
 33  اقتصاد  الجمعة ٢٦ نوفمبر ٢٠١٠   

 مامنوهان سينغ

 قطاع االتصاالت في الشرق األوسط يحتاج إلى تطوير في الشبكات 

 بعدما فرض مجلس األمن الدولي جولة رابعة من العقوبات على طهران

  العقوبات تكبل تجارة دبي مع إيران
 دبـــي ـ رويترز: تتناقـــض احلركة 
النشـــطة بني دبي وإيران وذلك وسط 
دالئل متنامية على أن التجارة التقليدية 
بني البلدين تختنق حتت وطأة العقوبات 
املشددة بينهما حيث تخشى الشركات 
أن تصبـــح هذه احلركة مـــن ذكريات 
املاضـــي، حيث أحملت اإلمارات إلى أنها 
ستقلص دورها كشريان حياة جتاري 
ومالي إليران بعدما فرض مجلس األمن 
الدولي جولة رابعة من العقوبات على 
إيران في يونيو بســـبب اتهامات بأنها 

تسعى المتالك سالح نووي.
  وقد تسببت هذه اإلجراءات في كارثة 
لكثير من البنوك اإليرانية وآالف الشركات 
اإليرانية التي تتعامل مع دبي التي رسخت 
سمعتها على أساس دورها كمركز إلعادة 

التصدير إلى اخلليج.
  وقال نائب رئيـــس مجلس األعمال 
اإليراني والعضو املنتدب لوكالة الشحن 
جامبو الين مرتضى معصوم زاده: هناك 
أثر بالغ على التجارة بني اإلمارات وإيران 
بســـبب العقوبات احلالية خاصة على 

القطاع املصرفي.
  وأضـــاف لرويترز فـــي مكتبه في 
الطابق الرابع عشر من مبنى يطل على 
خور دبي املزدحم «بســـبب العقوبات 
التي فرضت في الفترة األخيرة أصيبت 
عمليات البنوك اإليرانية بالشلل تقريبا. 

خسرت أعمالها».
  وفـــي يونيو أمر مصـــرف اإلمارات 
املاليـــة بتجميد  املركزي املؤسســـات 
حسابات عشرات الشركات التي تستهدفها 
عقوبات األمم املتحدة التي تشـــمل ٤٠ 

كيانا وشخصا واحدا.
  وفي نوفمبر تشـــرين الثاني التقى 
رجال أعمال وجتـــار بنائب حاكم دبي 
للشكوى من عوائق تواجه أعمالهم مع 

إيران بسبب القيود املصرفية.
  وقال معصوم زاده إن حوالي ثمانية 
آالف شركة إيرانية بقيت في دبي بعد أن 
اضطرت نحو ٤٠٠ شركة لإلغالق بسبب 

العقوبات واألزمة املالية.
   وقد يؤدي تراجع حاد في التجارة 
اإليرانية إلى إحلـــاق الضرر باقتصاد 
دبي التي مازالت تنفض عن نفسها آثار 
أزمة الديون التي عصفت بها في العام 
املاضي وأثرت على الثقة في اإلمارة التي 
تضم أطول برج في العالم وثالث جزر 
صناعية على شكل نخيل ميكن رؤيتها 

من الفضاء.
  وقال ديڤيد بتر مدير قســـم الشرق 
األوســـط وشـــمال افريقيا فـــي وحدة 
املعلومات التابعة ملجلة ايكونوميست 
«الروايـــات التي تؤكد أن هناك تراجعا 
حادا في أنشطة إعادة التصدير إلى إيران 
تتزايد رغم االفتقار إلى أدلة إحصائية، 
لكن العقوبات اجلديدة ستحدث أثرها 
على األرجـــح في النصـــف الثاني من 
السنة. اآلثار على الناجت احمللي اإلجمالي 
لدبي ستكون ملموسة لكن ينبغي عدم 

