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تتجسس الدول الغربية
ألغراض تجارية؟

لندن ـ رويترز: رمبا تواجه الشركات الدولية تهديدا 
متناميا من التجسس في الدول الناشئة لكن هل الغرب 
نفسه يستخدم اجلواسيس للحصول على ميزة جتارية 

غير عادلة؟
عادت قضية استخدام احلكومات للتنصت الى بؤرة 
االهتمام مع مطالبة عدة دول ناشــــئة في اخلليج وآسيا 
بالوصول الى بيانات هواتف بالكبيري الذكية املشفرة.

ومتتلــــك اغلب الــــدول الغربية بالفعــــل القدرة على 
اعتراض جميع الرسائل تقريبا داخل حدودها وفي كثير 
مــــن األحيان خارجها وتقــــول ان املخابرات االقتصادية 
التي يريدونها هي ذلك النوع الذي سيمكنها من محاربة 

اجلرمية واإلرهاب.
ومسألة احتمال جتسس هذه الدول من اجل مكاسب 
جتارية هي قضية ال يريد املسؤولون احلاليون والسابقون 
االجنرار اليها لكن بعض اخلبراء يقولون ان من السذاجة 

افتراض ان ذلك ال يحدث.
ومنذ اختراع التلغراف والتلفون بات اغراء اعتراض 

الرسائل التي ينقالنها قائما.
وقال اليستير نيوتون الذي كان في وقت من األوقات 
مسؤول احلرب االلكترونية بوزارة اخلارجية البريطانية 
وهو اآلن محلل سياسي كبير ببنك نومورا الياباني »مادامت 
التكنولوجيــــا متاحة فأعتقد ان مــــن االنصاف القول ان 
احلكومات استخدمتها على األقل أحيانا ألغراض جتارية، 
في املاضي الفرنسيون اتهموا البريطانيني بالتجسس على 
صناعتهم الدفاعية والعكس صحيح، وكانت اتهاماتهما 

مبررة«.
يقول محللون انه اذا كانت الدول الكبرى تســــتخدم 
التجسس بالفعل ألغراض جتارية فإن التهديد الرئيسي 

هو لقطاعات استراتيجية مثل الدفاع.
وقال خبير امني حتدث شريطة عدم نشر اسمه »مع 
اي حكومة ترجع املسألة حقا الى ما اذا كان هناك اميان 

بأن القضية ذات اهمية وطنية حقيقية«.
وقال رئيس الوزراء البريطاني اجلديد ديڤيد كاميرون 
مرارا إن الديبلوماسيني يجب ان يفعلوا املزيد للترويج 
ألنشطة االعمال البريطانية في اخلارج لكن ليس واضحا 
متاما ما اذا كان ذلك يعني ان على جواسيسها ان يقوموا 

بنفس املهمة. وثمة مجموعة من القضايا حول الصالت 
بــــني الدولة واالعمال ناهيك عن القيــــود القانونية على 

استخدام التنصت على الهواتف.
وحتتاج الســــلطات في اململكة املتحدة الى االذن من 
وزارة الداخلية قبل ان تتنصت على محتويات رســــائل 

البريد االلكتروني او االتصاالت الهاتفية ملواطنيها.
وتوجد قيود مماثلة في أماكن اخرى رغم اســــتحالة 

معرفة الى اي مدى يتم تطبيق مثل هذه القيود.
وفي حني ان من النادر ان يلفتا االنتباه اليها فقد قامت 
الواليات املتحدة وبريطانيا على األخص ببناء شــــبكة 
مراقبة الكترونية هائلة من خالل التعاون ايضا مع كندا 

واستراليا ونيوزيلندا.
واملنظمتان الرئيسيتان املسؤولتان عن تلك الشبكةـ  
وكالة األمن القومي األميركية واملقر الرئيسي لالتصاالت 
احلكومية البريطانية ـ همــــا أكبر وكالتي مخابرات في 

البلدين.
ورغــــم قدرتهما على اعتراض فيــــض من احملادثات 
والرســــائل فإن مهمتهما األكثر احلاحــــا اليوم هي فرز 
ومتحيص هذا اجلبل من البيانات الستخالص الرسائل 

اخلاصة مبؤامرات املتشددين.
ويقول خبراء ان هذا نفسه يقلل من الزمن املتاح ألي 

جتسس جتاري او اقتصادي.
وقال العميل األميركي السابق ملكافحة االرهاب فريد 
بيرتون والذي يعمل اآلن مبؤسسة ستراتفور لالستشارات 
األمنية »لقد استنزفتا )الوكالتان األميركية والبريطانية( 
لدرجة اصبح يوجد معها حد حلجم ما ميكن ان تفعاله 

