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)رويترز( القلق يبدو على أحد املتعاملني في بورصة وول ستريت  

مطار جاتويك

مستثمرون يبدون حذرًا كبيرًا احتمااًل ألي مخاطرة

تراجع معظم البورصات العالمية وسط قلق على منطقة اليورو 

النفط ينتعش من أدنى مستوياته في 2010  
مع تخلي الدوالر عن مكاسبه 

المجموعة تسعى لتمديد قرض بـ 1.2 مليار دوالر على »ليمتلس«

»دبي العالمية« حصلت على 6.2 مليارات دوالر من صندوق الدعم بشروط تجارية 

صندوق أبوظبي السيادي 
يشتري حصة في مطار جاتويك

لندن ـ أمســـتردام ـ رويترز: 
قالت هيئة ابوظبي لالستثمار 
أكبر صندوق استثمار سيادي 
في العالم امس انها اشترت حصة 
في مطار جاتويك البريطاني مما 
يزيد استثماراتها في أصول البنية 

األساسية.
السيادية  وتظهر الصناديق 
كمستثمر كبير في قطاع البنية 
األساســـية إلى جانب صناديق 
معاشات التقاعد وشركات التأمني 
رغم ان فرصها قد تكون محدودة 
إذ ان معظم الدول تعتبر البنية 

األساسية قطاعا استراتيجيا.
وقال متحدث باسم الهيئة انها 
أصبحت اآلن متلك حصة أغلبية 
في جاتويك بعد شرائها حصة من 
صندوق جلوبل اينفراستراكتشر 
بارتنرز لكنه رفض التعليق على 
حجم احلصة بالتحديد واملبلغ 

الذي دفعته الهيئة.
وقال مصـــدران مقربان من 
الصفقة إن الهيئة ستدفع نحو 125 
مليون جنيه استرليني )196.4 
مليـــون دوالر( للحصول على 
حصة 15% في جاتويك مما يؤكد 
تقريرا نشرته صحيفة تامي في 
وقت سابق. ورفض متحدث باسم 
صندوق جلوبل اينفراستراكتشر 

بارتنرز الذي اشـــترى جاتويك 
مقابل 1.5 مليار جنيه استرليني 
العام املاضي التعليق. والصندوق 
يبلغ رأسماله 5.64 مليارات دوالر 
وأسسه كريدي سويس وجنرال 

الكتريك.
العام  واشـــترى جاتويـــك 
املاضي مـــن بي.ايه.ايه -التي 
متلك فيروفيال االسبانية حصة 
اغلبية فيهـــا ـ مقابل 1.51 مليار 

جنيه استرليني.
وهيئة ابوظبي لالســـتثمار 
التي يعتقد ان أصولها تتراوح 
بني 500 مليار و700 مليار دوالر 
تطبق سياســـة شراء حصص 
أقلية في أصول بنية اساســـية 
كاستثمار طويل األجل. ووجدت 
مناخا استثماريا مواتيا في اإلطار 
التنظيمي البريطاني الذي يسمح 
للمستثمرين األجانب بالشراء.

دبي: اإلنتاج سيبدأ في حقل 
نفط جديد خالل عام 

ڤييناـ  كونا: اعلنت منظمة الدول المصدرة 
للنفط )أوپيك( امس عن تراجع سعر سلة 
خاماتهـــا الـ 12 يوم أمس بمقدار 2.41 دوالر 
ليستقر عند 72.73دوالرا للبرميل بعد ان كان 

75.14 دوالرا في اليوم الذي سبقه.
وتضم منظمـــة  )أوپيك( خامات نفطية 

من اثنى عشر دولة. 

دبيـ  رويترز: قال مكتب حاكم دبي امس 
إن حقل نفط بحري أعلنت عنه اإلمارة هذا 
األسبوع من املرجح أن يبدأ االنتاج التجاري 

خالل عام.
واحلقل الذي أطلق عليه اســـم اجلليلة 
سيكون اخلامس في اإلمارة احدى اإلمارات 
الســـبع املكونـــة لدولة اإلمـــارات العربية 

املتحدة.