تهويلها».
  وأظهرت بيانات اجلمارك اإلماراتية 
في يوليو متوز أن إيران ظلت ثاني أكبر 
وجهة إلعادة التصدير من اإلمارات بعد 
الهنـــد إذ بلغ حجم إعادة التصدير ٢٫٢ 
مليار درهم مبا يعادل ٥٩٩ مليون دوالر 

في ذلك الشهر فقط.
  وقال بتر إنه بغـــض النظر عن أي 
تراجع في العالقات التجارية مع إيران 
فإن جتارة دبي مع دول أخرى آخذة في 
النمو على ما يبدو وهو ما قد يعوض 

أي خسائر.
  والتجارة بني إيران ودبي قائمة منذ 
فترة طويلة، ويفصل مضيق هرمز الذي 
مير من خالله نحو ٤٠٪ من إمدادات النفط 
العاملية بني اإلمارات وإيران مبسافة ٥٤ 

كيلومترا فقط عند أضيق نقاطه.
  وهاجر جتار إيرانيون من بلدات في 
جنوب إيران في أوائل القرن العشرين 
واســـتقروا على امتداد خور دبي حيث 
ترسو سفن خشبية ويقوم بحارة بتفريغ 
شحنات التوابل واملالبس وسلع أخرى 

من الهند وشرق افريقيا وإيران.
   وشـــيد التجار اإليرانيون األثرياء 
منازل أبراج الهـــواء أو البراجيل على 
امتداد اخلور والتي مازالت منتشرة في 

منطقة البستكية.
  وانتعشت أعمال دبي مع إيران بينما 
تنامـــى قلق دول أخرى في الســـنوات 

األخيرة من جتاهلها للعقوبات.
  ويتوقع جتار العملة في اإلمارات أن 
يصبح إرسال األموال من وإلى إيران شديد 
الصعوبة رغم عدم وجود حظر رسمي 

على التعامل بالريال اإليراني.
  وقال محمد األنصاري رئيس مجلس 
اإلدارة والعضو املنتدب لشركة األنصاري 
للصرافة في أبوظبـــي «نتوقع تراجع 
التجارة وهذا سيؤثر في نهاية املطاف 
علـــى كل األعمـــال األخـــرى املرتبطة 

بنفس الدائـــرة مبا في ذلك التحويالت 
املالية».

  وأضـــاف «القطاع املالـــي والبنوك 
تتوخى احلذر الشـــديد لكي ال تتورط 
خاصة عندمـــا يتعلق األمر باملعامالت 
التي يعاد حتويلها والتي يجب أن متر 
عبر أوروبا أو الواليات املتحدة. يحاولون 

االبتعاد عن هذا النوع من املعامالت».
  وقال األنصاري إن املعامالت املالية 
مع إيران تشكل أقل من ٥٪ من نشاطه 
لكن الســـلطات كثفت عمليات الفحص 
رغم أنه ليس من الســـهل دائما حتديد 
طبيعة املعامالت فـــي دبي التي كانت 
حتى وقت قريب تعتبر مركزا رئيسيا 

لغسيل األموال.
  وقال تيودور كاراسيك احمللل األمني 
املقيم في دبي إن جهود اإلمارات لتطبيق 

العقوبات ستؤثر قطعا على التجارة.
  وقـــال «هنـــاك الكثير مـــن املراقبة 
والسلطات تراقب عن كثب. تراجع غسيل 
األموال تراجعا حادا. وهناك املزيد من 

الرقابة فيما يتعلق باألموال».
   وأضـــاف «انتقل البعـــض بالفعل 
إلى تركيا وماليزيـــا لكن ليس بأعداد 
كبيرة. غير أنني واثق من أنه إذا استمر 
الوضع هكذا فسيكون هناك حتول كبير 
في املســـتقبل القريب جدا. وهزت دبي 
األسواق العاملية عندما قالت مجموعة 
دبي العاملية اململوكة لإلمارة في نوفمبر 
املاضي إنها ستؤجل سداد ديون بقيمة 
٢٦ مليار دوالر. ومنذ ذلك احلني تعمل 
دبي على التوصل إلى اتفاقات مع الدائنني 

واستئناف مشروعاتها. 