غير ذلك )اعتراض التهديدات األمنية(«.
وفكرة حتالف أميركــــي ـ بريطاني متناغم قد تكون 
مضللة. فاملراقبون يقولون ان الدولتني ميكنهما التجسس 
مبفردهما الســــيما في مجال التكنولوجيا العســــكرية 

التنافسية وفي الشرق االوسط.
كما ان العالم االلكتروني اجلديد يجعل وكاالت املخابرات 

في الدولتني تقع في اخطاء احيانا.
ووقع اخلبراء في حالة من الذعر واالرتباك العام املاضي 
عندما نشرت صور عائلية وتفاصيل عن الرئيس اجلديد 
جلهاز املخابرات اخلارجية البريطاني على شبكة »فيس 

بوك« للتواصل االجتماعي من جانب احد افراد العائلة.
لكن الدول األوروبية تشتبه دائما صراحة في ان الشبكة 

االجنلوساكسونية قد تستخدم احيانا ضدها.
فقــــد ذكر تقرير برملاني أوروبي عام 2000 انه يعتقد 
ان شــــبكة عاملية قوية تابعة للواليات املتحدة واململكة 
املتحدة لرصد اشارات املخابرات قائمة من اجل التجسس 

الصناعي.
وابلغ عن حاالت جرى فيها التنصت على هواتف شركات 

أوروبية وفي األغلب من جانب وكاالت املخابرات.
لكنه اشار ايضا الى الصعوبات في قياس حجم القضية 
ألسباب اقلها املصلحة املؤكدة لشركات االستشارات األمنية 

اخلاصة في االعالء من شأن التهديد.
وسلطت الدول األوروبية حديثا الضوء على حذرها 
من هواتف بالكبيري الذكية التي تستخدم اجهزة خادم 
فــــي الواليات املتحدة وأميركا الشــــمالية ميكن لوكاالت 

التجسس في هذه الدول الدخول عليها.
ومنع كبار املســــؤولني في فرنسا وأملانيا واملفوضية 
األوروبية من استخدام تلك الهواتف كما يتجنب كثير من 

كبار العاملني في شركات الدفاع األوروبية استخدامها.
ويقول نيجيل انكستر وهو مســــؤول سابق بجهاز 
االستخبارات السرية البريطاني ويرأس اآلن ادارة التهديدات 
املتنقلة واملخاطر السياســــية باملعهد الدولي للدراسات 
االستراتيجية ان بعض الدول األوروبية نفسها لديها سجل 
مريب. وقال »الفرنسيون على األخص كانوا يشتهرون 
دائما بالتجســــس الصناعي«، مشيرا الى مقوالت جرى 
تداولها لفترة طويلة بان اجلواسيس الفرنسيني وضعوا 
معدات تنصت فــــي مقاعد درجة رجال األعمال بطائرات 

شركة »ايرفرانس« لالستماع الى احملادثات.
لكنه قال ان انظمة امللكية الدولية املعقدة للشــــركات 
تزيد القضية تعقيدا، فكثير من الشــــركات املدرجة في 
بورصة لندن مملوكة بشكل كبير جلهات خارجية بينها 

صناديق الثروة السيادية الناشئة لعدد من الدول.
ويقول اخلبراء ان الوكاالت الغربية تواجه حتديات 
متزايدة من احدث انظمة لتشفير البيانات وان قضية بالك 
بيري تظهر اعتمادها على منحها حرية الوصول الى تلك 

البيانات من جانب املصنعني واملشغلني.

تضاعف حجم الصيرفة اإلسالمية خالل 5 سنوات
الكويت ـ أ.ف.پ: قال محللون 
ان الصيرفة اإلسالمية التي متنع 
احتســــاب الفوائد، ســــيتضاعف 
حجمها في غضون خمس سنوات 
إال أن القطاع الــــذي تقدر قيمته 
بترليــــون دوالر عليــــه ان يعزز 
تنظيمه وينوع منتجاته للوصول 

