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 إغالق ٢٠١٠: أداء متفاوت ومتذبذب في أسواق الخليج
 الكويتـ  أ.ف.پ: أنهت االسواق 
املالية الســــبع فــــي دول اخلليج 
تداوالت العام ٢٠١٠ بشكل متفاوت، 
اذ عززها من جهة ارتفاع أسعار 
النفط وفــــوز قطر باســــتضافة 
مونديال ٢٠٢٢، فيما اثرت عليها 
سلبا من جهة اخرى مشاكل الديون 
فــــي أوروبا ودبي، حســــبما افاد 

متداولون.
  وانهــــت االســــواق املالية في 
قطر والسعودية وسلطنة عمان 
السنة محققة مكاسب، بينما انهت 
بورصات الكويت ودبي وابوظبي 

والبحرين السنة في االحمر.
  وتذبذبت جميع هذه االسواق 
السبع خالل السنة، خصوصا في 
الربع الثاني، بتأثير من التطورات 
االقتصادية الهامة في خضم اجلهود 
للخروج من تداعيات االزمة املالية 

العاملية.
  وحققت االسواق السبع جميعها 
الثاني من  النصف  مكاســــب في 
ارتفاع اسعار  الســــنة على وقع 
النفــــط التي جتــــاوزت عتبة ٩٠ 

دوالرا للبرميل.
  ومتلك الدول اخلليجية العربية 
نحو ٤٥٪ من االحتياطات النفطية 
العاملية وخمس الغاز العاملي، بينما 
تضخ يوميا حوالي ١٥ مليون برميل 
من اخلام، ما ميثل حوالي ١٨٪ من 

إجمالي االمدادات العاملية.
  وربحــــت القيمــــة الســــوقية 
للبورصــــات اخلليجية مجتمعة 
٩٠ مليار دوالر ووصلت الى ٧٧٠ 
مليار دوالر في نهاية السنة بحسب 

في قيمة العقارات. وانهت السوقان 
املاليتان االماراتيتــــان، ابوظبي 
ودبي، الســــنة في االحمر بسبب 

مشاكل الديون في دبي.
  وســــجلت معظم اخلسائر في 
النصــــف االول من الســــنة قبل 
الــــى اتفاق مــــع دائني  التوصل 
مجموعة دبي العاملية التي كانت 

في اساس ازمة ديون دبي.
  وانهت سوق دبي تداوالت السنة 
بانخفاض بنسبة ٩٫٦٪ عند ١٦٣٠٫٥ 
نقطة. وكانت اخلسائر بلغت ١٩٪ 
في النصف االول. اما سهم شركة 
اعمار العقارية القيادي فقد خسر 
١١٪ خالل السنة. وكان مؤشر دبي 
خسر ٧٣٪ في ٢٠٠٨ قبل ان يربح 

١٠٫٣٪ في ٢٠٠٩.
  اما سوق ابوظبي فانهت السنة 
على انخفاض بنسبة ١٫٣٦٪ عند 
الســــوق  ٢٧١٩٫٨٧ نقطة. وكانت 
خســــرت ٨٫٤٪ في النصف االول 
قبل ان تعوض معظم اخلســــائر 
في النصف الثاني. وخسرت سوق 
ابوظبي ٤٧٫٥٪ من قيمتها في ٢٠٠٨ 

ثم ربحت ١٤٫٨٪ في ٢٠٠٩.
  وانهت سوق البحرين السنة في 
االحمر للسنة الثانية على التوالي 
الى  وخسر مؤشرها ١٫٨٪ ليصل 
١٤٣٢٫٢٦ نقطة، علما ان مؤشــــر 
السوق انخفض بنســــبة ١٩٫٢٪ 
العام املاضــــي. من جانبها، انهت 
سوق مسقط السنة في االخضر 
وربح مؤشرها ٦٪ ليصل الى ٦٧٥٥ 
نقطة. وكانت هذه السوق ربحت 

١٧٪ العام املاضي. 