 «الدولي» يؤكد التزامه بتعزيز االندماج 
االقتصادي بمنطقة الشرق األوسط 

 صناعة السيارات في ألمانيا تطلب 
دعم الدولة لبناء مصانع بطاريات

 وفاة مسؤول ببرنامج «بي.بي» 
  لمكافحة التسرب النفطي بالخليج 

 دعوة في المغرب 
  إلقامة سوق عربي اقتصادي

 موظفو االتحاد األوروبي ينتصرون
   في معركة زيادة الرواتب

 ٤٫٥ مليارات دوالر استثمارات سورية 
في الوطن العربي

 الرباطـ  كونا: أكدت املديرة العامة للبنك الدولي سري مولياني 
إندراواتي التزام البنك الدولي بتعزيـــز االندماج االقتصادي في 
منطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا وكذلك اندماج بلدان املنطقة 

في االقتصاد العاملي.
  وقالت اندراواتي في بيان للبنك الدولي نشـــر أمس في ختام 
زيارتها التي اســـتمرت ٣ ايام إن املغـــرب الذي يضمن له موقعه 
اإلستراتيجي فرصا الستثمارات من شأنها املساهمة في اندماجه 
مع أوروبا وأيضا داخل الفضاء املغاربي ميكن أن يصبح رائدا في 

االندماج االقتصادي في منطقة البحر األبيض املتوسط.
  وتعهـــدت بأن يواكب البنك الدولي جهـــود احلكومة املغربية 
احلثيثة جلعل اقتصاد بالدها قاعدة لالقتصاد اإلقليمي مشيدة بـ 
«أداء االقتصاد املغربي والتزامه بدرب حتقيق تنافسية قوية في 
سياق االقتصاد املتوسطي والعاملي وقدرته على االضطالع بدور 

محوري في سبيل حتقيق الرخاء االقتصادي في املنطقة».
  ووصلت املديرة العامة للبنـــك الدولي الرباط االثنني املاضي 
حيث اجرت مباحثات أثناء زيارتها للمغرب مع وزراء اخلارجية 
والتعاون واالقتصـــاد واملالية والطاقة واملعـــادن واملاء والبيئة 
والشؤون االقتصادية والعامة باإلضافة الى محافظ بنك املغرب حول 
اإلشكاليات املرتبطة بالتنمية االجتماعية والتنافسية والتغيرات 
املناخية ومجال األعمال في املغرب والنظام التجاري وقدرات النمو 

للمقاوالت الصغرى واملتوسطة.
  وزارت اندراواتي مركزا لتطوير الشباب في بلدية «متارة» احدى 
ضواحي الرباط ومشروعا لتطوير القدرات النسائية في خلق أنشطة 
ذات دخل ترافقها املديرة التنفيذية نائبة الرئيس مبنطقة الشرق 
األوسط وشمال أفريقيا شامشاد أختار واملدير اجلديد ملكتب البنك 

الدولي لبلدان منطقة املغرب العربي سيمون غراي. 

 برلــــنيـ  د.ب.أ: طلبت الشــــركات األملانية املتخصصة في صناعة 
الســــيارات من احلكومة ان تقدم لها مساعدات إلقامة مصانع إلنتاج 

بطاريات السيارات الكهربائية.
  وقــــال رئيس رابطة صناعة الســــيارات األملانية ماتياس فيزمان 
لصحيفة «هاندلسبالت إن قدرة أملانيا على تطوير صناعة السيارات 
الكهربائية والبقاء في ســــباق املنافســــة العاملية يتوقف على إنتاج 
البطاريات واخلاليا، مؤكدا على أن األمر يتطلب إجراءات مساعدة «ذكية» 