سنغافورة ـ رويترز: ارتفع سعر النفط 
قليال امس بعد أكبـــر انخفاض له في يوم 
واحد منذ يوليو املاضي أمس إذ أدى تدخل 
البنك املركزي السويسري مشتريا لليورو 

إلى تخلي الدوالر عن مكاسبه.
وكان مؤشر الدوالر الذي يقيس قيمته أمام 
ست عمالت رئيسية قد بلغ أعلى مستوياته 
في سبعة أشهر وسط تعمق املخاوف بشأن 
تدهور األوضاع االقتصادية في دول بجنوب 

أوروبا.
لكن استمرت حالة الترقب انتظارا لبيانات 
العمالة األميركيـــة غير الزراعية والتي قد 
تظهر اســـتمرار ارتفاع معـــدل البطالة في 
أكبر اقتصاد في العالم خاصة بعد ارتفاع 
غير متوقع في مطالبـــات إعانات البطالة 

األميركية.
وبلغ سعر اخلام األميركي اخلفيف في 
عقود مارس 73.48 دوالرا للبرميل مرتفعا 
34 ســـنتا. وأول من أمس بلغ سعره أدنى 
مستوياته هذا العام عند 72.42 دوالرا للبرميل 

وأغلق منخفضا بنسبة %5.
وارتفع ســـعر مزيج برنت خام القياس 
األوروبي في عقود مارس 15 سنتا إلى 72.28 
دوالرا للبرميل، وقالت كالرينس تشو من 
هادســـون كابيتال انرجي في ســـنغافورة 
»الـــدوالر تراجع قليال والناس تتطلع إليه 
لالسترشاد... األزمة في أوروبا في اليونان 
والبرتغال واسبانيا ستشكل ضغوطا تخفض 

اليورو حتى يجري حلها وتعود الثقة«.

طوكيـــو ـ أ.ف.پ: انخفضت األســـهم 
األميركية في ختـــام التعامالت أمس بعد 
أن أظهرت بيانات ارتفاعا مفاجئا في عدد 
الطلبات اجلديـــدة للحصول على إعانات 
بطالة األسبوع املاضي باإلضافة إلى مخاوف 
بشأن الديون السيادية في بعض دول منطقة 

اليورو.
وأظهرت أحدث بيانات متاحة ان مؤشر داو 
جونز الصناعي ألسهم الشركات األميركية 
الكبرى أغلق منخفضا 268.37 نقطة وفي 
الدقائق األخيرة للتعامل هوى املؤشر فترة 

قصيرة دون عشرة آالف نقطة.
وخســـر مؤشر ستاندرد اند بورز 500 
األوسع نطاقا 34.17 نقطة أي3.11% ليغلق 
علـــى 1063.11، وتراجع مؤشـــر ناســـداك 
املجمع الذي تغلب عليه أســـهم شـــركات 
التكنولوجيا 65.48 نقطة أي بنسبة %2.99 

إلى 2125.43.
كما تراجعت بورصات آسيا بحدة امس 
بفعل تدهور كبير في بورصة وول ستريت 
وتراجع اليورو في الوقت نفسه الى ادنى 
مستوى له في االشـــهر الثمانية االخيرة 
امام الدوالر والني، اذ يبدي املستثمرون من 

جديد حذرا كبيرا من اي مخاطرة.
وسجلــت بــورصة طــوكيو تــراجعا 
بـ 2.5% وهونغ كونغ بـ 2.91% وشانغهاي 

بـ 1.78% وسيــدني بـ 2.48% وبــومبــاي 
بـ 2.26% وتايبيه بـ 4.48% وكــواالملبور 

بـ 0.99% وبانكوك بـ %1.65.
واوضـــح ماركوس دروغـــا املدير في 
شركة »ماكري برايفت وولث« في سيدني 
ان »املخاوف عاملية فاملستثمرون خائفون 
بسبب مشاكل الديون في اليونان واسبانيا 

والبرتغال«.
وشهدت بورصتا مدريد ولشبونة انهيارا 
حـــادا اول من امس وتراجعتا تباعا بـ %6 
و5% تقريبا بسبب تدهور االوضاع املالية 

في اسبانيا والبرتغال.
ويبدي املراقبـــون واحملللون منذ ايام 
عدة مخاوف من االوضاع املالية حلكومتي 
البلدين ومن العجز في اليونان الذي بلغ 
حدا دفع املفوضية االوروبية االربعاء املاضي 

الى فرض شبه وصاية على البالد.
وفي اليابان، انعكس ارتفاع سعر تداول 
الني الذي كان اقل من 90 ينا للدوالر و123 
ينا لليورو ســـلبا على القدرة التنافسية 

للشركات املصدرة في بورصة طوكيو.
من جهتها، شـــهدت بورصة نيويورك 
تراجعا حادا اول من امس الى ادنى مستوى 
لها منذ نوفمبر املاضي اذ خســـر مؤشـــر 
داو جونـــز 2.61% وناســـداك 2.99% من 

قيمتهما.

