
 45  اقتصاد  الخميس ٢٣ ديسمبر ٢٠١٠   
 قطر تطلق أول مدينة ذكية بكلفة ٤٠٠ مليون ريال

 البحرين تتطلع الستخدام الطاقة النووية بحلول ٢٠١٧

 «نخيل العقارية» تخسر قضية في محكمة دبي العالمية

 «هوندا» تختبر بنجاح أول طائرة خفيفة لرجال األعمال

 إغالق منطقة «شنجن» أمام القادمين من بلغاريا ورومانيا

 وّقعت مدينة الطاقة قطر القابضة، واملجموعة 
الفنية املتكاملة، أمس األول اتفاقية إلطالق أول 
مدينة قطرية ذكية، بتكلفة إجمالية ٤٠٠ مليون 

ريال، وفقا لصحيفة «الشرق» القطرية.
  وقال الرئيس التنفيـــذي ملدينة الطاقة قطر 
القابضة م.هشام العمادي: «ان العمل يجري على 
قدم وســـاق لالنتهاء من أعمـــال البنية التحتية 
ملشـــروع منظومة املدينة الذكية بنسبة ٩٠٪»، 
مؤكدا أنها ســـتكون جاهزة متاما في الربع األول 

من العام املقبل.
  وأضـــاف: «إنها أول مدينة خضراء من ابتكار 

قطري، وقد وضعت لها مقاييس ومعايير خاصة، 
تعد األولى من نوعها في مجال األبنية اخلضراء 

على املستوى العاملي».
  وتابع العمادي: «سنقوم بالعديد من الزيارات 
للدول اخلليجية والعالم للتعريف بها واعتمادها 
بترخيص رسمي، كما سيتم طرح مبان للسكن عام 
٢٠١٢، وعدد مباني املشروع ككل يبلغ ٩٣ مبنى». 
وأشـــار إلى أن هذه املدينة تتميز بأنها مترابطة 
إلكترونيا، وتعتمد على تقنيات عالية في مجال 
األمن والســـالمة واحلماية واالتصاالت املتقدمة، 

وإن أغلبها يعمل عبر األقمار االصطناعية. 

 املنامــــة ـ رويترز: قال وزيــــر بحريني امس إن 
البحرين تخطط الستخدام الطاقة النووية في توليد 
الكهربــــاء بحلول عام ٢٠١٧ وانها تدرس خصخصة 

توزيع الكهرباء.
  وكانت البحرين عضو مجلس التعاون اخلليجي 
قالت في ٢٠٠٧: إنها تدرس برنامجا نوويا مشتركا 

لتلبية احتياجات الطلب املتزايد على الكهرباء.
  وأرست االمارات العربية املتحدة العام املاضي 
عقدا لبناء أربع محطات كهرباء تعمل بالطاقة النووية 
على كونسورتيوم كوري جنوبي وتدرس السعودية 
أكبر بلد مصدر للنفط في العالم أيضا إنتاج الكهرباء 

بالطاقة النووية.
  ونقلت صحيفــــة جلف ديلي نيــــوز عن وزير 
شؤون الكهرباء واملاء البحريني فهمي اجلودر قوله 
«سيستغرق األمر وقتا قبل أن نحصل على مصادر 

نووية في البحرين حيث ينبغي اســــتقدام خبراء 
وإعداد تصميمات وبناء منشــــآت لكن خطتنا هي 

إجناز ذلك بحلول ٢٠١٧».
  وحتتاج البحرين وهي منتج صغير للنفط والغاز 
وحليف وثيق للواليات املتحدة إلى مصادر جديدة من 
الطاقة الكهربائية لتلبية الطلب في اقتصاد متنام. 
وتبني البحرين حاليا محطة الدور للكهرباء واملاء 
بطاقة ١٢٠٠ ميغاوات والتي متلك فيها جي.دي.اف 
سويز الفرنسية حصة تبلغ ٤٥٪. وقال اجلودر إن 
البحرين تخطط أيضا خلصخصة توزيع الكهرباء 

على األمد البعيد.
  وأضاف «خصخصنا أيضا إنتاج الكهرباء وهناك 
خطط خلصخصة التوزيع لكنها ليست على جدول 
أعمالنا الفوري». وتواجه البحرين عجزا ماليا متزايدا 

يرجع جزئيا إلى دعم الكهرباء واملاء والوقود. 

