أن م   وأش
تطبيق قانون هيئة سوق ا ملال في الكويت الذي سيلزم الطرف 
املشتري وهو «اتصاالت» اإلماراتية بتقدمي العرض نفسه الذي 
ــاهمي «زين» وهو أمر  ــة اخلرافي إلى كل مس ــه ملجموع قدمت

سيعّقد الصفقة إلى حد كبير.
ــا أراه يعني غير ذلك،  ــال «أمتنى أن تتم الصفقة لكن م   وق
ــير إلى صعوبة تنفيذها خالل املدة احملددة حتى لو  الواقع يش
قبل األطراف باملوعد اجلديد، من املمكن أن يقبلوا من الناحية 
التكتيكية بغرض حتميل املسؤولية عن فشل الصفقة للطرف 
ــل، وال  ــر لكن الصفقة لن متر، الصفقة في طريقها للفش اآلخ

نتمنى ذلك ولكن ليس كل ما يتمناه املرء يدركه. 

 آالف المستثمرين في إسبانيا يخشون 
خسارة مدخراتهم في «نيوفا» 

 مدريد ـ د.ب.أ: أعرب آالف املستثمرين االسبان امس عن قلقهم 
على مصير مدخراتهم بعد أن أعلنت شركة «نيوفا روماسا» العمالقة 

أن شركاتها العشر الرئيسية على وشك اإلفالس.
  كان حوالي ٥ آالف مستثمر اشتروا أسهما أو سندات إذنية بقيمة 
تقدر بنحو ١٤٠ مليون يــــورو (١٩٠ مليون دوالر)، وفقا ملا ذكرته 

صحيفة «إكسبانسيون» االقتصادية ووسائل إعالمية أخرى.
  وجرت العمليات املالية بطريقة جعلتها خارج نطاق رقابة هيئة 
ســــوق املال اإلسبانية (سي إن إم في) التي أصدرت عدة حتذيرات 
للمستثمرين ونصحتهم مبراجعة القوة املالية لشركة «نيوفا روماسا». 
وتتألف الشركة العمالقة من عشرات من الشركات في مجاالت منها 
املواد الغذائية والســــياحة واإلنشاء وملعب «رايو فاليكانو» لكرة 
القدم، ويعمل بها أكثر من ١٠ آالف عامل. ومت جتميع الشــــركات في 

هيكل فضفاض مبا ال يشكل شركة قابضة.
  وقال جوزيه مارينا رويز ماتيوس مؤسس الشركة ومالكها إن 
«نيوفا روماسا» جتري حاليا مفاوضات مع دائنيها وبدأت عملية 

إعادة هيكلة من أجل جتنب اإلفالس.
  وأضاف رويز ماتيوس في مؤمتر صحافي حضره بصحبة أبنائه 
الستة «إذا لم أسدد أموال مستثمرينا حتى آخر يورو، فسأطلق النار 

على رأسي، لو كان إمياني (الكاثوليكي) يسمح لي بذلك».
  في الوقت نفسه، وصف الرئيس التنفيذي لشركة «نيوفا» الشركة 

بأنها قادرة على سداد التزاماتها ودعا املستثمرين إلى الهدوء.
  وسيكون إشهار إفالس هذه اإلمبراطورية االقتصادية الثاني في 
حياة رجل األعمال االســــباني البالغ من العمر ٧٩ عاما حيث كانت 
احلكومة االسبانية قد صادرت شركة «روماسا» عام ١٩٨٣ من أجل 

احلفاظ على أكثر من ٦٠ ألف وظيفة فيها.
  وتعد الفضيحة املالية هذه هي أول حالة كبيرة من نوعها منذ أن 
أصبحت البالد دولة دميوقراطية بعد وفاة الديكتاتور فرانشيسكو 

فرانكو في عام ١٩٧٥. 

 تحويالت العمالة 
األجنبية في السعودية

  تتجاوز ٢٦٫٦ مليار دوالر  
ـ يو.بي.آي: توقع   الرياض 
عضو مجلس الشورى وكبير 
البنك األهلي  االقتصاديني في 
الشـــيخ أن تتجاوز  د.سعيد 
التحويـــالت املاليـــة للعمالة 
الوافدة في اململكة الـ ١٠٠ مليار 
ريال (٢٦٫٦ مليار دوالر) خالل 

األعوام املقبلة.
  وحذر الشيخ في تصريح 
نشرته صحيفة «االقتصادية» 
الســـعودية املتخصصة امس 
مـــن ارتفاع احلـــواالت املالية 
إلى اخلارج  الوافـــدة  للعمالة 
والتي قـــد تؤدي إلى عجز في 
امليزان التجاري خالل السنوات 

املقبلة.
  وقـــال ان العمالـــة الوافدة 
تشـــكل نحو ٩٠٪ من العمالة 
في قطاع اإلنشـــاء ونحو ٨٥٪ 
في قطـــاع التجزئة وأكثر من 
٧٥٪ في قطاع الصناعة وإذا مت 
االستغناء عنها سيؤدي ذلك إلى 

انخفاض حجم احلواالت.
  ودعا الشيخ إلى فرض رسوم 
إضافية علـــى العمالة الوافدة 
من خالل تأشيرات االستقدام 
العمالة  أو الضرائـــب علـــى 

الوافدة.

 «النواب األميركي» 
يصّوت لمصلحة 

خفض اإلنفاق العام
  

ــنطن ـ رويترز:    واش
ــواب  ــس الن ــق مجل واف
ــى  ــس عل ــي ام االميرك
ــروع قانون خلفض  مش
 ٦١٫٥ احلكومي  ــاق  االنف
مليار دوالر العام احلالي 
ــأن  مبا ميهد ملواجهة بش
ــس  مجل ــع  م ــاق  االنف

الشيوخ.
ــس  املجل ــوت    وص
بأغلبية ٢٣٥ صوتا مقابل 
١٨٩ صوتا على مشروع 
قانون التمويل بعد نقاش 

الكثر من اربعة ايام.
ــروع  مش ــال    ويح
الى مجلس  اآلن  القانون 
يقوده  ــذي  ال ــيوخ  الش
الدميوقراطيون حيث من 
املرجح رفض تخفيضات 

االنفاق العميقة. 