صندوق النقد العربي الذي مقره 
ابوظبي.

  ومازالت القيمة السوقية دون 
مستوى ١٫١١٦ تريليون دوالر الذي 
وصلته البورصات السبع في نهاية 

.٢٠٠٧
  وعززت اسعار النفط العائدات 
النفطية ما اسفر عن ارتفاع االنفاق 
العام الداخلي في دول اخلليج فضال 
عن ارتفــــاع ادخار هذه الدول في 

صناديقها السيادية.
فــــي طليعة    وبورصــــة قطر 
السنة  االســــواق اخلليجية هذه 
السنة  ارتفع مؤشــــرها خالل  اذ 
بنسبة ٢٤٫٨٪ ليصل الى مستوى 
٨٦٨١٫٦٥ نقطة، واكثر من نصف 

هذه االرباح سجلت في الربع االخير 
من السنة.

  وكانت ارباح السوق القطرية 
بلغت نسبة ١٫٠٦٪ فقط بنهاية العام 
٢٠٠٩. اما السوق السعودية االكبر 
في العالم العربي من حيث القيمة 
السوقية، فقد انهت السنة بارتفاع 
مؤشرها بنسبة ٨٫١٥٪ ليصل الى 
٦٦٢٠٫٧٥ نقطة، وذلك للسنة الثانية 
على التوالي بعد ان انهار املؤشر 
في ٢٠٠٨ خاســــرا ٥٦٫٥٪ بسبب 

االزمة االقتصادية.
  وتأثر املؤشر السعودي ايجابيا 
القيادي  البتروكيماويات  بقطاع 
الذي ارتفع بنســــبة ٢٠٫٨٪، فيما 
البتروكيماويات  ســــهم عمــــالق 

«سابك» ارتفع وحده بنسبة ٢٧٪ 
خالل الســــنة. اما قطاع املصارف 
فحقق ارباحا بنسبة ٦٫٧٪. وكان 
مؤشر التداول السعودي حقق اعلى 
مستوياته في نهاية ابريل عندما 

بلغ ٦٩٢٩٫٤ نقطة.
الكويتية  الســــوق    وتأثــــرت 
بشكل قوي بحالة عدم االستقرار 
السياسي ومبشــــاكل ديون عدة 

شركات استثمارية في البالد.
  وقالت كيبكو الدارة االصول في 
تقرير نشر على موقع البورصة 
الكويتية ان هذه االخيرة مازالت 
ترزح حتــــت ثقل تداعيات االزمة 
االقتصادية واالزمــــة االئتمانية 
احلادة فضال عن االنخفاض الكبير 

 «المزايا القابضة»: سوق العقار الخليجي 
يحتاج إلى تدخل الصناديق االستثمارية

 كونا: اكد تقرير شركة املزايا القابضة ان القطاع 
العقاري في دول اخلليج بحاجة ماسة الى تدخل 
املؤسسات والصناديق االستثمارية لتعزيز ادائه 

في العام املقبل بعد جمود دام اكثر من سنتني.
  وقال التقرير ان النمو املتحقق في القطاعات 
االقتصادية املختلفة بدول اخلليج، السيما بعد 
ارتفاع اســــعار النفط، يجــــب ان ينعكس على 
الصناديق واملؤسسات االستثمارية لدعم سوق 
العقار الذي يعاني منذ سنتني نزوال في قيمته.

  واوضح ان االمارات والكويت من اكثر الدول 
االكثر تأثرا باالزمة العاملية، اذ قامتا باصالحات 
مهمة خالل فترة االزمة واعادتا االقتصاد احمللي 
الى الزخم املطلوب وهذا ما يجب ان ينعكس على 

النشاط العقاري.
  واضاف ان التوقعات ال تشير الى انفتاح كامل 
علــــى القطاع العقاري من قبل املمولني في ٢٠١١، 
حيث من املستبعد ان تعود قنوات التمويل الى 
سابق عهدها، اال ان هناك مؤشرا على بعض التعافي 
بعد القرض الذي حصلت عليه شركة ايفا للفنادق 
واملنتجعات من بنك ســــتاندرد شارترد مؤخرا 