 خسرت شركة نخيل العقارية، اململوكة لشركة 
ــركة  ــة دعوى قضائية بينها وبني ش دبي العاملي
ــد دفلوبرز» عن مبلغ طلبته «نخيل» من  «داميون
ــم، كمتأخرات عن  ــركة بقيمة ٤١ مليون دره الش
شراء جزيرتني ضمن مشروع جزر العالم لنخيل 
ــاطئ دبي. وأصدرت محكمة دبي  والواقع على ش
العاملية، بعد يومني من املداوالت في القضية، حكما 
قضائيا ضد «نخيل»، ألزمتها فيه بإكمال عقد اتفاق 
مع «داميوند دفلوبرز» وحتويل الدفعات السابقة 
بقيمة ٣٠ مليون درهم والتي دفعتها شركة «داميوند 
دفلوبرز» مقابل شراء جزيرتني في مشروع العالم، 
ــة أرض متلكتها «داميوند دفلوبرز» في  الى قطع
منطقة جميرا فياليج بدبي، بحسب ارابيان بيزنس. 
وأضافت أن الطرفني كانا قد اتفقا في مارس املاضي 
ــروع جزيرتني في  على حتويل الدفعات من مش

جزر العالم الى دفع قيمة أراض متتلكها «داميوند 
دفلوبرز»، الى جانب احلصول على شهادات عدم 
املمانعة من «نخيل» كي تسلم «داميوند دفلوبرز» 

١٤٠٠ وحدة عقارية ألصحابها.
  غير ان نخيل العقارية طالبت في يوليو املاضي 
شركة «داميوند دفلوبرز» مببلغ اضافي بقيمة ٤١ 
مليون درهم رسوم تأخير كغرامة مالية عن التأخر 
في دفع املبالغ املتبقية عن شراء جزيرتني من جزر 
ــع اتفاقا مع «داميوند  ــم . وقالت انها لم توق العال
ــهادات عدم  دفلوبرز» ورفضت اصدار خمس ش
ــة وهو ما لم ميكن «داميوند دفلوبرز» من  ممانع

تسليم العقارات للمستثمرين.
ــي بأنه مبوجب وجود    وقد قضت محكمة دب
عقد ملزم بني الطرفني، فيعتبر طلب «نخيل» دفع 

متأخرات طلبا غير مبرر. 

متوقع».
  وأشارت الشركة إلى ان هذا 
النجاح يعد خطوة أساسية باجتاه 

تسليم الطائرة في العام ٢٠١٢. 

ميشيماســـا فوجينـــو «نحـــن 
متفائلـــون من تقييمنـــا األول 
لبيانات االختبار الذي يشير إلى 
أن أداء «هوندا جت» كان كما هو 

 غرينســـبورو ـ يو.بـــي.آي: 
أعلنت شركة «هوندا» اليابانية 
انها اختبرت بنجاح أول طائرة 
نفاثـــة خفيفة لرجـــال األعمال 
أنتجتهـــا وحدتهـــا األميركيـــة 
لصناعة الطائرات ما يقود تلقائيا 
إلى حصولها على مصادقة إدارة 

الطيران الفدرالية.
  وقالـــت الوحـــدة األميركية 
لصناعة الطائرات في الشـــركة 
ومقرها مدينة غرينسبورو بوالية 
نورث كاروالينـــا األميركية في 
بيـــان الثالثاء ان طائرة «هوندا 
جت» اخلفيفة لرجـــال األعمال 
القادرة على حمل ثمانية أشخاص 
جنحت بالتحليق ملدة ٥١ دقيقة 
أثناء االختبـــار الذي أجري في 