لتطوير األبحاث والهندسة الصناعية وكيماويات االلكترونيات.
  تأتي املطالب في ظل إصــــرار احلكومة األملانية على رفض تقدمي 
دعم مباشر لتشجيع شراء املواطنني للسيارات الكهربائية وقال وزير 
االقتصــــاد، راينربرودرليه، إن مهمة الدولة ال تكمن في تغيير أهواء 
املواطنني وتشجيعهم على شراء سيارات معينة ألن ذلك يخل مببدأ 

املنافسة احلرة.
  من ناحية أخرى تطرح جلنة «السيارة الكهربائية الوطنية» خالل 
األســــبوع املقبل تقريرها املبدئي حول جهود إنتاج سيارة كهربائية 
أملانية وســــبل دعمها من أجل تصدر أملانيــــا الريادة عامليا في مجال 

صناعة السيارات الكهربائية. 

 هيوســـتون ـ رويترز: قالت شركة «بي.بي» النفطية في بيان 
ان مسؤوال كبيرا في برنامجها ملكافحة التسرب النفطي في خليج 
املكسيك واثنني من افراد عائلته توفوا في حادث حتطم طائرة ليل 

الثالثاء املاضي في والية فلوريدا األميركية.
  ووفقا للشركة وحرس السواحل األميركي فإن جيمس باترك 
بالك (٥٨ عاما) توفـــي عندما حتطمت الطائرة اخلاصة التي كان 
أحد ركابها اثناء محاولتها الهبوط وســـط ضباب كثيف في مطار 
مدينة دســـتني في فلوريدا. وبالك هو مدير العمليات في برنامج 
«بي.بي» الذي يهدف الى إصالح االضرار الناجتة عن تسرب ٤٫٩ 
ماليني برميل من النفط اخلام في خليج املكسيك من بئر هوريزون 
املعطوبة التي تشغلها الشركة. وكان برفقته ايضا على منت الطائرة 
اخته تشارلني ميلر وقريب آخر له. ولم ينجو أحد ممن كانوا على 
منت الطائرة في احلادث الذي يحقق فيه املجلس الوطني األميركي 

لسالمة النقل. 

 الدار البيضاء ـ أ.ف.پ: دعت نســـاء عربيات مستثمرات امس 
خالل منتدى دولي في املغرب الى «اقامة سوق اقتصادي عربي» 

من اجل «مواجهة العوملة».
  وينعقد هذا املنتدى الذي افتتـــح أعماله امس في مدينة الدار 
البيضاء حتت عنوان «االندماج االقتصادي: أي آفاق للعالم العربي 

واالستثمار النسائي؟»
  وفي كلمـــة خالل افتتاح املنتدى، قالت رئيس احتاد النســـاء 
املستثمرات العرب في املغرب واملغرب العربي اسماء مهيب: «من 
الضروري بناء ســـوق اقليمي عربي قادر على مواجهات حتديات 
العوملة».وطالبت املشاركات بـ «اندماج اقتصادي في العالم العربي» 
ودعت الى «االســـتفادة من التجارب الناجحة وخصوصا جتربة 

االحتاد االوروبي».
  ولكنهن اعتبرن ان عـــدة عقبات تعوق هذا االندماج من بينها 
«ضعـــف القطاع اخلاص وجمود القوانني والتشـــريعات وقدمها 

والفساد ونقص الشفافية وغياب احلوكمة».
  وسيناقش منتدى الدار البيضاء الذي تشارك فيه ممثالت عن 
٥٢ دولة، حتى ٢٦ نوفمبر «استراتيجيات وسياسات قادرة على 

دفع االستثمار النسائي».
  وأوضـــح املنظمون ان من بني املواضيع التي ســـتطرح هناك 
ايضا موضوع «الشراكة بني القطاعني العام واخلاص والعالقات 

بني العالم العربي واالحتاد االوروبي». 