الى اقصى امكانياته.
ورأى احملللــــون أن تنويــــع 
املنتجــــات يلعــــب دورا مهما في 
خفض مخاطر االنكشاف وفي إعطاء 
الصيرفة اإلسالمية فرصة لتحقيق 
قفزات نوعية. وباإلضافة إلى الربى 
حتظر الصيرفة اإلسالمية القائمة 
على مبادئ الشريعة اإلسالمية، 
االســــتثمار في اي نشاطات على 
عالقة بصناعــــة اجلنس والقمار 

والكحول ومنتجات اخلنزير.
ولعل ابرز منتجات هذه الصيرفة 
تبقــــى املرابحة، وهي تســــتخدم 
لتمويل مشتريات األشخاص من 
ســــيارات وعقارات وغيرها، فيما 
تستخدم الصكوك جلمع املال في 

استثمارات على مستوى كبير.
ومبوجب مبدأ املشاركة املعتمد 
فــــي الصيرفة اإلســــالمية، يتفق 
الشاري مع املمول على نسبة من 

الربح على األصل املمول.
لكــــن االتفــــاق يشــــمل أيضا 
تقاسم اخلسائر في حال تسجيل 

اخلسائر.
واملبــــدأ األوســــع للصيرفــــة 
اإلســــالمية هو تقاســــم األرباح 
واملخاطر على حد سواء، بني العميل 

واملصرف املمول.
وبالرغم من تعدد املنتجات في 
مجال الصيرفة االســــالمية، رأى 
مدير االصول في شــــركة الكويت 
والشرق األوســــط لالستثمارات 
املالية امريت مكامال ان عدد هذه 
املنتجات مازال محدودا. وقال ان 
»املنتجات اإلســــالمية املتوافرة 
للمســــتثمرين محــــدودة جــــدا 
مقارنة بالطلب املرتفع«، مشيرا 
إلى ضــــرورة ان تتطلع الصيرفة 
اإلسالمية إلى مجال املشتقات املالية 

بشكل جدي.
مــــن جانبــــه، رأى اخلبيــــر 
االقتصادي حجاج بوخضور ان 
املشكلة ليست في تنوع املنتجات. 
واعتبر ان زيادة حجم الصيرفة 

االسالمية يعيقها نقص في االطر 
التنظيميــــة فضال عــــن خلل في 

االدارة.
وقــــال بوخضور ان »التمويل 
االســــالمي ميلك حاليــــا حوالى 
ثالثني نوعا مختلفا من املنتجات 
واالدوات مــــا مينحــــه مســــتوى 
كبيرا من الليونة ملالقاة تطلعات 
املستثمرين واالســــتمرار بالنمو 
بســــرعة«. اال ان القطــــاع يواجه 
عقبتني بحســــب اخلبير الكويتي 
هما »االطــــر التنظيمية املختلفة 
)بني املؤسسات املالية االسالمية( 
اوال وعدم مهارة االدارات في دفع 
القطاع الى اقصى قدراته ثانيا«. 
وتضاعفت قيمة اصول املؤسسات 
املالية االسالمية خمس مرات تقريبا 

منذ 2003 وحتى العام املاضي حني 
بلغت ترليون دوالر.

اال ان وكالــــة موديــــز قدرت 
احلجــــم االقصى الــــذي ميكن ان 
حتققه الصيرفة االسالمية بخمسة 

ترليونات دوالر.
ومنا هــــذا القطاع مبعدل %20 
سنويا تقريبا، اال انه مازال ال ميثل 
اال 5% من حجم القطاع املصرفي 

في العالم.
وفــــي مايــــو املاضــــي، توقع 
مشاركون في مؤمتر حول التحديات 
التي تواجه القطاع ان  يتضاعف 
حجم الصيرفة االسالمية في خمس 
سنوات، بالرغم من ان وصولها الى 
ما هي عليه اآلن استغرق اربعني 

عاما.

يعيقها نقص في األطر التنظيمية وخلل في اإلدارة

»التلغراف«: البريطانيون يحاولون بيع 
الغرفة تستضيف دورة تدريبية لكوادر سندات ديونهم للخليجيين

الغرف العربية اإلسالمية

السعودية ماضية في ريادة األعمال الخيرية عالميًا

نشرت صحيفة الديلي تلغراف )الصنداي تلغراف( 
أمــــس تقريرا عن محاولة بريطانيــــة لطمأنة كبار 
املستثمرين والتأكيد لهم أن أحوال االقتصاد البريطاني 