الوالية.
  ومتت خالل االختبار دراسة 
أداء الطائرة وتقييم خصائصها 
وقـــال رئيس شـــركة «هوندا» 

 باريـــس ـ أ.ش.أ: قررت فرنســـا وأملانيا غلق 
منطقة «شنجن» أمام القادمني من بلغاريا ورومانيا 
لفترة قصيرة، وذلك ألسباب أمنية باإلضافة إلى 
رغبتهما في التحكم بشـــكل أفضل في توسعات 

االحتاد األوروبي.
  وذكرت شـــبكة «يورونيوز» االخبارية امس 
أن وزيري داخلية فرنسا بريس هورتفو وأملانيا 
توماس دي ميزيير قد أعلنا قرارهما في خطاب وجه 
إلى مفوضة االحتاد األوروبي للشؤون الداخلية 

سيسيليا ماملستروم.
  وأضافت الشـــبكة أن الوزيرين اعتبرا أن من 
السابق ألوانه السماح بدخول القادمني من بلغاريا 
ورومانيا إلى منطقة «شـــنجن» في مارس ٢٠١١، 
مشيرين إلى أوجه قصور هاتني الدولتني في مجال 

مكافحة الفساد واجلرمية املنظمة.
  وأشارت الشبكة إلى أن باريس وبرلني متصلبتا 
الرأي فيما يتعلق بقضايا األمن، مؤكدة أنهما قامتا 
بإرســـال خطابات إلى الدول املرشحة لالنضمام 

لالحتاد األوروبي.
  ومن جانبها، قالت مفوضة االحتاد األوروبي 
للشؤون الداخلية سيسيليا ماملستروم «إن هذا 
القرار يتطلب موافقة حكومات الدول األعضاء في 
االحتاد االوروبي موضحة أنه من الصعب التفاوض 

مع املرشحني حول قضايا األمن».
  ومن ناحيتـــه، أدان رئيـــس رومانيا ترايان 
باسيســـكو «التمييز» ضد بـــالده، بينما أعربت 
السلطات البلغارية عن نيتها في بذل أقصى جهدها 

إلزالة شكوك شركائها في االحتاد األوروبي. 

 أول طائرة خفيفة لرجال االعمال من انتاج «هوندا» 

 جانب من اضراب سائقي احلافالت والقطارات في اليونان  (أ.ف.پ) 

 موانئ دبي العاملية تخفض ديونها عبر بيعها جزءا من عملياتها في أستراليا

 احد األشخاص يحمل جهاز آي باد املقدم من شركة أبل

 بعد آي باد.. هل من مفاجآت تكنولوجية لعام ٢٠١١؟
كبيرة في االتصال السلكي، سيسمح مقياس 
«هوم بالج أيه في٢» باحلصول على خدمة 
اتصال السلكي اإلنترنت بسرعة غيغابايت 
في الثانية من خالل األســـالك الكهربائية 

العادية في منزلك.
  مت الكشـــف عن الناقل املتسلسل العام 
اجلديـــد «يو اس بي ٣» في عام ٢٠١٠، لكن 
لم يلحظ ذلك ســـوى القليل. ومن املتوقع 
أن يتغيـــر الوضع في عام ٢٠١١ إذ صدرت 
مجموعة من املنتجات اجلديدة التي استفادت 
من ميزة الســـرعة الهائلة للناقل «يو اس 
بي ٣» عن نسخته السابقة «يو اس بي ٢» 
وكذلك قدرتـــه على إمتام اتصاالت ثنائية 

