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اضطرابات في أسواق المال العالمية بشأن احتماالت أزمة ائتمان جديدة

تأخير سداد ديون دبي يجدد مخاوف األزمة المالية 
دب����ي � طوكي����و � رويت����رز: 
تراجع املس����تثمرون عن األصول 
التي تنطوي عل����ى مخاطر امس 
وتخلوا عن أسهم البنوك وشركات 
اإلنشاءات اآلسيوية وسط مخاوف 
من ان يعيد تخلف دبي عن سداد 
ديونها إشعال االضطرابات املالية 

الناجمة عن أزمة ائتمان.
وخيمت على أس����واق األسهم 
إلى مومباي مخاوف  من طوكيو 
بشأن تعرض البنوك لديون شركات 
دبي التي تبني جزرا على ش����كل 
نخيل وتصمم مدنا من باكستان 
إلى افريقيا وتش����كل املركز املالي 
ألكبر منطق����ة مصدرة للنفط في 

العالم.
وقال روبرت ريني احمللل في 
وستباك جلوبال ماركتس في مذكرة 
»هذه تذكرة مهمة بأن أزمة االئتمان 

مت تناسيها لكنها لم تنته بعد«.
والبنوك اآلسيوية مثل نظيراتها 
األوروبية سعت ألن تنأى بنفسها 
عن دبي اإلمارة الصحراوية التي 
تس����تثمر في بن����وك عاملية مثل 
اند تشارترد وجتتذب  ستاندارد 
مديري األموال بوعود بنمط حياة 

خال من الضرائب.
التي ازدهرت  وأعلنت اإلمارة 
كمركز سياحي بطموح عاملي يوم 
األربعاء املاضي انها ستطلب من 
دائني شركتي دبي العاملية ونخيل 
العقارية تعليق املطالبة بس����داد 
ديون مبليارات الدوالرات كخطوة 

أولى إلعادة هيكلة الشركتني.
وبلغت مديونية دبي العاملية 
املجموعة التي قادت منو اإلمارة 59 
مليار دوالر في أغسطس املاضي 
وه����و ما ميثل نس����بة كبيرة من 

اجمالي ديون دبي البالغة 80 مليار 
دوالر. ونخيل هي الش����ركة التي 
أقامت ثالث ج����زر صناعية على 

شكل نخيل قبالة دبي.
وهزت هذه األنباء األسواق التي 
مازالت حتاول التعافي من انهيار 
سوق االسكان األميركية وامتداد 
أثره الذي هدد بانهيار النظام املالي 

العاملي العام املاضي.
وقال فرانسيس لون مدير عام 
فولبرايت سكيوريتيز »صفارات 
االنذار أطلقت من جديد«، ويتوقع 
أبوظبي  احملللون دعما ماليا من 
عاصمة اإلمارات العربية املتحدة 
والتي تض����م اغلب االحتياطيات 
النفطية للبالد. لكن قد يتعني على 

دبي التخلي عن النموذج االقتصادي 
القائم عل����ى التركيز الكبير على 
االستثمار في العقارات وتدفقات 

األموال والعمالة األجنبية.
ولكن احتماالت االنقاذ لم تفلح 
ف����ي تهدئة املس����تثمرين القلقني 
بالفع����ل من أال يك����ون االقتصاد 
العاملي ينتعش بالسرعة الكافية 
لتبرير زيادة وشيكة إلى الضعف 
في أس����عار األس����هم في األسواق 
الناش����ئة والعديد من السلع منذ 

مارس املاضي.
وقال ارث����ر الو مدير صندوق 
اس����تثمار في هونغ كونغ »القلق 
األكبر لدي يتعلق مبا إذا كان ذلك 
سيثير عملية إعادة تسعير بشكل 