بخير وال تستدعي القلق.
وعنوان التقرير يقول ان اللورد ساسون رودشو، 
وهو احد املسؤولني املاليني في احلكومة البريطانية، 
ســــيرأس وفدا حكوميا رفيعا في جولة الى الشرق 
األوسط لطمأنة املستثمرين اخلليجيني بأن االقتصاد 
البريطاني بخير، وال خوف على استثماراتهم فيه، 

وهي استثمارات ضخمة.
وتقول الصحيفة ان احملاولة البريطانية ال تقتصر 
على الطمأنة، بل تسعى احلكومة الى بيع املزيد من 
سندات الدين احلكومي في االسواق العاملية، ومنها 

السوق اخلليجية حتديدا.
وتشير الصحيفة الى انه من النادر ان تقوم حكومة 
بريطانية بتنظيم جولة كهذه، وهو ما يكشف االهمية 
املعلقة على جناح االئتالف احلكومي احلاكم في ايجاد 

فرص استثمارية جديدة النعاش االقتصاد.
وتضيف الصحيفة ان املهمة الرئيسية للوفد، الذي 

يضم عددا من كبار الشخصيات املرموقة في قطاع 
املال واالعمال، مثل روبرت ستيمان رئيس مكتب ادارة 
الديون )احلكومية( البريطاني، وغيره، ستكون اقناع 
مزيد من املستثمرين بشراء سندات الدين احلكومي 
التي تعرف في االسواق باسم )gilts(. وتقول التلغراف 
ان اجلولة تستغرق اربعة ايام، وتشمل زيارات الى 

السعودية ودبي وابوظبي والكويت.
وحسب الصحيفة سيشرح الوفد للمسؤولني في 
تلك البلدان ظروف واوضاع االقتصاد البريطاني، 
وطمأنتهم بأن بريطانيا ليست في وارد السير في 

ذات الطريق الذي انتهت اليه دول مثل اليونان.
وتقول ان بريطانيا لديهــــا اتفاقيات اقتصادية 
قوية مع بلدان اخلليج، ففي عام 2009 وقعت لندن 
مذكــــرة تفاهم مــــع االمارات بهدف زيــــادة التبادل 
التجاري الثنائي بنســــبة 60% لتصل الى 12 مليار 

جنيه استرليني سنويا.
وتشــــير الصحيفة الى ان بريطانيا صدرت الى 
اخلليج سلعا وخدمات اكثر حجما وقيمة من التي 

صدرتها الى الهند والصني مجتمعتني.

أعلنت غرفة جتارة وصناعة 
الكويت عن افتتاح دورة تدريبية 
حول ادارة الغرف والتي يشارك 
فيها ممثلون عن غرف التجارة 
والصناعة بالدول العربية االعضاء 
مبنظمة املؤمتر االسالمي، وذلك 
بتنظيم مشترك مع كل من الغرفة 
االسالمية للتجارة والصناعة، 
الدولية االسالمية  واملؤسســـة 
املنبثقة عن  التجـــارة  لتمويل 

البنك االسالمي للتنمية.
وقد افتتحـــت الدورة بكلمة 
العام املساعد  ترحيبية للمدير 
للغرفة حمد جراح العمر اعرب 
فيها عن تطلعه ألن تكون هذه 
الدورة خطوة واعدة وجادة نحو 

توثيق عرى التعاون والترابط 
وتأهيل الغرف االسالمية لإلسهام 
في تطوير التجارة البينية للدول 
االعضاء ورفع مستواها الى ما 
نسبته 20% من اجمالي جتارتها 

اخلارجية بحلول عام 2015.
العمر قراءة ســـريعة  وقدم 
لبعـــض اإلحصـــاءات املتعلقة 
بالعالم االسالمي الفتا الى وجود 
متناقضات ذات شجون، يصعب 
املرور عليها مرور الكرام، دون 
ان تثير العقل وحترك الوجدان، 
اليوم  مبينا ان عدد املســـلمني 
يناهـــز املليار ونصـــف املليار 
مسلم، يشـــكلون نحو 22% من 
سكان العالم والدول االسالمية 

تساهم فيما يزيد على 40% من 
صادرات العالم من املواد اخلام، 
وفيما يقرب من 50% من احتياطي 
النفط وصادراته، ومع ذلك فإن 
ما يقـــرب من نصف عدد الدول 
الدول  االسالمية مصنف ضمن 
االقل دخال ومنوا وفقا لبيانات 
الدولي، حيث ال يتجاوز  البنك 
النـــاجت احمللـــي االجمالي لهذه 
الـــدول 5% من اجمالـــي الناجت 
احمللي االجمالي العاملي، كما ان 
حجم التجارة البينية لدول العالم 
االســـالمي يصل بالكاد الى %6 
من حجـــم التجارة العاملية، وال 
يتجاوز 13.5% من اجمالي حجم 

جتارتها اخلارجية.