مباشرة.
  و«يو إس بي ٣» الذي تبلغ سرعته نظريا 
١٠ أمثال نظيره الســـابق لن يجعل سرعة 
التخزين اخلارجيـــة حقيقة بل إن قدرته 
على إرسال واســـتقبال البيانات بالتزامن 
ســـوف تعني أن نطاقا أوسع من األجهزة 
الطرفية التي كانت تعمل بســـرعات أعلى 
من معدل نقل البيانات احلالي «يو اس بي 
٢» ســـوف تبدأ في استخدام «يو اس بي» 

بشكل كبير.
  وفي عام ٢٠١١، ال تشتري جهاز كمبيوتر 
مكتبي أو دفتري غير مزود بخاصية «يو 

اس بي» احملسنة.
  مـــن املتوقع أن يكـــون هناك املزيد من 
اخليارات وثورة هائلة في مجال الهواتف 
احملمولة لم حتدث من قبل. فللمرة األولى، لن 
تتشكل سوق الهواتف الذكية من أجهزة «بالك 

بيري» و«آي فون» أو أي جهاز آخر. 

«إس إس دي» التي ستستفيد من مقياس 
االتصال ملشغل «ساتا» األحدث الذي تصل 
ســـرعته إلى ٦ غيغابت في الثانية لضخ 
بيانات عبر جهاز الكمبيوتر بسرعة تبلغ 
الضعف تقريبا لســـرعة مشغالت «ساتا» 
٣ غيغابت في الثانية املنتشرة على نطاق 
واسع. وستظل أسعار «إس إس دي» مرتفعة 
في عام ٢٠١١، لكن زيادة سعتها بشكل عام 
ستتسبب في خفض أسعار الوحدات الباهظة 
الثمن حاليا. وبالنســـبة للذين ينتظرون 
طرح مشغالت «إس إس دي» بسعات أكبر، 
من املتوقع أن تظهر في السوق مطلع العام 

اجلديد مشغالت بسعة ٦٠٠ غيغابايت.
  إقامة الشبكات عموما تتسم بامللل، لكن 
عام ٢٠١١ سيشهد إحراز بعض التقدم املثير 
في كيفية دخولك إلى اإلنترنت وبشـــكل 

سريع.
  في البداية، سيتم تزويد أجهزة الكمبيوتر 
الدفترية وأجهزة املوجه الالسلكية «راوتر» 
بخاصية السرعة الالسلكية القياسية ٨٠٢٫١١ 
ما يتيـــح للكمبيوتر الدفتـــري واألجهزة 
احملمولة الســـرعة املتاحة في الشـــبكات 

السلكية.
  وأكثر من ذلك، ســـتطرح في األسواق 
مجموعـــة كبيرة من أجهـــزة املوجه ذات 
«التدفق الثالثي» ما يجعل من املمكن نقل 
أنواع مختلفة مـــن البيانات عبر املوجات 
الالسلكية، لذا ميكنك سماع املوسيقى وتقوم 
بتنزيل ملف في الوقت نفسه دون أن يتسبب 

ذلك في إبطاء سرعة اإلنترنت.
  وبالنسبة ألولئك الذين يريدون سرعة 

بشـــكل مالئم.سعة التخزين ستكون أكبر 
وأسرع في عام ٢٠١١، إذ ستتاح في األسواق 
أقراص صلبة ذات سعة ٣ تيرابايت بأسعار 

معقولة.
  ومن املتوقع أن تتسم املجموعة املرتقبة 
األقراص الصلبة بسرعة فائقة العتمادها 
على تكنولوجيا مشغالت احلالة الصلبة 

احلوسبة السحابية.
  وأخيرا، هناك قضية النسخ االحتياطية إذ 
ميكنك ببساطة وضع مجموعة من اإلجراءات 
للنسخ االحتياطي ما يشكل مشكلة بالنسبة 
لشـــخص آخر عندما تكون بياناتك على 
هذا النظام إذ ان الكثيرين من املستخدمني 
يفشلون في إجراء نسخ احتياطي لبياناتهم 