عام في األسواق الناشئة«.
ونتجت مشكالت الديون في دبي 
عن فقاعة العقارات التي انفجرت 
بعد األزمة املالية مما عطل خطط 
اإلم����ارة ألن تصبح منطقة جذب 
سياحي ومركزا إقليميا لكل شيء 
من اخلدمات املالي����ة إلى اإلعالم 
والترفي����ه. ويتض����اءل تعرض 
البنوك لديون دبي باملقارنة مع 2.8 
تريليون دوالر من تخفيضات قيم 
أصول يقول صندوق النقد الدولي 
البنوك األميركية واألوروبية  إن 
تقوم بها في الفترة من 2007 إلى 
2010 نتيجة لألزمة املالية. وقالت 
مصادر ل�»طومسون رويترز« إن 
التعرض لدب����ي العاملية قد يصل 

إل����ى 12 ملي����ار دوالر من قروض 
مجمعة وثنائية تش����مل قروضا 
قائمة لنخيل واس����تثمار العاملية 
الذراع االستثمارية حلكومة دبي. 
وكان اخلوف من املجهول هو ما 
يقود التعام����الت وقال تاكاهيكو 
موراي من نوزومي سكيوريتيز 
في اليابان »أحداث أخرى مماثلة 
ملا حدث في دب����ي من املتوقع ان 
تظهر مما يدف����ع أموال املخاطرة 
للخروج من اصول مثل الس����لع 
واألس����هم«، ونزلت أسهم اتش.
اس.س����ي - وهو مدير حسابات 
قرض قيمت����ه 5.5 مليارات دوالر 
لدبي العاملية - بنسبة 7% ونزل 
سهم ستاندارد تشارترد 6%. وقادت 

اس����هم البنكني املدرجة في لندن 
البنوك األوروبية للهبوط  اسهم 
إلى أدنى مستوياتها في ستة اشهر 
اول من أمس. وقال دانيال تابوش 
محلل البنوك األسيوية في سي.ال.

اس.ايه في بانكوك إن أزمة دبي قد 
يكون لها أثر كبير على البنوك في 
اسيا مشيرا إلى ان بنوك ستاندارد 
تشارترد واتش.اس.بي.سي ودي.
بي.اس في سنغافورة هي األكثر 

تعرضا في املنطقة.
وتضررت شركات اإلنشاءات من 
سيئول إلى سيدني وسط مخاوف 
بشأن عدم دفع األموال املنتظرة من 
دبي ملشروعات إنشاءات ضخمة 

منها أطول مبنى في العالم.
وقالت شركة اليتون هولدينجز 
االسترالية لإلنشاءات انها تستحق 
أمواال عل����ى بعض مش����روعات 
إنشاءات من دبي ولكنها على ثقة 
من أنها ستحصل على املال. ونزل 

سهمها بأكثر من %3.5.
وحاولت دبي تدعيم الثقة بقولها 
اول من أمس إن شركة موانئ دبي 
العاملية الرابحة لن تشملها خطة 
إعادة الهيكلة. وتدير الشركة 49 

ميناء على مستوى العالم.
وموان����ئ دبي العاملي����ة التي 
أصدرت سندات بقيمة 3.25 مليارات 
دوالر مملوكة بحصة أغلبية لدبي 
العاملية لكن لها أسهم مدرجة في 

بورصة ناسداك دبي.
اقتراح  الدائن����ون  وإذا رفض 
دبي بتأجيل سداد التزامات الديون 
املستحقة قريبا حتى مايو عام 2010 
قد تضطر حكومة دبي لبدء عمليات 
بيع فزعة باسعار منخفضة للغاية 

الصولها العقارية في اخلارج.

براون: أزمة دبي انتكاسة لكن االقتصاد 
العالمي قادر على مواجهتها 

الين والدوالر يرتفعان 

بنوك فرنسية: تعرضنا ألزمة دبي محدود

 النفط ينخفض دون 74 دوالراً

الصين المركزي : لسنا معرضين »لدبي العالمية« 

المركزي الهندي:يجب تقييم
 أثر مشكلة ديون »دبي« قبل اتخاذ إجراء

بورت � رويترز: قال رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون 
امس ان ش����بح عجز دبي عن السداد ميثل مشكلة لكن االقتصاد 