والذي يعد االول منذ بداية االزمة املالية.
  واشار الى ضرورة قيام املؤسسات املصرفية 
والتمويليــــة اخلليجية مبنح الدعــــم املطلوب 
للشركات العقارية، حيث ان بقاء تلك الشركات 
رهن الدعم احلكومي فقط سيؤدي الى تعريضها 
لضغوط ســــعرية وســــوقية قد تؤخر التعافي 

االقتصادي بشكل عام.
  وال يجد التقرير اي مبرر لتقاعس مؤسسات 
التمويــــل اخلاصة عن منح االئتمان للشــــركات 

العقارية وخصوصا بعد التدخالت القوية التي 
قامت بها حكومات اخلليج بضخ االموال الالزمة 
في اسواقها احمللية العادتها الى النمو بعد انكماش 

حلظي ومباشر جراء االزمة املالية.
  واوضــــح ان جهات التمويل تلــــك اثرت في 
البقاء على موقف ســــلبي تاركة الكرة في ملعب 
احلكومات ما دفع مؤسسات دولية الى التحذير 
من ارتفاع معدالت التضخم جراء التدخل احلكومي 

الواسع.
  وضرب التقرير مثاال على ذلك بالنصيحة التي 
ارسلها صندوق النقد الدولي الى اململكة العربية 
السعودية لتخفيف برامج التحفيز الضخمة التي 
اطلقتها قبل عامني بدءا من السنة املقبلة الحتواء 
معدالت التضخم بعد عودة النمو بشكل ملحوظ. 
ولفــــت الى ان النمو االقتصادي املتوقع في دول 
مجلــــس التعاون اخلليجي من شــــأنه ان يعزز 
اداء القطاع العقاري للسنة املقبلة، السيما بعد 
زيادة االنفاق احلكومي على البنى التحتية كما 
هو احلال في الكويت بعــــد اقرار خطة التنمية 
اضافة الى تطوير املزيد من املنشآت التعليمية 

والصحية.
  وبالنسبة الى سوق العقار السكني، فقد توقع 
التقرير ان تزداد اسعار املنازل وااليجارات خالل 
عام ٢٠١١ اما سوق الفنادق فمن املرجح ان يبقى 

مستقرا نسبيا مقارنة مع ادائه في ٢٠١٠.
  وتوقع ان ترتفع ايجــــارات العقار التجاري 
الذي يتميز مبواقع جيدة ومواقف للسيارات غير 
مكشوفة بشكل كبير في السنة املقبلة اضافة الى 

انتعاش جيد ملراكز البيع بالتجزئة والترفيه. 

 لتعزيز أدائه في ٢٠١١

 البابا يشكل هيئة لمكافحة تبييض األموال
  الڤاتيكانـ  أ.ف.پ: اعلن البابا بنديكتوس الســــادس عشــــر امس 
تشكيل هيئة مالية للڤاتيكان ملكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب 

وذلك للتماشي مع املعايير الدولية، بحسب الڤاتيكان.
  وأنشــــئت هيئة اإلعالم املالي في إطار قانون لـ «تفادي ومكافحة 
النشاطات غير القانونية في القطاع املالي والنقدي». وأعلن املتحدث 
باسم الڤاتيكان االب فيدريكو لومباردي ان الڤاتيكان يريد ان يثبت 

«شفافيته ونزاهته ومسؤوليته».
  وأكد البابا في «رسالة رسولية» حتدد أسباب صدور القانون انه 
«يؤيد التزام األسرة الدولية لتفادي ومكافحة ظاهرة تبييض األموال 
ومتويل اإلرهاب». وأضاف البابا ان «الكرسي الرسولي يعتزم اعتماد 
هذه القواعد». وســــيكون رئيس هذه الهيئة الذي عينه البابا خلمس 
سنوات قابلة للتجديد، على رأس مجلس إدارة من أربعة أعضاء ايضا 
يعينهم البابا. كما ينص القانون على عقوبات بالســــجن (بني ٤ و١٢ 
عامــــا) وغرامات (تصل حتى ١٥ ألف يــــورو) للمخالفني. كما بإمكان 
الهيئة تبادل معلومات حول عمليات مشــــتبه بها مع ســــلطات دول 

أخرى شرط املعاملة باملثل. 