جناحـــا مثل ذلـــك دون وجـــود حتد من 
جانبها؟ 

  رغم أنه من الصعب أن تتكرر شـــبكة 
«تويتر»، فإنه من املتوقع أن يشهد عام ٢٠١١ 
منافسني يحاولون عرقلة جناح «فيس بوك». 
وهناك شائعات حاليا بأن «غوغل» لديها 
منتج ســـتطرحه قريبا حتت اسم «غوغل 
مي» واملتوقع أن يكون منافســـا لـ «فيس 
بوك» في عام ٢٠١١. ومن املرجح أن يقتفي 

آخرون أثر هذه اخلطوة.
  وســـحابة الكمبيوتر عبارة عن اتصال 
شـــبكة من أجهزة الكمبيوتر وغيرها من 
األجهزة املرتبطة باالنترنت حيث يتم تقاسم 
املوارد والبرامج واملعلومات فيما بينها حسب 

الطلب كما هو احلال مع شبكة الكهرباء.
  وهناك أسباب كثيرة كي يتم التعامل مع 
هذه الظاهرة بكثير من االهتمام واجلدية 
من كل من املؤسســـات واملســـتهلكني في 
عام ٢٠١١. الســـبب األول هـــو القدرة على 
االتصال، فالدخول إلى اإلنترنت أوشك أن 
يكـــون متاحا في مناطق كثيـــرة اآلن، لذا 
فتحزين بياناتك على أحد خوادم الكمبيوتر 
التي ميكن أن تصل إليها فقط عندما تكون 
متصال باإلنترنت ســـيكون أمرا سهال عما 

هو سار حاليا.
  الســـبب الثاني هو التكلفة، ففي عصر 
يشهد ترشيدا كبيرا للمصروفات، أصبح 
هـــذا النظام عامال مهمـــا في خفض تكلفة 
إدارة وصيانـــة بياناتك املخزنة أو خوادم 
الكمبيوتر اخلاصة بك وذلك باســـتخدام 
التطبيقات وسعة التخزين املعتمدة على 

 واشنطنـ  د.ب.أ: ما اجلديد الذي ستقدمه 
التكنولوجيـــا في عام ٢٠١١؟ هناك الكثير، 
فبينما شهد عام ٢٠١٠ الكشف عن منتجات 
مهمة مثـــل «آي باد» و«آي فون ٤» وكذلك 
انتشار استخدام أنظمة التشغيل «ويندوز 
٧» و«أندرويد»، يبدو أن عام ٢٠١١ يستعد 
ألفضل مما قدمه العام السابق عليه، فلنلق 

نظرة على بعض التنبؤات.
  «آي بـــاد» الذي أنتجته شـــركة «أبل» 
األميركية كان مجرد البداية، فمن املتوقع 
خالل عام ٢٠١١ حدوث حملة شرســـة من 
املنافسني الذين يريدون احلصول على حصة 
من ســـوق األجهزة اللوحية التي حتتكره 

تقريبا شركة «أبل» حتى اآلن.
  من املتوقع في عـــام ٢٠١١ أن يتم طرح 
طرز منافســـة مـــن شـــركات «إتش بي» 
و«ريسيرش إن موشان» منتجة جهاز «بالك 
بيري» و«موتوروال» و«ديل» و«أسوس» 

و«سيسكو» و«لينوفو» وشركات أخرى.
  ورغم أن تلـــك املنتجات رمبا ال حتمل 
اســـما معروفا في الوقت احلالي مثل «آي 
باد»، إال أنه من املرجح أن تتمتع بشـــيء 
غير موجود في «آي باد»، أال وهو سعرها 
الرخيص. لكن كيف ســـيكون رد فعل أبل 
على ذلك؟. هناك كم من العيوب في جهاز 
«آي باد» التي ميكن للشركة أن تعاجلها في 
النسخ اجلديدة من اجلهاز، واملتوقع صدور 