 بروكسل ـ رويترز: قضت أعلى محكمة في االحتاد االوروبي امس 
بــــأن حكومات االحتاد االوروبي لم يكن لها احلق في تقليص زيادات 
الرواتب لعشرات اآلالف من موظف االحتاد العام املاضي بسبب االزمة 
االقتصادية. واحلكم الذي صدر عن محكمة العدل االوروبية هو انتصار 
الستقرار شروط التوظيف لنحو ٤٠ ألف موظف باالحتاد االوروبي، 
لكنه قد يثير حنق نظرائهم في كثير من حكومات الدول االعضاء الذين 
طردوا من العمل أو خفضت اجورهم نتيجة لتخفيضات في امليزانية.
ووفقا للوائــــح، فإن موظفي االحتاد االوروبي كان يجب ان يحصلوا 

على زيادة سنوية في الراتب قدرها ٣٫٧٪ من يوليو ٢٠٠٩.
  وبعد أن جتاهلت احلكومات هذا البند ومنحت زيادة قدرها ١٫٨٥٪، 
احتكمت املفوضية االوروبية الى القضاء. وقالت احملكمة التي تتخذ 
من لوكسمبورغ مقرا في بيان «بنود اللوائح التي حتدد مبالغ جديدة 

للرواتب باطلة».
  وقــــال مايكل مان املتحدث باســــم املفوضية «نحــــن راضون عن 

احلكم».

 دمشـــق ـ كونا: أظهر تقرير اقتصادي ان حجم االســـتثمارات 
السورية في الوطن العربي بلغ أربعة مليارات ونصف املليار مقابل 

ثالثة مليارات دوالر متكنت من استقطابها خالل ٢٨ عاما.
  وذكر التقرير الذي نشرته صحيفة الثورة السورية ان سورية 
احتلت املرتبة التاسعة بني ١٨ دولة عربية مصدرة لالستثمارات 

نحو البلدان العربية خالل العام املاضي.
  وبحسب التقرير فان سورية صدرت العام املاضي استثمارات 
تقدر بنحـــو ٣١٧٫٨مليون دوالر توجهت الـــى خمس دول عربية 
ابرزها الســـعودية التي حصلت على ٣١٢ مليون دوالر. وتشـــير 
التقارير احلكومية الى ان سورية جذبت مشاريع تتجاوز قيمتها 
٦٠٠ مليون دوالر من الدول العربية عام ٢٠٠٩ على أثر مجموعة 

من االجراءات اتخذتها احلكومة لتحسني مناخ االستثمار.
  ويرى اقتصاديون سوريون ان االستثمارات العربية في سورية 
مازالت «خجولة» ويسعى املستثمرون العرب حسب التقرير لزيادة 
مشاريعهم في ســـورية عبر االستثمارات في املصارف التقليدية 
واالسالمية املنتشرة في البالد ومن ثم القطاع السياحي فالقطاع 

العقاري فالزراعي واخلدمي. 

 فضيحة مالية تشوه صورة «الرجل النظيف»
  التي اشتهر بها رئيس الوزراء الهندي

 «ميد»: شركات االتصاالت الشرق أوسطية بحاجة
 إلى االستثمار في الشبكات بدًال من التوسع الجغرافي

طائفة السيخ تتولى رئاسة الوزراء، ميكن ان 
يستقيل اذا تأثرت سمعته اكثر.

   وقال مسؤول كبير قريب من رئيس الوزراء 
ـ طالبا عدم ذكر اسمهـ  «انه مييل الى هذا النوع 

من القرارات».
   ومنذ الكشف عن هذه الفضيحة االسبوع 
املاضي ادلى سينغ بتصريحني مقتضبني واعدا 
باحالة جميع املسؤولني الى القضاء ومشيرا الى 
ان يشعر احيانا بانه طالب ينتقل من امتحان 
الى اخر، وقد اصبح ســــينغ املشــــهور بوالئه 
لعائلة غاندي السياسية، رئيسا للوزراء عندما 
عاد حزب املؤمتر بشكل مفاجئ الى السلطة في 
٢٠٠٤ وبعد تخلي زعيمة احلزب سونيا غاندي 

عن تولي مقاليد احلكم.
   ويرى البعض ان سينغ سيحتفظ باملنصب 
الى ان يشــــعر راهول (٤٠ عاما) جنل سونيا 