الرياض ـ كونا: أكد رجال أعمال ســــعوديون ان 
بالدهم ســــتمضي قدما في ريادة األعمال اخليرية 
واإلنسانية على املستوى العاملي انطالقا من تعاليم 
الدين اإلسالمي احلنيف وقيم وعادات وتقاليد شعبها 

املعروف بالكرم والتكافل.
جاء ذلك في استطالع لـ »كونا« مبناسبة صدور 
أمر ملكي سعودي باملوافقة على انشاء مؤسسة »خادم 
احلرمني الشــــريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز آل 

سعود العاملية لألعمال اخليرية واإلنسانية«.
وتهتم هذه املؤسسة حســــب نص األمر امللكي 
باإلسهام في األعمال اخليرية التي تهدف الى خدمة 
الدين والوطن واألمة واإلنسانية جمعاء ونشر التسامح 

والسالم وحتقيق الرفاهية وتطوير العلوم.
واعتبر رئيس مجلــــس ادارة الغرفة التجارية 

الصناعية بالرياض عبدالرحمن اجلريسي ان هذه 
اخلطوة جتسد حرص خادم احلرمني الشريفني على 
تعزيز العمل اإلنســــاني ومبادئ التسامح والسالم 
وهي متثل جهوده اخليرة في مجال العمل اإلنساني 
العاملي وإشــــاعة قيم التعاون واحملبة بني شعوب 

العالم اجمع.
وأوضح اجلريسي أن أهداف هذه املؤسسة جاءت 
مواكبة للدور الكبير الذي ظلت تقوم به اململكة في 
كل العهود خلدمة اإلنسانية في جميع أنحاء العالم، 
مشيرا في هذا السياق الى الطفرة واملبادرات العديدة 
التي شهدها عهد خادم احلرمني الشريفني امللك عبداهلل 
بن عبدالعزيز خلدمة اإلنسانية، اضافة الى جهود 
السعودية الكبيرة ومساعداتها القيمة التي قدمتها 

ملواجهة الكوارث في عدد من مناطق العالم.

وفد حكومي سيزور الكويت والسعودية واإلمارات 

»ريسيرش إن موشين« تؤكد اقترابها 
من حل مشكلة »بالك بيري« في اإلمارات

دبيـ  األســـواق.نت: قالت شركة »ريسيرش إن موشني« 
الكندية املصنعة لهواتف الـ »بالك بيري« ان املفاوضات التي 
جتريها مع هيئـــة تنظيم االتصاالت للحيلولة دون تعليق 
اخلدمات »اقتربت من احلل التوافقي«. وأكد مشغال االتصاالت 
احملليان »اتصاالت« و»دو« عدم تلقيهما أي إخطار رسمي من 
هيئة تنظيم االتصاالت يفيد باستمرار تقدمي خدمات »بالك 
بيري« في الدولة بعـــد 11 أكتوبر املقبل. وأكدت مصادر في 
الشـــركات العاملة بالدولة أن الشركتني تعمالن حاليا وفقا 

لقرار الهيئة تعليق اخلدمات في 11 أكتوبر. 

»طلعت مصطفى« تقترض 135 مليون دوالر 
لتمويل شراء »فورسيزونز القاهرة«

القاهرةـ  أ.ش.أ: أعلنت شـــركة طلعت مصطفى القابضة 
عن حصولها على قرض متويلـــي بقيمة 135 مليون دوالر 
من خالل شركة نوفابارك القاهرة التابعة لها لتمويل عملية 
االستحواذ على حصة رجل األعمال الوليد بن طالل في فندق 

فورسيزونز القاهرة نايل بالزا.
وقالت شـــركة طلعت مصطفى في بيـــان لها امس إنها 
حصلـــت على القرض من البنك األهلي املتحد بهدف متويل 
شراء نسبة 43.7% من فندق فورسيزونز نايل بالزا من شركة 
اململكة القابضة الذراع االستثمارية لرجل األعمال السعودي 
الوليد بن طالل. وكانت شركة طلعت مصطفى أعلنت في أول 
سبتمبر اجلاري عن توقيعها عقدا مع شركة اململكة القابضة 
لالســـتحواذ على حصتها في فندق فورسيزونز نايل بالزا 