جيل جديد منه في عام ٢٠١١.
  اجتاحت شبكتا «فيس بوك» و«تويتر» 
العالم في عام ٢٠١٠. لكن هل تنتظر شركات 
تكنولوجية عمالقة مثل «غوغل» وتتابع 

 َتجدد اإلضرابات في اليونان مع اقتراب التصويت على موازنة التقشف
 أثينا ـ د.ب.أ: بدأ سائقي احلافالت والقطارات في اليونان إضرابا 
ملدة ٢٤ ساعة امس مع اقتراب حكومة أثينا من تصويت نهائي على 
موازنة تقشـــفية من املتوقع أن يجري في وقـــت مبكر من صباح 

اليوم.
  فعند ظهر أمس جتمع مئات اآلالف من املواطنني غلب عليهم العاملون 
بالقطاع احلكومي أمام مبنى البرملـــان احتجاجا على التخفيضات 
املنتظرة مرددين «لصوص، لصوص» واتهموا السياســـيني بدفع 

اليونان إلى اإلفالس.
  لكن عدد املشاركني كان أقل كثيرا مما كان يأمله املنظمون، وفقا 

ملا ذكرته وسائل إعالم يونانية.
  ويناقش أعضاء البرملان مشـــروع قانون من شأنه أن يخفض ٦ 
مليـــارات يورو (٧٫٩ مليار دوالر) مـــن املوازنة في محاولة لتقليل 

عجز املوازنة إلى ٧٫٤٪ من الناجت احمللي اإلجمالي.
  وكان املشّرعون عقدوا جلسات نقاش على مدى خمسة أيام.

  ومن املتوقع أن يكون باستطاعة احلكومة االشتراكية احلاكمة مترير 
اإلجراء في ضوء األغلبية الكبيرة التي تتمتع بها في البرملان.

  هذه التخفيضات هي جزء من اتفاق لإلنقاذ كانت اليونان توصلت 
إليه مع االحتاد األوروبي وصندوق النقد الدولي، وأصبحت ضرورية 
بعد أن ارتفع عجز امليزانية اليوناني بشـــكل صاروخي إلى ١٥٫٤٪ 
من الناجت احمللي اإلجمالي وحتايلت احلكومة اليونانية الســـابقة 

إلخفاء ذلك العجز. 

 «موانئ دبي» تبيع ٧٥٪ من عملياتها األسترالية لخفض الديون
العام املقبل.

  وقال شـــاهزاد جناب مدير 
االســـتثمار في شـــركة ضمان 
«حقيقة أنها استطاعت بيع أصول 
في املناخ احلالي ينبغي أن تعتبر 
ايجابية. «موانـــئ دبي العاملية 
شركة رابحة وهي مراهن على 
النمو اإلقليمي والعاملي وأتوقع 
أن تظل مبعزل عن مبيعات أصول 
دبي إلى أن تتحسن األسعار وهو 

ما ال أتوقع حدوثه قريبا».
العاملية    وتشغل موانئ دبي 
ـ أستراليا محطات حاويات في 
برزبني وسيدني وملبورن وأديليد 
وفرميانتل بطاقة تبلغ نحو ٣٫٥ 

ماليني حاوية منطية سنويا.
  وانتهى االحتكار الثنائي ملوانئ 
دبي العاملية في أستراليا بعدما 
توسعت حكومتا كوينزالند ونيو 
ساوث ويلز في موانيهما وسمحتا 
بدخول هتشيسون بورتس من 
هونغ كونغ كقوة ثالثة إلى جانب 

موانئ دبي وأشيانو ليمتد.
  وقدم دويتشه بنك وسيتي 
جروب جلوبال ماركتس املشورة 
العاملية في  إلى موانـــئ دبـــي 
الصفقة بينما حصلت ســـيتي 
انفستورز على  انفراستركتشر 
مشورة بنكي اتش.اس.بي.سي 