غاندي بانه مستعد لتولي هذا املنصب.
   ومما يحســــب لســــينغ مترير العديد من 
امللفات احلساســــة مثل االتفــــاق النووي مع 
الواليات املتحدة ووضع سياسة حترير الحداث 
انفتاح باقتصاد بلد يزيد عدد سكانه عن مليار 

نسمة.
   كان ســــينغ وزيرا للمالية في التسعينات 
واعتبر رائــــد االصالحات االقتصادية واملالية 
بعــــد ازمة اضطرت الهند الى طلب مســــاعدة 

صندوق النقد الدولي.
   وقد حظي سينغ بتقدير كبير من اقرانه في 
مجموعة العشرين خاصة من الرئيس االميركي 
باراك اوباما الذي ابدى احترامه الشــــديد لهذا 

الرجل ابن تاجر الفاكهة. 

اللون واملشهور بتحفظه، جنح حتى االن في 
ادارة احلياة السياسية الهندية الصاخبة الى 
حد ما على رأس ائتــــالف بقيادة حزبه حزب 

املؤمتر (يسار الوسط).
   واليــــوم يؤخــــذ عليه تغاضيــــه عن هذه 
الفضيحة لتحقيق منفعة سياســــية حيث ان 
حــــزب املؤمتر بحاجة فــــي ائتالفه الى حزب 
درافيدا مونيتــــرا كازاغام (دي ام كا)، احلزب 

احمللي الذي ينتمي اليه وزير االتصاالت.
   وتتردد شائعات في نيودلهي بان سينغ، 
استاذ االقتصاد الســــابق واول شخصية من 

 نيودلهي ـ أ.ف.پ: يســــعى رئيس الوزراء 
الهندي مامنوهان سينغ الذي يوصف في الهند 
بـ «الرجل النظيف» الى إنقاذ سمعته واحلفاظ 
على هذه الصورة بعد الكشف عن فضيحة كبرى 
في قطاع االتصاالت، وسينغ (٧٨ عاما) متهم 
بعدم التدخل عندما باع وزيره لالتصاالت رخص 
شبكات هاتف محمول ملشغلني من اصدقائه بأقل 
من قيمتها احلقيقية ما اضاع على البالد نحو 
اربعني مليار دوالر وفقا لهيئة احملاسبة الرقابية 
الهندية.  اال ان سينغ ليس متهما بتحقيق ربح 
من صفقة بيع هذه الرخــــص االحتيالية عام 
٢٠٠٨، لكــــن وفي حترك نــــادر طلبت احملكمة 
العليا من احلكومة توضيح «موقفها السلبي 
وصمتها طوال ١٦ شهرا» بعد مطالبة احد نواب 
املعارضة البرملانية باجراء حتقيق قضائي مع 
وزير االتصاالت ايه راجا الذي استقال في ١٤ 

نوفمبر اجلاري.
   ووفقا للقانون الهندي يتعني على رئيس 
الــــوزراء املوافقــــة على تقــــدمي اي عضو في 
حكومته للمحاكمة. واكد مكتب مامنوهان سينغ 
العلــــى هيئة قضائية في البــــالد ان احلكومة 
التزمت بالقواعد االجرائية واستجابت لطلب 

املعارضة.
   وقال البرملاني املعارض سوبرامانيام سوامي 
الذي قدم عام ٢٠٠٨ طلب اســــتجواب راجا ان 
«رئيس الــــوزراء رجل محترم جدا لكنه ليس 
رجال سياسيا»، واضاف في تصريح لفرانس 
برس «لقد اختار طريق االستســــهال وانتظر 