العاملي قوي حاليا مبا يكفي للتغلب عليها.
وأض����اف: »رؤيتي اخلاصة هي أن النظ����ام املالي العاملي بات 
أش����د قوة اآلن وقادرا على التعامل مع املشكالت التي تظهر« في 
حني أنها تعد انتكاسة.. أعتقد أننا سنجد أنها ليست بنفس حجم 
املش����كالت الس����ابقة التي واجهناها. أعتقد أن االنتعاش العاملي 
يعتمد على االجراءات النقدية والتحفيز املالي«. وقال براون إنه 
حتدث إلى مسؤولني في دبي في وقت سابق هذا األسبوع وإنهم 
اليزالون يتوقعون املضي قدما في مشروعات للبنية التحتية في 
بريطانيا. وقال »على سبيل املثال... مشروعات دبي لتطوير موانئ 

في بريطانيا.. إنهم عازمون متاما على املضي فيها«.

129 نقطة ارتفاعًا لكلفة التأمين 
ين بدبي على الدَّ

أسعار صكوك »نخيل« تهبط لمستوى قياسي 

لندن � رويترز: قالت مؤسسة سي.ام.ايه داتافيجن التي تراقب 
مبادالت االلت����زام مقابل ضمان إن تلك املبادالت اخلاصة بدبي 
قفزت أكثر من 129 نقطة أساس امس في حني ارتفعت تكاليف 

التأمني على ديون موانيء دبي العاملية أكثر من 200 نقطة.
وبلغ سعر مبادالت االلتزام مقابل ضمان ألجل خمس سنوات 
لدبي 670.1 نقطة أساس مقارنة مع سعر إغالق أمس اخلميس عند 
541.2 نقطة وحوالي 300 نقطة قبل إعالن االمارة يوم األربعاء 
أنها س����تطلب إعادة هيكلة ديون شركتي نخيل ودبي العاملية 
التابعتني لها. ويعني ذلك أن تكلفة التأمني على عشرة ماليني 
دوالر من ديون دبي خلمس سنوات تبلغ حاليا 670 ألف دوالر 
وهو أعلى من تكاليف تأمني الدين السيادي اليسلندا والتفيا.

وزاد سعر مبادلة االلتزام مقابل ضمان ملوانيء دبي العاملية 
ألجل خمس سنوات إلى 818.5 نقطة أساس مقارنة مع 608.6 نقطة 

اساس عند إغالق أمس حسبما قالت سي.ام. ايه داتافيجن.
وواصل����ت تكاليف التأمني على الديون الس����يادية األخرى 
مبنطقة اخلليج االرتفاع حيث بلغ سعر مبادالت االلتزام مقابل 
ضمان في أبوظبي حاليا 184.2 نقطة أس����اس بزيادة 42نقطة 
عن اجللسة الس����ابقة والبحرين 230 نقطة أساس مقارنة مع 

217.1 نقطة.

لن����دن � رويترز:  أفادت بيانات ل� رويترز بأن أس����عار 
السندات اإلسالمية )الصكوك( اخلاصة بشركة نخيل العقارية 
اململوكة لدبي واصلت خس����ائرها اول من امس لتهبط 30 

نقطة إلى مستوى قياسي منخفض بلغ 40 نقطة.
وكان من املقرر أصال أن تستحق الصكوك في 14 ديسمبر 
2009. وارتفعت الصكوك إلى 110 نقاط يوم األربعاء قبل أن 
تقول حكومة دبي إنها ستطلب من الدائنني قبول وقف سداد 
ديون شركتي نخيل ودبي العاملية ومتديد آجال االستحقاق 

حتى مايو على اقرب تقدير.
وجرى تداول س����ندات أخرى لنخيل تستحق في يناير 

2011 منخفضة عند 58 نقطة أول من أمس.