لترفع بذلك حصتها في الفندق إلى %100.
وحتســـن أداء سهم طلعت مصطفى بالبورصة املصرية 
أمس ليصل إلى 6.58 جنيهات مرتفعا بنســـبة 5.5% مقابل 

6.13 جنيهات يوم اخلميس املاضي.
وفقد السهم أكثر من 22% في اجللسات األولى بعد تأييد 
احملكمة اإلدارية العليا في 14 ســـبتمبر اجلاري بطالن عقد 

مدينتي الذي يعد أكبر مشروعات املجموعة.
ويبلغ رأســـمال طلعت مصطفى القابضـــة 20.31 مليار 
جنيه موزعا على 2.013 مليار ســـهم بقيمة اسمية قدرها 10 

جنيهات للسهم الواحد.

انهيار 6 بنوك أميركية جديدة 
لتصل إلى 125 بنكًا

ارتفع عدد البنوك األميركية 
املنهارة الى 125 بنكا بعد اإلعالن 
عن إفـــالس 6 بنوك جديدة في 
الغرب األوسط وفي شمال شرق 

الواليات املتحدة.
وقالت صحيفة وول ستريت 
جورنال إن 3 بنوك تبلغ أصولها 
864.2 مليـــون دوالر وودائعها 
801.7 مليـــون دوالر ولهـــا 18 
فرعا، أعلنت إفالسها في والية 

جورجيا.
ووافق بنك كوميونيتي آند 
ساثيرن في كارولتون في جورجيا 
على حتويل ودائع البنوك الثالثة 
اليه وشراء أصولها، وهذه البنوك 
هي: بنك أوف اليجاي وفيرست 
كوميونيتي بنك وبنك الشعب.

ورفعت اإلفالسات عدد البنوك 
املنهارة فـــي الوالية الى 14 في 

2010 والى 45 منذ 2007.
وباإلضافة الى البنوك الثالثة 
انهارت في جورجيا، فقد  التي 
أعلن عن انهيار 3 بنوك أخرى 
فـــي نيوجيرســـي وأوهايـــو 

وويسكونسن.
وقـــال املستشـــار املصرفي 
بيت ايلـــي ان جورجيا تتصدر 
الواليات بالنسبة لعدد البنوك 
املنهارة تليها فلوريدا بـ 39 بنكا 

في 2009.
وطبقا للمؤسسة االحتادية 
للتأمني على الودائع، فقد وصل 
العدد اإلجمالي للبنوك املنهارة 
املالية منذ 2007  بسبب األزمة 

الى 293 بنكا.

وايلينوي بـ 37 وكاليفورنيا بـ 
32 بنكا.

ومن املتوقع ان يصل عدد 
البنـــوك املنهارة في الواليات 
املتحدة هذا العام الى اكثر من 
140، وهو الرقم الذي ســـجل 

ومن المتوقع أن يصل عددها إلى أكثر من 140 هذا العام

أنقرة � أ.ش.أ: أعلنت مؤسس��ة الرقابة على البنوك التركية 
عن طرح مناقصة لبيع أسهم بنك »آدا« التركي بتاريخ 19 أكتوبر 
املقبل بعد إعالن إفالس��ه على أثر األزمة املالية العاملية. وذكرت 
وس��ائل اإلعالم التركية امس االول أن منافسة حادة جتري بني 
الواليات املتحدة وإسرائيل وإيران حملاولة شراء البنك، وأن بنك 
»هابوعليم« اإلسرائيلي، الذي ميتلك غالبية أسهم بنك بوزتيف 

التركي يخطط لشراء بنك »ادا«.
وأضافت أنه على اثر وصول املعلومة للمستثمرين اإليرانيني 
بدأوا هم ايضا في جس نبض أنقرة حملاولة شراء البنك. وأشارت 
الى أن موضوع بيع أسهم بنك ادا التركي حتول الى ساحة منافسة 
وحتد بني املخابرات املركزية األميركية »سي آي إيه« واملوساد من 
جانب واملخابرات اإليرانية من جانب آخر حملاولة معرفة حتركات 
كل منها على الرغم من أن اللوبي اليهودي ال يحبذ االس��تثمار 
في تركيا بسبب التوتر القائم بينها وبني إسرائيل، كما ال ترحب 

أنقرة باشتراك إسرائيل في هذه املناقصة.

منافسة حادة بين أميركا وإسرائيل 
وإيران لشراء بنك تركي مفلس