وعالوة على مشاكل الديون في اوروبا، 
الواليـــات املتحدة  فان املســـتثمرين في 
استقبلوا باســـتياء اعالن ارتفاع البطالة 
الـــى 480 الفا االســـبوع املاضي مما ينذر 
بتدهور احصائيات التوظيف الشهرية التي 
ستنشر اجلمعة قبل بدء التداول في بورصة 

وول ستريت.
وجاء في تقرير ملصرف كومنولث بنك 
اوف استراليا ان »ارتفاع البطالة في الواليات 
املتحدة يثير مخاوف حول مستقبل االقتصاد 

االميركي«.
وادت هـــذه العوامل الى جو متوتر في 
االسواق املالية التي تترقب اي اشارة الى 
انهيار االقتصاد العاملي الذي بالكاد يتعافى 

من االنكماش الذي خلفته االزمة املالية.
واعتبر فرنسيس لون وهو مسؤول اداري 
في »فولبرايت سيكيوريتيز« في هونغ كونغ 

»ما نشهده هو موجة من الهلع«.
اال ان بعض احملللـــني يفضلون التزام 
احلذر ازاء حجم التراجـــع، واعتبر ارني 
هون معد الدراســـات في معهد آسي سي 
بي سي انترناشونال« ان »رد الفعل مبالغ 
به«، مشيرا الى ان ارقام التوظيف واالنتاج 
االقتصادي في الواليات املتحدة ميكن ان 
تكون افضل مما هو متوقع مما ســـيؤدي 

الى حتسن االسواق املالية.

توقعات بنمو االقتصاد الصيني %11.5

50 مليار دوالر صادرات الهند من التكنولوجيا

شنغهاي ـ رويترز: قال مركز أبحاث حكومي في تقرير نشرته 
وسائل اإلعالم الرســــمية امس ان من املتوقع ان يصل منو الناجت 
احمللــــي اإلجمالي للصني إلى 11.5% في الربع األول من هذا العام في 
حني ان الزيادة في مؤشر اسعار املستهلكني قد تتسارع إلى حوالي 

2.5% مقارنة مع الفترة نفسها من العام املاضي.
وقالت صحيفة تشاينا سيكيوريتز جورنال ان مركز املعلومات 
احلكومي أشار الى استمرار آثار سياسات التحفيز احلكومية وإلى 
إعادة بناء مخزونات الســــلع املصنعة بني العوامل التي تساهم في 
تسارع االنتعاش االقتصادي. وســــجل الناجت احمللي اإلجمالي في 
الصني منوا بلغ 8.7% في عام 2009 بأكمله في حني تســــارع املعدل 
الفصلــــي إلى 10.7% في الربع األخير مــــن العام من 9.1% في الربع 

الثالث و7.9% في الربع الثاني.

نيودلهيـ  أ.ش.أ: سجلت صادرات قطاع تكنولوجيا املعلومات 
وتعهيد اخلدمـــات بالهند ما قيمته 50 مليار دوالر حتى اآلن 
وقبل نهاية الســـنة املالية احلالية وذلـــك رغم األزمة املالية 

العاملية.
وقال رئيس احتاد صناعة تكنولوجيا املعلومات واخلدمات 
الهندية )ناسكوم( رامود بهاسني في بيان صحافي، ان قطاع 
تكنولوجيا املعلومات خرج أكثر قوة من االنهيار االقتصادي 
العاملي الذي أصاب العديد من القطاعات اإلنتاجية بآثار سلبية 
في مختلف دول العالم. وأضاف رامود بهاسني، ان تكنولوجيا 
املعلومات شهدت منوا سنويا بنسبة 12% وهو ما يبشر بأن 

هذه الصناعة ستحتل مكانة عظيمة في البالد.
وأشار إلى أنه في عام 2009/2008 بلغت عائدات الصادرات 
من تكنولوجيا املعلومات وتعهيد اخلدمات ما قيمته 47 مليار 
دوالر بنسبة 25% من إجمالي صادرات البالد، متوقعا وصول 
قيمـــة الصادرات للعام املالي احلالـــي إلى ما قيمته 57 مليار 

دوالر بنسبة زيادة سنوية تبلغ %15.

دبيـ  رويترز: قالت حكومة دبي ان املساعدة التي 
منحهـــا صندوق دبي للدعم املالي الى مجموعة دبي 

العاملية كانت بشروط جتارية.
وأوضحت متحدثة ان الصندوق منح الشركة نحو 
6.2 مليارات دوالر خالل االثني عشر شهرا املاضية 

وهو على استعداد لتقدمي مبالغ أكبر بكثير.
ورفضت احلكومة التعقيب على تقرير نشـــرته 
صحيفة اماراتية حول أن خطة لصندوق دبي للدعم 
املالي للحصـــول على ضمانات مـــن مجموعة دبي 
العاملية مقابل مساعدات مستقبلية تؤجل التوصل 
التفاق لتأجيل املطالبة بالسداد، الن مثل هذه اخلطة 

ستجعل من الصندوق دائنا مفضال. 
من جهة ثانية، قالت مصادر مصرفية إن مجموعة 
دبي العاملية ستسعى لتمديد أجل قرض إسالمي بقيمة 
1.2 مليار دوالر علـــى وحدتها العقارية »ليمتلس« 
يستحق في مارس، لكن لم يتضح ما اذا كانت البنوك 
ســـتوافق على ذلك في غياب اتفاق بشـــأن تعليق 

سداد ديون. 