لندن � رويترز: س����جل الني أعلى مستوياته في 14 عاما أمام 
الدوالر وارتفع بشكل عام أمس اجلمعة في حني قفز سعر الدوالر 
أمام أغلب العمالت مع احجام املس����تثمرين عن املخاطر وس����ط 

مخاوف بشأن مشكلة ديون في دبي.
وأبدت اليابان استياء متزايدا من ارتفاع قيمة الني الذي جتاوز 
سعره لفترة وجيزة مستوى 85 ينا للدوالر واقترحت انها ستوافق 
على اصدار بيان مشترك من جانب مجموعة الدول الصناعية السبع 
لتهدئة ارتفاعه. وقالت مصادر من السوق إن بنك اليابان فحص 
مع البنوك سعر الصرف في التعامالت اآلسيوية املبكرة مما أثار 

مخاوف من تدخل مباشر غير أن احملللني استبعدوا ذلك.
وارتفع مؤشر الدوالر الذي يقيس سعره أمام سلة عمالت %0.5 
إلى 75.575 بعد أن ارتفع بنحو 1%. ونزل سعر اليورو 0.6% إلى 

1.4910 دوالر بعد أن انخفض إلى مستوى1.4830نقطة.

باريس � رويترز: قالت بنوك فرنسية امس إن تعرضها ألزمة 
الدي����ون في دبي مح����دود، وقال بنك ناتكس إن تعرضه بش����أن 
الوقف املقترح للمطالبة بس����داد ديون »دبي العاملية« يبلغ نحو 
50 مليون دوالر بيد أن تعرضه »ضئيل للغاية« للقطاع العقاري 
في دبي. ووصف بنك سوسيتيه جنرال تعرضه لدبي العاملية بأنه 
»محدود« في حني قال ب����ي. ان. بي باريبا إن البنك غير معرض 
للفقاعة العقارية في دبي. وقال بنك دكس����يا إن تعرضه محدود 
ملوانئ دبي العاملية في حني قال كاليون إن تعرضه لدبي العاملية 

»منخفض للغاية«.

بيرث � رويترز: واصلت أسعار النفط هبوطها من اليوم السابق 
لتصل إلى ادنى انخفاض في ستة أسابيع دون مستوى 74 دوالرا 
أمس وس����ط فزع املستثمرين بس����بب مشكلة ديون في دبي مما 

دفعهم لتقليص مراكزهم والتحول إلى األصول اآلمنة.
ونزل سعر اخلام األميركي تسليم يناير في التعامالت االلكترونية 
إلى 73.94 دوالرا للبرميل منخفضا بأكثر من 5% عن سعر التسوية 
يوم االربعاء. ولم يكن هناك س����عر تسوية اول من امس بسبب 
عطلة عيد الش����كر في الواليات املتحدة، ونزل سعر مزيج برنت 

خام القياس األوروبي 1.26 دوالر الى 75.33 دوالرا.

بك���ني � رويترز- قالت متحدثة باس���م بنك الصني )البنك 
املركزي( أمس إن البنك ليس معرضا للسندات التي أصدرتها 
»دبي العاملية« او حكومة اإلمارة واإلدارات السيادية ذات الصلة. 
وقالت املتحدثة إن فروع بنك الصني في اخلارج ليس���ت لها 

تعامالت ائتمانية مباشرة مع »دبي العاملية«.
وأضافت أن البنك يحقق ف���ي األثر احملتمل لطلب تعليق 
املطالبة باملديونية على أجزاء أخرى من تعامالت البنك وأنه 

سيراقب اخلطر املرتبط به عن كثب.

حيدر اباد )الهن���د( � رويترز- قال محافظ البنك املركزي 
الهندي امس إنه يجب تقييم أثر مشاكل ديون دبي قبل اتخاذ 
قرار بش���أن رد الفعل. وقال دوفير س���اباراو للصحافيني في 
مدين���ة حيدر اباد بجنوب الهن���د »يجب اال يكون لنا رد فعل 
على أنباء فورية كهذه. أح���د دروس األزمة هو أننا يجب أن 
ندرس التطورات وأعتقد أن علينا قياس حجم املشكلة هناك 
وكيف تؤثر على الهند«. وأضاف: »طلبت من مسؤولي دراسة 
هذا واذا لزم األمر فإن من املؤكد أننا س���نطلع اجلماهير على 
اآلثار املرجحة«، وانخفضت األس���هم الهندية امس وضعفت 
الروبية كما انخفضت عائدات الس���ندات حيث أثارت مشاكل 
ديون دبي مخاوف من تعرض الشركات فضال عن خطر سحب 

املستثمرين األجانب ألموالهم.