 مؤشر ستاندرد أند بورز يتجه لتسجيل
  أفضل أداء في ديسمبر منذ ٢٠ عامًا

  نيويوركـ  رويترز: اجته مؤشـــر ســـتاندرد اند بورز لالسهم 
األميركية نحو تســـجيل أفضل اداء له لشهر ديسمبر في حوالي 
٢٠ عاما مع صعود االسهم في تعامالت ضعيفة في وول ستريت 
يوم االربعاء املاضي مدعومة بتفاؤل املســـتثمرين بانتعاش أكبر 

اقتصاد في العالم في ٢٠١١.
  وأنهى مؤشـــر داو جونز الصناعي السهم الشركات األميركية 
الكبرى اجللسة مرتفعا ٩٫٨٤ نقاط أو ٠٫٠٩٪ عند ١١٥٨٥٫٣٨ نقطة 
في حني صعد ستاندرد اند بورز ١٫٢٧ نقطة أو ٠٫١٠٪ إلى ١٢٥٩٫٧٨ 

نقطة.
  وأغلق مؤشـــر ناسداك املجمع الذي تغلب عليه اسهم شركات 

التكنولوجيا مرتفعا ٤٫٠٥ نقاط أو ٠٫١٥٪ إلى ٢٦٦٦٫٩٣ نقطة. 

 إسرائيل تكتشف أكبر حقل بحري
   للغاز الطبيعي في العالم

  تل ابيب ـ د.ب.أ: أعلن في إســــرائيل اكتشــــاف حقل بحري للغاز 
الطبيعي قبالة سواحلها الشمالية يحتوى على نحو ٤٥٠ مليار متر 
مكعــــب من الغاز ليكون بذلك أكبر حقــــل من نوعه في العالم يجري 

اكتشافه في املياه العميقة على مدى عقد.
  وذكرت اإلذاعة اإلسرائيلية أمس االول ان احتياطي هذا احلقل تقدر 
قيمتــــه بنحو ٤٥ مليار دوالر. وهذا املبلــــغ ال يقل كثيرا عن إيرادات 
احلكومة االســــرائيلية في عام وهي تقدر باكثر من ٥٠ مليار دوالر. 
وجرى اكتشــــاف حقل ليفيتان قبالة شواطىء مدينة حيفا الشمالية 
الساحلية منذ فترة. وقال جدعون تادمور، الرئيس التنفيذي لشركة 
ديليك إنرجي إحدى الشركات التي تقوم بالتنقيب في هذا احلقل وفي 
مواقع أخرى كثيرة قبالة سواحل إسرائيل، ان نتائج االختبارات التي 
أجريت لتقدير حجم الغاز في احلقل تشــــير إلى أن إسرائيل ستدخل 
«عصرا جديدا». ويتردد ان حقلني آخرين للغاز قبالة الساحل اإلسرائيلي 
وهما نوا ومــــاري بي يحتويان على نحو ٣٢ مليار متر مكعب بينما 
يتردد ان حقال ثالثا وهو تامار ويقع ايضا قبالة ســــواحل حيفا ومت 

اكتشافه في عام ٢٠٠٩ يحتوى على نحو ١٨٠ مليار متر مكعب. 