طويال قبل ان يتحرك».
   وســــينغ الذي يضع دائما عمامة سماوية 

 الكويــــت ـ أ.ش.أ: قالت مجلة 
«ميــــد» املتخصصة في شــــؤون 
االقتصاد بالشــــرق األوســــط ان 
شركات خدمات االتصاالت الهاتفية 
املتنقلة العاملة في الشرق االوسط 
بحاجة إلى تعزيز اســــتثماراتها 
في مجال تقوية الشبكات بدال من 
التوســــع اجلغرافي. واستكشاف 
مصادر جديدة لتحقيق االيرادات إذا 
ما أرادت احملافظة على مستويات 
الربحية لديها، وذلك وفقا ملا توصل 
اليه بحث اجرته مؤسسة اليكس 

بارتنرز األميركية لالبحاث.
  وأضافت املجلة في تقرير لها 
امس انه في الوقت الذي يستمر 
فيه تراجع االيرادات الناجمة عن 
اخلدمات الصوتية في اسواق باتت 
مشبعة، فان املعلومات أصبحت هي 
األداة التي توفر الفرص لتحقيق 
منو االيرادات، ومن شأن ذلك أن 
يحدث ضغوطا على شبكات هذه 

الشركات.
  ومن املقرر أن ترتفع ســــرعة 
حركة املعلومات وانتقالها بنسبة 
٢٥٪ من ٥ آالف تيرابايت إلى ١٢٥ 
الســــنوات  تيرابايت في غضون 
االربع املقبلة، كما ســــيتعني على 
الشــــركات زيــــادة مصروفاتهــــا 

الرأســــمالية بنسبة ١٣٪ من أجل 
مواجهة الطلب على املعلومات.

  ونسبت مجلة «ميد» في تقريرها 
إلى املديــــرة في شــــركة اليكس 
بارتنرز العاملية نينا ايلوميشينا 
قولها: ان الشركات الفائزة في سباق 
االتصاالت ستكون األكثر كفاءة في 
تشغيل عملياتها واكثرها فاعلية 
مــــن حيث االســــتثمار في البنية 
التحتية، وســــيكون التحدي في 
املناخ االستثماري احلالي متمثال 
في العمليات من أجل االفراج عن 

االمــــوال غير املســــتغلة لتعزيز 
االستثمارات اجلديدة.

  وقالت املجلة ان الدراسة التي 
الشــــركة توحــــي بان  وضعتها 
شركات االتصاالت في املنطقة قد 
تســــتطيع توفير ما يصل الى ٨ 
مليــــارات دوالر اذا ما عملت على 
حتسني الطرق والوسائل املتبعة 
في تنفيذ نشاطاتها. ونسبت املجلة 
إلى الشريك املدير في شركة اليكس 
ايريك بينيديكت قوله ان شركات 
اتصاالت محلية تبنت في اآلونة 

األخيرة سياسات توسعية خارج 
اسواقها احمللية من خالل عمليات 
االستحواذ على شركات اخرى، في 
حني تؤدي هذه العمليات الى زيادة 
االيرادات لدى شركات االتصاالت، 
اال ان هذه باتت تشهد تراجعا في 
هوامش ربحيتها سواء كان ذلك 
ناجتا عن مبالغة في الثمن الذي 
تدفعه أو من خــــالل املبالغة في 
تقدير الربحية التي ســــتتمخض 

عنها عملية االستحواذ.
  واختتمت «ميد» تقريرها بالقول 
ان شــــركة قطر تيليكوم اعلنت 
استحواذها على شركة تونيسيانا، 
في حني تخطط شــــركة اتصاالت 
اإلماراتية لالستحواذ على شركة 
زين الكويتية بعد ان يتم االنتهاء 
من إجراء الفحص النافي للجهالة 
بحلول شهر يناير من العام املقبل.
واذا مــــا قدر للصفقة ان تتم، فإن 
نشاط شــــركة اتصاالت سيتسع 

ليشمل ٢٣ دولة حول العالم.
  وكانــــت شــــركة «اتصاالت» 
اإلمارات قد أبرمــــت مؤخرا عقدا 
ابتدائيا مع زين الكويت لشــــراء 
٤٦٪ من «زين» بســــعر ١٫٧ دينار 
للسهم الواحد بقيمة اجمالية تصل 

إلى ١٢ مليار دوالر. 