أسواق المال العالمية تتراجع مع األزمة
هونغ كونغـ  أ.ف.پ: واصلت البورصات 
االسيوية تراجعها امس بعد اعالن حكومة 
دبي عن عجزها في الوقت الراهن عن سداد 
ديون شركات تابعة لها. وتراجعت بورصة 
هونغ كونغ 3.13% عند بدء التداول فيما اغلق 
مؤشر نيكاي في بورصة طوكيو اجللسة 
الصباحية على تراجع باكثر من 3% وفتحت 
بورصة شانغهاي على تراجع 1.05%. ويسجل 
هذا التراجع في بورصات اسيا في اعقاب 
ــات امس، وقد  ــور معمم في البورص تده
ــواق االوروبية 3% اثر اعالن  تراجعت االس
دبي ان مجموعة »دبي العاملية« التابعة لها 
ستطلب من دائنيها، واهمهم دائنو شركة 
نخيل العقارية املتفرعة من »دبي العاملية«، 
متديد اجل ديونها التي تستحق قريبا حتى 

مايو املقبل على االقل. كما انخفض مؤشر 
ــبة 3.2%. كانت  »اف تي إس إي« 100 بنس
ــهم القطاع املصرفي اكثر االسهم التي  أس
تأثرت بقرار دبي العاملية، عندما وصل املؤشر 

الى 5364.81 نقطة.
وشهدت أسهم مصرفي باركليز ورويال 
ــكوتالند تراجعا، مبقدار %8  بنك اوف اس
خالل تعامالت اول من أمس. ونزل مؤشر 
يوروفرست ألسهم كبرى الشركات األوروبية 
0.3% إلى 984.99 نقطة لكنه قلص خسائره 
ــابقة بعد أن هبط بنسبة 1.7%. وارتفع  الس
املؤشر بنسبة 53%عن أدنى مستوياته على 
ــع من مارس  ــجل يوم التاس اإلطالق املس
ــبة 19% حتى اآلن  املاضي وهو مرتفع بنس

هذا العام.

يذكر أن تعامالت بورصة لندن توقفت 
اخلميس حلوالي ثالث ساعات نتيجة عطل 
ــي البورصة خالل 14  ــي، وهو الثاني ف فن

شهرا. 
من ناحية اخري قال كزافيير دو فيلبان 
الذي يبيع اسهما في شركة غلوبال ايكويتيز 
في باريس ان بوادر االزمة املالية في دبي 
ــي وقت تعود املخاوف  »اثارت ازمة ثقة ف

بشأن تضخم الديون العامة«. 
ــرز من كلوز براذرز  وقال رودجر بيت
سيدلر »اننا نواجه اليوم األول بعد صدمة 
دبي لكن لالسف يبدو أن اثرها لم يتراجع 
بعد«، وأضاف »كيف سيكون رد فعل السوق 
األميركية على التطورات في الشرق األوسط؟ 

رمبا ال جند ردا على هذا السؤال اليوم«.

)رويترز(ردود فعل واسعة في اسواق املال العاملية بسبب ديون دبي

بنكا أبوظبي التجاري والخليج األول معرضان لديون دبي 

نجم أبوظبي في صعود بعد إفساد المديونية »لنموذج« دبي 

.. ودبي تحاول طمأنة األسواق 

دبي � رويترز: كشفت مشاكل 
املديونية التي تعاني منها دبي زيف 
»النموذج« الذي تباهت به كثيرا 
ذات يوم وهو إقامة مدن براقة في 
الصحراء بسكان وأموال وعمالة 
أجنبية. كما ان األزمة تسببت في 
بدء حتري����ك ميزان القوة لصالح 

ابوظبي.
ويتساءل مستثمرون اآلن حول 
ما اذا كانت ابوظبي س����تنقذ دبي 

وبأي ثمن.
وعلى الرغم من أن ابوظبي هي 
عاصمة اإلمارات العربية املتحدة 
ويوجد بها معظم ثروتها النفطية 
وهي اكبر اإلمارات السبع من حيث 
احلجم فإنها جلس����ت في مقاعد 
املتفرجني في األعوام األخيرة بينما 
تولت دبي إقامة مشاريع عقارية 
مذهلة بوصفها العاصمة السياحية 