 بري: االكتشاف يدفع لبنان 
  لترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل

  بيروت ـ كونا: قال رئيــــس مجلس النواب اللبناني نبيه بري ان 
االعالن االســــرائيلي عن مخزون حقل غــــاز (لفيتان) يجب ان يدفع 
لبنان الى اصدار املراســــيم التطبيقية لقانون النفط والضغط على 

االمم املتحدة لترسيم حدود لبنان البحرية مع إسرائيل.
  واســــتغرب بري في تصريح لصحيفة «السفير» اللبنانية أمس 
تقاعس قوات الطــــوارئ الدولية املعززة العاملــــة في جنوب لبنان 
(يونيفيل) على صعيد ترسيم احلدود البحرية.  ودعا الى «التدقيق 
في االتفاق البحري بني قبرص وإســــرائيل للتأكد من عدم املســــاس 

باحلقوق اللبنانية» و«تكليف الشركات املختصة ». 

 تكساس مركز شركات النفط الكبرى تتجه للطاقة الشمسية
 تكســــاس ـ رويترز: ظلت تكساس لفترة 
طويلة مركزا لشركات النفط الكبرى املتخصصة 
في اســــتخراج النفط من أعماق األرض. واآلن 
تســــعى أوســــنت التي يوجد بها مقر اجلامعة 
ألن تصبح نقطة انطالق نحو سوق ميكن ان 
تكون سوقا ضخما لتوليد الكهرباء من شمس 
تكساس احلارة. وميكن أن حتذو بقية تكساس 

حذوها وتتحول إلى الطاقة الشمسية، إذا أقر 
برملان الوالية تشريعا يعطي حوافز من شأنها 
أن تغير اقتصاديات شــــراء األلواح الشمسية 
وحتولها من ســــلعة يقبل عليها اخلاصة إلى 
ســــلعة متوافرة في األسواق. وتنظر شركات 
الطاقة الشمسية األميركية الكبرى مثل شركة 
صان باور التي نشــــأت في وادي السيليكون 

بكاليفورنيا وازدهرت في إطار تشريعات محفزة 
للطاقة املتجددة أصدرتها الوالية إلى تكساس 
كموقع جديد لنشر التوسع في توليد الكهرباء 
من الطاقة الشمسية. وفي وقت سابق من الشهر، 
التزمت صان باور وهي أكبر شــــركات الطاقة 
الشمســــية في كاليفورنيــــا بفتح فرع لها في 

أوسنت يعمل به ٤٥٠ موظفا. 

 في حال دمج بورصاتها وإدراجها على مؤشر األسواق الناشئة

 تبدد آمال دبي بالتحول إلى مركز عالمي لألسهم
  لكن خياراتها باقية في اجتذاب صناديق عالمية

 دبيـ  رويترز: رمبا تكون طموحات دبي للتحول الى مركز عاملي لألسهم 
قد جتمدت بسبب حاجتها الى سداد الديون، لكن مازال في إمكان اإلمارة 
اخلليجية أن تصبح مركزا الجتذاب الصناديق العاملية لالســـتثمار في 
األسهم إذا قامت اإلمارات بدمج بورصاتها وأدرجت على مؤشر األسواق 

الناشئة التابع ملؤسسة إم.اس.سي.آي.
  ففـــي عام ٢٠٠٧، وافقـــت دبي على دفع أربعة مليـــارات دوالر مقابل 
حصتني في ناســـداك أو.إم.إكس وبورصة لندن، قائلة إن هذا سيســـاعد 
اإلمارة على اجتذاب ســـيولة عاملية والتحول إلى جسر بني األسواق في 

الواليات املتحدة وأوروبا وآسيا.
  لكن دبي اضطرت إلى تقليص تلك اخلطط بســـبب غرقها في الديون 

ومواجهة استحقاقات سداد وشيكة.
  وفي ديســـمبر باعت بورصة دبي التي متتلك حصصا مســـيطرة في 
البورصتني احملليتني سوق دبي املالي وناسداك دبي نحو نصف حصتها 
في مشـــغل البورصات ناســـداك أو.إم.إكس مقابل ٦٧٢ مليون دوالر مع 
انفصال الطرفني تدريجيا بعد حتالف أقيم في األيام السابقة على األزمة 
التي كان اإلقراض فيها زهيدا وكانت تشهد استحواذات بأموال مقترضة. 
وتعتزم بورصة دبي اململوكة لصندوق الثروة السيادي لإلمارة استخدام 
هذه األموال لسداد ديون في الوقت الذي تتخلص فيه دبي من أعباء ديون 