وتشـــير وثائق القرض االسالمي الذي حصلت 
عليـــه »ليمتلس« والذي يبلغ أجلـــه عامني إلى أنه 
ال يتضمن خيارا يتيح لها امكانية متديده، وهو ما 
يعنـــي أنها ينبغي أن تتوصـــل الى اتفاق جديد مع 

البنوك املقرضة.
وقال مســـؤول في بنك مقيم باخلليج »لن تكون 
عملية مباشرة، ال ميكن حتديد ما ستفعله البنوك، 
رمبا تفاحت دبي العاملية كل بنك وتطلب منه املوافقة 
على اتفاق جديد، لو كان هناك اتفاق بشـــأن تعليق 

السداد ملا كان ذلك مشكلة«.
وقاد ترتيب القرض املجمع لشركة »ليمتلس« في 
2008 بنك االمارات )وهو حاليا جزء من بنك االمارات 
دبي الوطني( ومصرف االمارات االســـالمي والبنك 
العربي الوطني وبنك أبوظبي الوطني. ويشارك في 
القرض 18 بنكا من آسيا وأوروبا والشرق االوسط.

وامتنعت دبي العاملية عن التعليق بشأن قرض 
»ليمتلس«. وسددت املجموعة قرضا اسالميا بقيمة 
4.1 مليـــارات دوالر مرتبطـــا بشـــركة »نخيل« في 

ديسمبر بعدما قدمت ابوظبي مساعدات في اللحظات 
االخيرة، لكن املجموعة لـــم تتوصل حتى االن الى 
اتفاق رسمي لتعليق السداد مع الدائنني رغم أن هناك 
اتفاقا قائما بحكم االمر الواقع منذ اجتماع للدائنني 

في ديسمبر.
ودفـــع غياب املعلومات بشـــأن خطط الشـــركة 
بخصوص قرض »ليمتلس« بعض البنوك الى تنظيم 

مؤمتر عبر الهاتف ملناقشة خياراتها، وقال مسؤول 
بأحد البنوك، طلب عدم الكشـــف عن اسمه، إنه »ال 
توجد حتى االن معلومات بشأن جتديد القرض أو أي 
شيء«. وأضاف أنه كانت هناك أقاويل عن أن الشركة 
ستسدد القرض الذي يشارك فيه »رويال بنك اوف 
اســـكوتالند« وبنك االقراض العقاري »هايبو ريال 
استيت« االملاني. ويشـــارك في القرض أيضا بنوك 

من ماليزيا وباكستان وتايوان.
وأوضح مصرفي آخـــر مقيم في منطقة اخلليج 
أنه »في الوقـــت الذي رمبا يكون فيه الدائنون غير 
مســـتعدين لتعريض عملية الدين برمتها للخطر، 
فانه ينبغي لدبي العاملية أن تقدم خطة محددة قريبا 
بشأن كيف ستسدد ديونها واال فستواجه خطر نفاد 

صبر الدائنني«.
ورأى مسؤول مصرفي ببنك دولي متوسط احلجم 
ويقيم في دبي أنه »التزال القضية االساسية تتمثل 
في جناح خطة اعادة الهيكلة وما اذا كان دفع الفائدة 

سيستمر«.

والتزال دبي العامليـــة قادرة على احلصول على 
نحو 4.9 مليارات دوالر، هو ما تبقى من املساعدات 
التي قدمتها أبوظبي وبلغت خمســـة مليارات دوالر 
في 14 من ديسمبر وخمسة مليارات دوالر في صورة 
قروض من بنوك شبه حكومية في أبوظبي في وقت 
سابق، وسيغطي الدعم املالي عالوة على سداد صكوك 

نخيل نفقات رأسمالية والفائدة.
وأغلب مشـــروعات ليمتلس التـــي تقدر قيمتها 
بأكثر مـــن 100 مليار دوالر خارج البالد في آســـيا 

والشرق االوسط.
وقال العضو املنتدب في االمارات كابيتال خورام 
مقصود إنه »اذا حدث متديد ألجل القرض فسيكون 
املقرضون قد وافقوا فعليا على اعادة جدولة ديونهم 
بدال من مواصلة الصراع مع دبي العاملية السترداد 
كل أموالهم، أو سينتهي االمر في احلقيقة الى انتقال 
أصول املقترضني الى سجالت البنوك وستكون في 
حالة »ليمتلس« كثيرا من االراضي عليها مشروعات 

نصف مبنية«.

..و»أوپيك«  يستقر 
عند 72.73 دوالراً