واملالية للبالد.
وقفز عدد س����كان دبي الى 1.5 
مليون نسمة حيث حصل مهنيون 
من شتى أنحاء العالم على وظائف 
محترمة في دولة يسوق لها على 
أنها جيب ليبرالي حتت ش����مس 
اخلليج. وجرى توظيف جيش من 
العمالة اآلسيوية لبناء املشاريع 
الس����احرة وهو ما أث����ار اتهامات 
العمالة من جماعات  باس����تعباد 
معنية بالدفاع عن حقوق االنسان 
بينم����ا تقلص مواطن����و دبي الى 
أقلية صغيرة وهو ما سبب توترا 

الختالط القيم الثقافية.
وتدخلت ابوظبي للمس����اعدة 
املباش����ر  لكنها جتنب����ت اإلنقاذ 
جلارتها وقد تس����تدرج الى دعم 
أكثر مباش����رة اذا تأثرت هيبتها 

مبشاكل دبي.

وقالت مجموعة يوراسيا »تريد 
ابوظبي من دبي مقابل تقدمي األموال 
إغالق أو إصالح جانب كبير من 
شبكة التنافس املعقدة للشركات 

التي تتخذ من دبي مقرا لها«.
وأضافت »قاومت دبي بعض 
مطالب ابوظبي وش����هدت تراجع 
السياسية  نفوذ قادتها وهيبتهم 

في أعقاب األزمة املالية«.
ويقول احمللل السياس����ي عبد 
اخلالق عبداهلل إن اإلمارات تسعى 
جاه����دة لتصبح قوة سياس����ية 
وأض����اف أنه����ا نضج����ت وتريد 

االعتراف بها كقوة إقليمية.
وفي مايو انسحبت اإلمارات من 
النقدية اخلليجي  الوحدة  خطط 
إلصرار السعودية على أن تكون 

مقرا لبنك مركزي إقليمي.
من جهة أخرى قال مس����ؤول 

تنفي����ذي بارز من بن����ك أبوظبي 
التجاري ام����س إن البنك معرض 
مبا بني ثمانية و9 مليارات درهم 
)م����ن 2.18 إلى 2.45 مليار دوالر( 
لديون دبي العاملية وشركات تابعة 
لها مما سيدفع البنك لتجنيب املزيد 

من املخصصات.
ومن ناحية أخرى قال مسؤول 
تنفيذي من بنك اخلليج األول إن 
البنك معرض بخمس����ة مليارات 
درهم على األقل )1.36 مليار دوالر( 
لديون دبي والشركات التابعة لها 

ومنها نخيل العقارية.
وقال مسؤول بنك اخلليج األول 
ل� رويترز »في هذه املرحلة كل ما 
ميكننا قوله هو نعم ائتماننا يبلغ 
نحو 5 مليارات درهم لش����ركات 
تابعة حلكومة دبي. ولسنا معرضني 

باملرة لسندات نخيل«.

دبي � أ.ف.پ: حاولت دبي طمأنة االسواق الى متانة اقتصادها، فيما 
س����ادت حالة من الذعر اول من امس في العديد من اسواق املال العاملية 
وتراجع الكثير من السندات االسالمية غداة اعالن حكومتها عن عجزها 

في الوقت الراهن عن سداد ديون شركات تابعة.
وهز هذا االعالن االسواق االوروبية، بعد تأثيره على االسواق املالية 

االسيوية خصوصا، حيث تراجعت الصكوك االسالمية بنسبة %15.
من جهته قدر مصرف كريدي سويس انكشاف املصارف االوروبية 
حيال ديون دبي والشركات املرتبطة بها بقيمة 13 مليار يورو تقريبا.