تقارب الـ ١١٥ مليار دوالر.
  وقال مدير االســـتثمار في كاب إم لالستثمار محمد ياسني ان «شراء 
احلصة في بورصة لندن كان جزءا من استراتيجية دبي للتحول إلى مركز 
مالي إقليمي وأعتقد أنها حققت ذلك، لكن هل من املنطقي امتالك احلصتني 
في ناســـداك أو.إم.إكس وبورصة لندن؟ ال أعتقد أنهما أضافتا قيمة إلى 
أسواق دبي». ويتذبذب حجم التداول احمللي حول أدنى مستوياته في ست 
سنوات، وقد تراجعت العديد من األسهم القيادية أكثر من ٧٠٪ من أعلى 
مستوياتها املسجلة في ٢٠٠٨ بينما انخفضت القيمة اإلجمالية حلصتي 

دبي في ناسداك وبورصة لندن بنحو النصف.
  وعالوة على غرض جمع املال، فإن بيع احلصة في ناسداك قد يعكس 
أيضا حتوال نحو تعزيز األسواق احمللية بدال من محاولة التسلق على ظهر 

  ولم تشـــهد اإلمارات أي عمليات طرح عـــام أولي في أكثر من عامني، 
وهو ما أجبر الكثير من شـــركات الوساطة على اإلغالق ودفع حكومتي 

دبي وأبوظبي لبحث االندماج في بورصة واحدة.
  وقال حسني «إذا متكنت اإلمارات من حل ذلك فإن امتالك منصة التداول 
أو.إم.إ كس وإمكانية الوصول إلى بورصات مثل بورصة لندن وناسداك 

سيكون أمرا إيجابيا».
  وأضاف «األمر يعتمد بشكل أكبر على احلصول على حجم كاف. هذا 
ما يجب أن يكون أولوية ليس لدبي فقط بل ألبوظبي أيضا. سوق األسهم 

احمللية هي الترس الرئيسي في العجلة».
  ولم يتضح إن كانت محادثات االندماج تقتصر على سوق دبي املالي 
وناسداك دبي فقط أم تشمل األصول األخرى لبورصة دبي وهي حصة ١٥٪ 

املتبقية في ناسداك أو.إم.إكس وحصة ٢٠٪ املتبقية في بورصة لندن.
  في هذا الســـياق، قال محللون إن إقامة بورصة واحدة ستعزز جهود 
اإلمارات لرفع تصنيفها إلى سوق ناشئة من قبل مؤسسة املؤشرات إم.سي.
اس.آي، وتستهدف دبي التي ستجري مراجعة تصنيفها في يونيو ٢٠١١ 
تطبيق نظام التســـليم مقابل السداد في التسوية بحلول مارس ملعاجلة 
إحدى النقاط التي تعللت بها إم.سي.اس.آي حينما أبقت تصنيف اإلمارات 

سوقا ناشئة جديدة في ٢٠١٠.
  وســـيجعل هذا النظام السداد ونقل ملكية السهم عمليتني متزامنتني 
تقريبا بينما ال يرتبط تسليم األوراق املالية بالسداد في الوقت الراهن.

  وقالت املجموعة املاليةـ  هيرميس في تقرير في ديسمبر «للمرة األولى 
في عامني نرى احتماال يفوق ٥٠٪ لتأهيل اإلمارات إلى رفع تصنيف إم.إس.
سي.آي لها إلى سوق ناشئة في ٢٠١١»، وأضافت «في املتوسط اليومي قد 
ترتفع قيمة التداول في السنة األولى إلى ١١٨ مليون دوالر (من ٨٣ مليون 
دوالر) في اإلمارات». وذكـــرت هيرميس أن هذا التوقع يخص التدفقات 
األجنبية احملتملة وان رفع تصنيف إم.إس.سي.آي قد يجتذب مزيدا من 
املستثمرين احملليني واإلقليميني على األرجح. وقال التقرير «األثر طويل 
األجل قد يكون مضاعفا»، وأضاف أن األصول حتت اإلدارة قد ترتفع مبقدار 

١٫٥ مليار دوالر وهو ما قد يزيد األوزان النسبية للمؤشر. 