ويو.بي.اس.
  وقال جناب: «تدرس الشركة 
عملية البيع تلك منذ فترة.. في 
ديســـمبر ٢٠٠٨ فصلت أصولها 
الوحدة احمللية  األسترالية عن 
وضمتها مباشرة إلى املجموعة 
األم موانئ دبي العاملية مما أظهر 
أنها كانت تستعد لبيع جتاري 

أو طرح عام أولي».
  من جهة أخرى، ارتفع سهم 
موانئ دبي العاملية ألعلى مستوى 
في ٢٧ شهرا امس بعد ان باعت 
الشـــركة ٧٥٪ مـــن عملياتهـــا 
االسترالية، وزاد سهم موانئ دبي 
العاملية ٦٫٣٪ مسجال اعلى إغالق 

منذ ٢٥ سبتمبر ٢٠٠٨. 

ضخمة على شـــركتها األم دبي 
العاملية ٨٫٠٤ مليارات دوالر في 
نهايـــة يونيـــو ٢٠١٠. وتخطط 
الشركة لإلدراج في لندن أوائل 

  وبحسب نشرة إصدار سندات 
حدثتها الشركة في نوفمبر بلغت 
التي  املوانئ  إدارة  ديون شركة 
لم تشملها إعادة الهيكلة لديون 

الربح سنسترده في رسوم اإلدارة 
وفي خفض صافي تكاليف الفائدة 
املستحقة علينا، نعتبرها صفقة 

جيدة».

 دبيـ  رويترز: حتركت موانئ 
دبي العاملية خلفض ديونها عن 
طريق بيع ٧٥٪ مـــن عملياتها 
األسترالية إلى شركة االستثمار 
املباشر «سيتي انفراستركتشر 
انفســـتورز» مقابـــل ١٫٥ مليار 

دوالر.
  وقالت موانئ دبي العاملية ـ 
التي تعتبر من الوحدات األعلى 
ربحية ملجموعـــة دبي العاملية 
املثقلـــة بالديـــونـ  امـــس إنها 
ستحتفظ بنسبة ٢٥٪ من موانئ 
دبي العامليةـ  أستراليا كما ستظل 
حتقق أرباحا عن طريقة مواصلة 

إدارة النشاط.
التنفيذي  الرئيـــس    وقـــال 
ملوانئ دبي العاملية محمد شرف 
إن كل حصيلة البيع ســـتؤول 
إلى الشـــركة التي ترغب بشدة 
في خفض صافي ديونها وإنه ال 

يعتزم بيع أصول أخرى.
  وقال في مؤمتر بالهاتف «لم 
يكن هذا ألننا نزلنا السوق نبحث 
عن شـــركاء.. هم فاحتونا، هذا 
جزء من إســـتراتيجيتنا للنمو 
املتواصل في أســـواق ناشـــئة 
الديـــون اإلجمالية  دون زيادة 

في نشاطنا».
  وتقدر الصفقة قيمة موانئ 
دبي العاملية ـ أســـتراليا مببلغ 
١٫٨٢ مليـــار دوالر. وارتفعـــت 
أسهم موانئ دبي العاملية ٣٫٢٪ 
في ناســـداك دبي مسجلة أعلى 

مستوى في عامني.
املدير    وقال يوفراج نارايان 
املالـــي ملوانئ دبـــي العاملية إن 
الشركة درست إجراء طرح عام 
أولي للوحدة األســـترالية لكن 
اختارت مســـتثمرا استراتيجيا 

ألن التقييمات كانت أفضل.
  وقال عـــن الصفقة التي من 
املقرر امتامها قرب نهاية الربع 
األول من ٢٠١١ إنها «ستزيد ربحية 

سهم موانئ دبي العاملية».
  وقال «ما سنخسره في صافي 

 مقابل ١٫٥ مليار دوالر وارتفاع سهم الشركة ألعلى مستوى في ٢٧ شهراً 