من جانبه اكد الشيخ احمد بن سعيد آل مكتوم رئيس اللجنة العليا 
للسياسة املالية في دبي، أن اقتصاد دبي متنوع ومتني ومستدام، وقال »ان 
تدخلنا في مجموعة دبي العاملية يأتي في إطار خطط مدروسة بعناية«، 

مؤكدا ان »هذا التدخل يعكس الوضع املالي احملدد للمجموعة«.
واوضح آل مكتوم ان احلكومة »تقود عملية اعادة هيكلة هذه العملية 
التجارية وذلك إدراكا منها لرد الفعل في الس����وق«، وقال ان اعالن دبي 
عجزها في الوقت الراهن عن س����داد ديون ش����ركات تابعة يعد »قرارا 
جتاريا منطقيا حيث نسعى الن تكون جميع املوارد مسخرة مع االدراك 
الكامل بضرورة استخدامها لتعزيز أعمال مجموعة دبي العاملية وذلك 
استنادا إلى عملية إعاد الهيكلة التي جتري حاليا وكذلك لضمان جناح 

أعمالها على املدى الطويل«.
واضاف آل مكتوم: »نتفهم كذلك القلق الذي يعتري السوق والدائنني 
بوجه خ����اص.. ونؤكد هنا ان تدخلنا قد فرضته احلاجة التخاذ إجراء 

حاسم ملعاجلة مسألة عبء الديون«.
وكانت دبي، االمارة التي تأثرت بش����دة جراء االزمة املالية العاملية، 
اعلنت االربعاء ان مجموعة »دبي العاملية« التابعة لها ستطلب من دائنيها، 

واهمهم دائنو شركة نخيل العقارية املتفرعة من »دبي العاملية«، متديد 
اجل ديونها التي تستحق قريبا حتى مايو املقبل على االقل.

واعلنت حكومة دبي في بيان االربعاء انها سمحت ل�»صندوق دبي 
للدعم املالي« بقيادة عملية اعادة هيكلة ملجموعة »دبي العاملية« املالكة 
لكل من »موانئ دبي العاملية« و»نخيل العقارية«، وهي ش����ركة يعتقد 
ان ديونها تشكل الس����واد االعظم من ديون الشركات التابعة حلكومة 

دبي.
وقال البيان ان »دبي العاملية« س����تطلب من جميع دائنيها، ودائني 
شركة نخيل خصوصا »جتميد او تاجيل تواريخ استحقاق الديون حتى 

30 مايو 2010 على االقل«.
وامام مجموعة نخيل العمالق العقاري، اس����تحقاق في 14 ديسمبر 

لسداد ديون بقيمة 3.5 مليارات دوالر على شكل سندات اسالمية.
وغداة هذا االعالن خفضت وكالة موديز للتصنيف االئتماني تصنيف 
ست شركات ضخمة تابعة حلكومة دبي، بينها سلطة موانئ دبي العاملية 
)دي بي وورلد( و»هيئة كهرباء ومياه دبي«، اللتان خفض تصنيفهما من 
»آي3« الى »بي اي اي2«، وكذلك العمالق العقاري »اعمار« التي خفض 

تصنيفها من »بي اي اي1« الى »بي اي اي2«.
وقالت »موديز« في بيان تلقت وكالة فرانس برس نس����خة منه ان 
»اعادة هيكلة الدين تشير الى ان احلكومة تستعد للسماح لشركة تابعة 

لها بعدم الوفاء بالتزاماتها«.
بدورها خفضت »ستاندرد اند بورز« للتصنيف االئتماني تصنيف 
خمس شركات بينها سلطة موانئ دبي العاملية واعمار للعقارات، معتبرة 
ان ق����رار حكومة دبي االربعاء »ميثل فش����ل حكومة دبي في تقدمي دعم 

مالي مناسب« لشركة من الطراز االول.

إنجلترا المركزي: االقتصاد البريطاني 
بلغ غاية الركود 

لندن � رويترز: قال مس����ؤوالن م����ن بنك اجنلترا املركزي في 
أحاديث صحافية نش����رت امس إن بريطانيا شهدت أسوأ مراحل 
الكساد وستعود للنمو في الربع األخير من العام رغم »انه مازال 
هناك أعم����ال يتعني القيام بها«، وقال تش����الز بني نائب محافظ 
البنك إن االقتصاد »بلغ غاية الهبوط« بعد أداء محبط في الربع 

الثالث من العام.