البورصات العاملية. من جانبه، قال الرئيس التنفيذي ومدير الصناديق 
في املشـــرق كابيتال عبدالقادر حســـني «بيع (ناسداك) ليس بالضرورة 
إقرارا بأن اســـتراتيجية دبي لم تنجح»، وتابع «األمر الذي لم ينجح هو 
وجود أكثر من بورصة إذ ان حجم كل منها غير كاف للتأثير في السباق 
العاملي». واشـــترت سوق دبي املالي حصة ناسداك أو.إم.إكس التي تبلغ 
الثلث في ناسداك دبي وحتولت البورصتان إلى نظام تداول واحد وقامتا 
بتوحيد ســـاعات العمل في محاولة إلنعاش حجم التداول املتدني. لكن 
هذه اإلجراءات فشلت في إحداث أثر كبير، ويقول محللون إن السيولة ال 
تكفي ثالث بورصات في اإلمارات منها اثنتان في دبي والثالثة هي سوق 

أبوظبي لألوراق املالية.

 «موانئ دبي» لن تجدد عقد ميناء زايد
ــي» العاملية و«مرافئ أبوظبي» في    رويترز: قالت «موانئ دب
بيان امس إنه لن يتم جتديد عقد «موانئ دبي» الدارة ميناء زايد 

لصالح «مرافئ أبوظبي» بعد انتهائه في ٣١ ديسمبر.
  وستتولى «مرافئ أبوظبي» ادارة امليناء بعد انتهاء عقد االدارة 
الذي استمر خمس سنوات. وقالت «موانئ دبي» إن العقد لم تكن 
ــاهمة ملموسة في أرباحها قبل خصم الفوائد والضرائب  له مس

واالهالك واالستهالك.
ــركة أبوظبي للموانئ    وأضافت «مرافئ أبوظبي» التابعة لش
ــأن عمليات ميناء خليفة اجلديد في أبوظبي لم  ان احملادثات بش
ــفر عن اي اتفاق ملزم. ومن املتوقع افتتاح ميناء خليفة في  تس

الربع األخير من ٢٠١٢.
  وحققت «موانئ دبي» العاملية أرباحا قدرها ٢٠٦ ماليني دوالر 
ــبته ١٠٪  ــتمرة في النصف األول بارتفاع نس من عملياتها املس

بفضل تعافي أحجام مناولة احلاويات. 

 شركة سعودية تعرض أول «مايباخ كوبيه»
 كشـــفت تقارير إعالمية اليوم أن 
شركة سيارات سعودية ستعرض أول 
سيارة «مايباخ كوبيه» في العالم، بعد 
أن ساهمت الشركة بـ ٧٠ مليون يورو 

في صناعتها.
  وبحسب موقع «بنز انسايدر» فقد 
وقعت الشركة في وقت سابق اتفاقية 
مع شركة «زيناتيك» األملانية إلنتاج 
جيل جديد من سيارات الرفاهية الفاخرة 
«مايباخ ٥٧» حتت اســـم «كروزيريو 
كوبيه» بالشراكة مع شركة «داميلر بنز» 
العاملية األملانية باستثمارات إجمالية 

تصل إلى ٧٠ مليون يورو.
  يذكـــر أن الســـيارة اجلديدة فئة 
محـــدودة حتمـــل محرك ١٢ ســـلندر 
بقوة ٦٠٣ أحصنة، وسيتم إنتاج ١٠٠ 
سيارة  فقط، توجهت األولى منها إلى 

السعودية. 


